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Činnosť Galérie Statua v roku 2017 pokračovala už šiesty rok v napĺňaní a rozvíjaní zámerov, ktoré 
si stanovila v  začiatkoch svojej činnosti – nekomerčnou prezentáciou a  propagáciou slovenskej 
priestorovej a sochárskej tvorby objektov a site specific inštalácií v celej šírke materiálov a médií tak, 
ako ich odzrkad ľuje profil (nielen) slovenskej sochárskej scény, naprieč generačným a názorovým 
spektrom. Galéria usporiadala deväť autorských a jednu kolektívnu výstavu dvadsiatich výtvarní-
kov, prostredníctvom ktorých predstavila verejnosti ďalšie podoby súčasnej sochárskej a  objek-
tovej tvorby, rozmanitosť autorských názorov, výtvarných koncepcií a realizácií výtvarného diela. 

Vystavujúci výtvarníci už v rámci prípravy výstavy a jej koncepcie pracovali s priestorovými 
danosťami Galérie Statua, každý osobito a v intenciách svojho autorského programu. Od plošnej 
intervencie a zásahov do dlážky (Oleg Fintora) po iluzívnu priestorotvornú hru svetla a tmy (Lubo 
Mikle, Mišo Ormoš Ormandík, Martin Kos). Výtvarníci predstavili z väčšej polovice najnovšiu 
tvorbu, vytvorenú zvlášť na výstavu v galérii Statua (Jakub Trajter), niektorí pripravili kompletnú 
výstavu z najnovšej, dovtedy nevystavovanej tvorby (Ladislav Sorokáč, Marek Ormandík). Autorskú 
výstavu Jakuba Trajtera Temnosvit tvoril súbor zváraných veľkorozmerných objektov, vytvorených 
z upraveného kovového šrotu. Oleg Fintora už spomenutú site specific doplnil objektmi v línii 
geometrickej abstrakcie. Hana Exnarová predstavila skvelé veľkorozmerné keramické plastiky 
kombinované so sklom. Ladislav Sorokáč prezentoval svoju tvorbu v troch médiách, maľbe, kresbe 
ceruzkou a soche – v objektoch z drevenej štiepky. Výstava BA–66–75 z aktuálnej tvorby sochárov 
Juraja Gavulu, Petra Rollera, Jozefa Luptáka, Jána Šicka, Michala Zdraveckého, Jana Hoffstädtera 
a Martina Lettricha bola koncipovaná ako voľné pokračovanie predchádzajúcich spoločných 
výstavných stretnutí na pamiatku Štefana Prokopa. Ako hosť sa zúčastnila aj dcéra, sochárka Verona 
Prokopová. V auguste Galéria Statua hostila 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok. Lubo 
Mikle na výstave Black Hole Stories transformoval autovraky a  smetné nádoby do výtvarného 
objektu s novou identitou a starými koreňmi. Trojgeneračná výstav Milana, Mareka a Miša Ormoša 
Ormandíkovcov v prístupe k médiu, v zobrazovaných témach, v  samotnej veľkosti diel i v spôsobe 
ich inštalácie ilustruje vývoj výtvarného umenia na domácej scéne za uplynulých 50 rokov. Daniel 
Brogyányi objekty a fotografie prezentoval formou kombinácie klasickej výstavy a  inštalácie 
s performatívnymi prvkami, koncipovanej priamo na priestor galérie. Daniela a Martin Kosovci sa 
predstavili multižánrovou expozíciu – textilnými a porcelánovými obrazmi, plastikami, unikátnymi 
šálkami a svetelnými objektmi z tenkostenného porcelánu. 

Výstavy v Galérii Statua sa uskutočnili vďaka finančnej i morálnej podpore manželov Dariny 
a Karola Pavlů a FPU. 

Xénia Lettrichová, kurátorka Galérie Statua
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Jakub Trajter
Temnosvit
9. 3. – 30. 3. 2017

Sochár Jakub Trajter absolvoval v roku 2008 VŠVU v Bratislave. V roku 2014 dostal za svoju tvorbu cenu 
Martina Benku. V roku 2015 vytvoril podľa libreta Tomáša Berku výtvarné diela pre slovenský pavilón 
na EXPO v Miláne. 

Z Jakuba srší elán a nákazlivý entuziazmus. V bratislavskej štvrti drobného priemyslu, obchodu 
a skladov si zaobstaral a vybudoval ateliér. Premyslene investoval do vybavenia, strojov a technológií, 
vďaka čomu je schopný sám vykonávať celú škálu potrebných úkonov, rozšíril možnosti výtvarné-
ho vyjadrenia a zároveň si rozviazal ruky pri autorských realizáciách. Aktuálne zabeháva spoluprácu 
s 3D  tlačiarňou, ktorú neplánuje využívať na tlač sochy v jej definitívnej podobe, ale ako východisko 
k ďalším postupom. O aktuálne riešenom probléme rozmýšľa aj pri maľbe, síce v ploche, ale i tam mo-
deluje tvar a ujasňuje si významovo – priestorové vzťahy. Jakub študoval u prof. Juraja Meliša so zame-
raním na sochu, objekt a inštaláciu a tieto prístupy k forme, téme a priestoru sa v jeho tvorbe zbližujú. 

Z materiálov preferuje kov, rád ho ovláda a zvláda inovatívnymi spôsobmi. Skoro zásadne vy-
užíva už použitý polotovar z kovošrotu. Síce patrí medzi zberačov, či skôr vyberačov, ale na jeho ob-
jektoch to nepoznať. Tvorbu si nezľahčuje skratkou medzi tvarovou podobnosťou šrotových die lov 
a realitou, ale inšpirujúc sa materiálom, sochu modeluje. Rúry a iné východiskové priemyselné výrobky 
rôzne upravuje, rozrezáva, tvaruje, zvára a nekonvenčne adjustuje. Príkladom sú vystavené Chobotnice 
a Cesty. Neostáva len pri formálnej zaujímavosti a pointe, ale vec detailne aj v štruktúrach prepracová-
va. Plazmovou rezačkou narúša povrch a vzniknuté stopy povyšuje na modeláciu. Jakubova fascinácia 
silou, schopnosťami a možnosťami ohňa je zrejmá. V jeho rukách je oheň nielen dobrý pomocník, ale 
aj dobrý pán. Sám odlieva do bronzu, potrebné skúsenosti k tomu získal dlhoročnou praxou u Andreja 
Rudavského. Na výstave predstavuje rad sôch na  tému tieňov pod stromami, ktoré dobre demon-
štrujú jeho postupy. Keď ho zaujme námet, vie si k nemu vymyslieť spôsob realizácie, ktorý interpre-
táciu ešte umocní (respektíve naopak, nápad ponúkne materiál a technika). Tiene vymodeloval z nití, 
priamo zaformoval a odlial do kovu. Nezvyklá a zrýchlená technológia priniesla odľahčené tvaroslovie 
a priehľady v osobitej hre priestorových štruktúr. Výborne zhmotnené nehmotné a nerovnomerné 
svetlo v jeho grafike a trojrozmernosti. A z pohľadu doterajšej sochárskej tvorby Jakuba Trajtera sľubný 
vývoj od jednoduchšieho plánu k šifre. 

 X L
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Oleg Fintora
Kryptomnézia
12. 4. – 27. 4. 2017

V geometrickej abstrakcii sa nestvárňujú príbehy, ale riešia úlohy a výtvarné problémy. Vymyslieť 
ich nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Východisko – zostava geometrických plošných 
i priestorových útvarov je daná a konečná. Naopak, nelimitované je ich výtvarné stvárnenie, ako 
nakoniec dokumentuje vývoj v  rámci moderného umenia za niečo vyše 100 rokov. Každý, kto 
si kladie vyššie ciele, vnáša do oblasti individuálny prístup a posúva ju do nových dimenzií. No 
i tak môže nastať mimovoľné vizuálne alebo koncepčné zblíženie či prekrytie s iným autorským 
programom. 

Oleg Fintora si preto výstavou nazvanou Kryptomnézia vytvoril posväcujúcu licenciu, aby 
mohol – ak tu čírou náhodou prezentuje niečo, čo už riešil niekto iný – nápad považovať za vlast-
ný. Respektíve, aby vysvetlil opätovné, nevedomo-vedomé použitie svojich starších diel a nápa-
dov ako nové. Zložité, však? Ale reťazová kombinatorika a rôzne variácie sú základným vyjadrova-
cím jazykom geometrickej abstrakcie. Aj Olega Fintoru. 

Keby sme sa vyjadrovali jazykom, ktorému rozumieme všetci… napríklad vinárov, mohli by 
sme výstavu nazvať aj Cuvée. V jej zostave využil v inak namiešanej konštelácii diela a prístupy, 
ktoré už aplikoval v sérii predchádzajúcich piatich výstav v Galérii Statua. Každý rok pridal novú 
odrodu a dnes ich prepojil. Staršie i úplne nové samostatné objekty presne definované tvarom 
a materiálom, objektovú a priestorovú inštaláciu s presahom na konceptuálnu pôdu a interven-
ciu, resp. komunikáciu so špecifickou atmosférou galérie. 

Vo všetkých líniách sa vyjadruje prostredníctvom kruhu. Autorovho kmeňového geomet-
rického útvaru s mnohotvárnym výtvarným potenciálom, schopným naplniť v čase a priestore, 
materiálne i spirituálne, jeho aktuálnu predstavu. Stvárnenú v preferovaných materiáloch, v plexi-
skle, nereze, sadre, tekutej matérii a ich kombináciách. 

Oleg Fintora v každej z cyklu šiestich výstav inak zvolenou metódou rozšíril okruh svojich 
výskumov a prekročil hranice svojej tvorby i vlastnú formálnu paradigmu. Stále dokola, avšak vo 
vývojovej špirále, odkrýval biele miesta na autorsky vytýčenom území geometrickej abstrakcie. 

 
X L 
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Hana Exnarová
Prelety
4. 5. – 25. 5. 2017 

Teší ma, že môžem medzi nami privítať sochárku a keramičku Hanu Exnarovú. Po maturite na kera-
mickom odbore ŠUŘ v Uherskom Hradišti, kde získala precíznu odbornú prípravu a dôkladné znalosti 
technologických postupov, pokračovala v  štúdiu na  pražskej Vysokej škole umeleckopriemyslovej. 
V tom čase jednej z troch vysokých výtvarných škôl v Československu, s vysokým kreditom, tradíciou 
a prvotriednymi výtvarníkmi na pozícii pedagógov. Hana absolvovala u prof. Otta Eckerta, v ateliéri 
porcelánu a keramiky, kde sa rozvíjali najlepšie tradície českej keramickej tvorby. 

Do diania na výtvarnej scéne sa zapojila v polovici sedemdesiatych rokov. Keramike sa vtedy, 
v rámci výtvarných umení, pripísala úžitkovo-dekoratívna úloha, čo svojím spôsobom z média spravilo 
refúgium, v ktorom sa dalo pomerne pokojne tvorivo pracovať. Okrem toho svet, v ktorom sa Hana 
prirodzene a s láskou vždy pohybovala, nebol v nijakom zmysle politicky orientovaný a nakoniec ani 
natoľko predátorský ako ten človečí. Svet zvierat a vôbec príroda v pozemskom i kozmickom zmysle 
slova. V Zlíne mala veľa výborných príležitostí v tvorbe do architektúry, závideniahodnú spoluprácu 
s architektom, na ktorú rada spomína, a v podstate úplne voľnú ruku pri návrhoch aj ich realizácii. 

Komorná tvorba bola a  zostala zónou pokoja a  pracovného potešenia. Avšak aj jej súčasná 
podoba potvrdzuje vlastnosti, s ktorými pracovala na monumentálnej pôde. Jedinečné a nesporné 
sochárske kvality a na krehkú ženu prekvapivú absenciu rešpektu pred veľkými formátmi a technolo-
gicky náročnými výzvami. 

Keramická hlina, jej vôňa, tvárnosť pod rukami a všetko, čo je v matérii zeme obsiahnuté, vekmi 
zapísané, uvoľňuje Haninu výtvarnú imagináciu. V modelácii a autorskej štylizácii kladie dôraz na vy-
vážený podiel výtvarne abstrahovanej skratky a emocionálneho vkladu. Na pravdivý plastický tvar, 
ktorý však nekopíruje prírodu samu, ale autorkin vzťah k nej. Na bezprostredné a neprešpekulované 
vyznanie. 

Tematicky má jej tvorba viacero vrstiev. Vynikajúce tenkostenné misy tvarovo odkazujúce na prí-
rodu. Figurálne humánne motívy, tajomne introvertné, vyžarujúce nevyslovenú správu a  zvieracie 
motívy, ktorými autorka, snahou o  zastavenie času a  často i  zachytenie podoby, vyjadruje osobnú 
blízkosť. Reliéfne krajinárske záznamy maliarskej akosti, stvárňujúce mentálne snovú náladu miesta. 
A v kozmických dimenziách planéty – Pyšnú, Pustú, Žeravú…, ktoré do svojej unikátnej podoby do-
speli pôsobením formotvorných síl a prelínaním časopriestoru. 

Pôsobením obdobných faktorov aj Hana dospela vývojom a okolnosťami v tvorbe do súčasnej 
koncepčne osobitej polohy. Celkom prirodzene fyzickými i  tvorivými „preletmi“ medzi svojím kera-
mickým a manželovým sklárskym ateliérom začala do plastík integrovať sklo. Podľa aktuálneho zá-
meru a z pozície keramika nezaťažene k vlastnostiam materiálu. Niekde ako súčasť siluety a obsahovo 
významový prvok, inde v línii výtvarného akcentu a oživujúceho momentu. 

Hana Exnarová v komornej tvorbe nerieši vážne témy ani bežné každodenné problémy, zato jej 
prostredníctvom emituje dobrú náladu, pohodu a len pozitívne tóny. 

X L 
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Laco Sorokáč
Socha, maľba, kresba
6. 6. – 22. 6. 2017

Laco Sorokáč je bratislavský rodák, absolvent pražskej Akadémie výtvarných umení a autor dnešnej 
výstavy Socha, maľba, kresba, ktorá svojím zameraním potvrdzuje známu pravdu o „nevkročení do tej 
istej rieky dvakrát“. Laco už v Galérii Statua pred tromi rokmi vystavoval a vtedy prezentoval modelo-
vané plastiky veľkých formátov a surreálneho ladenia. 

Dnes ťažisko výstavy tvorí ateliérová tvorba za uplynulý rok. Jej rozsah, obsah, výraz, materiá-
lová voľba i  spôsob realizácie kopírujú rôznorodé aspekty, ktoré priebežne ovplyvňovali tematické 
zameranie, spôsob uvažovania o námete a jeho výtvarného stvárnenia a vnášali tak nové momenty 
do autorovej práce. Okrem toho pomer jednotlivých disciplín a sochárska časť zvlášť dobre ilustruje 
nielen autorské preferencie, ale aj realizačné limity a existenčné dôsledky vytláčania umenia na okraj 
oficiálneho záujmu. 

V  snahe minimalizovať náklady v  sochárskej tvorbe Laco pomerne radikálne zmenil hmotnú 
zložku výtvarného vyjadrenia. Metódou výroby šindľov z  dreveného masívu naštiepal rovnocenné 
tenké dielce, z ktorých komponuje reliéfy a figuratívne objekty. Štiepky v tejto forme môžu byť auto-
nómne, ako konečný materiál sochy, alebo poslúžiť ako medzistupeň na odliatie do bronzu. Vytvoril 
nimi tvaroslovný systém, v ktorom z jednotlivostí kreuje celok. 

Kompozícia zo štiepky má v sebe expresivitu, askézu a živý marionetovo-piktografický výraz. 
Laco ich príhodne zúročil v partnerskom príbehu, aký život každodenne prináša, a v emóciách, ktoré 
ho sprevádzajú – pocit spolupatričnosti, láska, samota, zamyslenie, smútok i beznádej. 

Kým v soche tvorivý proces zjednodušil a urýchlil, s ceruzkou v ruke sa naopak oddal koncentro-
vanému, prácnemu a  precíznemu spôsobu kresby s  vlásočnicovo tenkou stopou. Kresby sofistiko-
vanej hry svetla, tieňa a reliéfu terénu, paradoxne miestami viac premodelovanej a priestorovej ako 
sochy. Námetom je abstrahovaná krajina a zvierací motív, rozpracovaná séria hláv už predznamenáva 
ďalšie smerovanie. 

V uplynulom roku sa Laco zúčastnil na architektonicko-výtvarnej súťaži na pamätník Václava 
Dolejška v Prahe, významného českého medzivojnového fyzika, ktorý sa zameral na výskum v oblasti 
spektrografie a fotil rozklad röntgenového svetla cez kryštál. Štúdium problematiky rezultovalo nielen 
vo výbornom návrhu z perforovaného cortenu a skla, ale obsahovo aj formálne tiež v tu prítomných 
kresbách i v ďalšom médiu – v maľbe. 

Maliarskou vizualizáciou spektrografie rozprsknutého svetla v podstate nadviazal na svoju kolo-
risticky i tvarovo mäkkú, biomorfnú, dynamickú, geometrickú abstrakciu s náhodnými i systémovými 
repetíciami.

V skutočnosti však nejde o bezobsahovú abstrakciu, ale o silne abstrahovanú podstatu námetu. 
Laco hovorí, že rád maľbou odkrýva tajomstvo či skrytý princíp a len tak vyfarbovať a klásť k sebe farby 
ho nebaví. 

Niektorí výtvarníci reagujú i na rôznorodé podnety rovnako. Iní hľadajú z rôznych aspektov tú 
najvhodnejšiu cestu na vyjadrenie, a to je práve, spolu so špecifickým tematicko-formálnym mixom 
maľby, kresby a plastiky, tvorivá konštanta Laca Sorokáča. 
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Hommage à Štefan Prokop
29. 6. – 20. 7 . 2017

Dnešná výstava predstavuje súčasnú tvorbu a na jej pozadí, príbeh sochárov Štefana Prokopa, Juraja 
Gavulu, Jozefa Luptáka, Petra Rollera, Jána Šicka, Michala Zdraveckého, Jána Hoffstädtera a Martina 
Lettricha, ktorý sa začal odvíjať pred 30 rokmi, v máji v roku 1987. Vtedy jedinýkrát aj s Mariánom 
Hubom. Spojili ich priateľské vzťahy, profesia a možnosť prezentovať svoju tvorbu v Moste, s násled-
nou reinštaláciou v Prahe. Vo všetkých troch rovinách to bola veľmi fajn akcia. Výstava s podtitulom 
„Mladí slovenští sochaři“ mala názov BA–36–46, vzorec aktuálneho veku najmladšieho a najstaršieho 
v skupine.

Nasledujúcich 30 rokov každému z vystavujúcich autorov prinieslo v tvorivej i osobnej oblasti 
niečo iné.

Život Štefana Prokopa sa v  novembri, pár dní po  pražskej výstave, uzatvoril. Na  slovenskej 
výtvarnej scéne zanechal názorovo i formálne kompaktnú stopu výrazného figuralistu. A v ľuďoch, 
ktorí sa s ním poznali a stretávali, hlbokú spomienku.

Druhá výstava BA–54–63 sa konala v roku 2005 v Umeleckej besede v Bratislave, s reinštalá ciou 
v Slovenskom inštitúte v Berlíne, už s priradeným titulom Hommage à Štefan Prokop. Dnes si už „Old 
school boys“ výstavou BA–66–75 Štefana pripomínajú spolu s jeho dcérou.

Verona Prokopová absolvovala v roku 1999 v sochárskom ateliéri Kurta Gebauera na Vysokej 
škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Ak sa dá, robí figuratívne sochy, keď nie, tak si ich kreslí. Je 
jedno, či v ploche alebo v priestore, v oboch polohách sa jej výborne darí vyjadriť existenciálny 
podtext a silnú osobnú skúsenosť.

Doyen skupiny, docent Juraj Gavula, viedol 17 rokov ateliér skla na VŠVU. Pôvodne vštepený 
Ciglerov odkaz na akademickej pôde rozvetvil do nových polôh a vo svojej tvorbe, zrovnoprávne-
ním rôznorodých materiálov, do prekvapivých a niekedy i protirečivých kombinácií, skrátka, zapísal 
sa nielen ako výborný sklár, ale i čistokrvný sochár.

Jozef Lupták sa vo svojej kováčskej dielni, v dome dotknutom stredovekom, oddal reštauro-
vaniu a tvorbe damascénskych nožov. Ich sochárske kvality, atribút mužskej sily a pozíciu pánskeho 
šperku s historickou informáciou, demonštruje malou a vtipnou priestorovou inštaláciou s názvom 
Reakcia? Erekcia.

Profesor sochárstva na VŠVU Peter Roller, od úsporne vyjadrenej ilúzie kameňa čoby mäkké-
ho materiálu neprešiel za uplynulých 30 rokov ani tak ďaleko, ako hlboko a sústredene preskúmal 
všetky možnosti v okruhu blízkom jeho priestorovému a geometricky abstrahujúcemu mysleniu. 
V malých formách s pobavením a emblematickým povrchovým popisom ako autorským podpisom.

Voľnú tvorbu Jána Šicka výrazne formuje dlhodobá a  programová účasť na  sochárskych 
sympóziách. V práci s kvalitným kameňom, geometrickom vymedzení priestoru, hmôt a pomerov 
i  v  obsahovej symbolike. Spôsob tvorby naviac vnáša do  charakteru sochy, nezávisle na  mierke, 
vážnosť a monumentalitu.

Michal Zdravecký sa upísal trom múzam – v rôznych pozíciách Šup-ke a vo voľnej tvorbe 
keramike a kresbe. Tak ako mnohí sochári, keď je možnosť, pracuje s materiálom, v tomto prípade 
s hlinou, a tvorí prevažne reliéfy v čistej a zaujímavej geometrickej abstrakcii. Keď sa inak nedá, mo-
deluje ceruzkou. Presvedčivo, síce v ploche, ale o to viac do priestoru.
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Docent Ján Hoffstädter, v rokoch 2000–2007 rektor VŠVU, od prvej spoločnej výstavy so cťou ustál 
nielen významné spoločenské posty, ale vo svojej komornej tvorbe kreatívne a hravo cestu od štylizova-
ného figuratívneho prejavu k minimalistickým tendenciám. Uvidíme, či sa kyvadlo vlastnou váhou nevráti 
späť.

Martin Lettrich v ateliérovej tvorbe, s niektorými odbočkami smerom k objektovej polohe, vždy bol 
a zostal figuralista. A na tejto pôde podniká výskumy – kreslí, modeluje, odlieva. V aktuálnych figurálnych 
objektoch rezaním a tvarovaním kovových platní interpretuje príbeh, vrstvenie času a identity postavy.

O to isté som sa na malom priestore pokúsila aj ja. Interpretovať príbeh cez vrstvy času a priblížiť 
identitu známych, vynikajúcich výtvarníkov a kamarátov.

 X L
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Lubo Mikle
Black Hole Stories
7. 9. – 28. 9. 2017

Galéria Statua je koncepčne otvorená všetkým polohám súčasnej sochárskej tvorby, ak je tvorivá 
a presvedčivá, ak to nie je plochý dekorativizmus alebo cielený komerčný kompilát. Sochár Lubo Mikle 
pripravil výstavu, ktorá nemá v sebe ozaj nič komerčné či vypočítavé a zjavne sa neuchádza ani o ná-
lepku s heslom „pekná“. Vo svojej polohe je však presvedčivá, znepokojivá a vyzývavá. Titul výstavy na-
povedá, v akom zmysle. Napriek prvotnému podsúvaniu nemá nič spoločné so známym hudobným 
podujatím. Je len súčasťou autorových výstižných, zároveň hravých i vtipných stratégií. 

BHS je skratka – Black Hole Stories sú v  preklade Príbehy čiernej diery. Pomenováva priestor 
– nebezpečný horizont udalostí, spod ktorého niet návratu a po okraji ktorého sa Lubo Mikle rád po-
hybuje, provokuje a skúma, až kam sa môže dostať. Baví ho svojou tvorbou spochybňovať zavedené 
kritériá v hodnotení výtvarného diela a na potvrdenie toho sa pokojne esteticky situovať na hranu 
úplného odmietnutia. Rovnako ako pracovať významovo i formálne s jazykom anarchie, rebelantstva, 
punku a mystifikácie, ktoré okolo rozprašuje nielen slovne, ale vie ich do svojich diel aj zakomponovať. 
Spolu s dobrou polohou sarkazmu a irónie. 

Popri mentálnej adjustícii titul Black Hole Stories reflektuje i spôsob tvorby autora a postupy, 
ktoré v nej uplatňuje. Materský materiál, z ktorého vychádza, zásadne nie je čistá a nepopísaná surovi-
na bez minulosti. Skôr Adamovo rebro, s všeobecne vžitou genetickou informáciou… ako autovraky 
či smetné nádoby. Voľba samozrejme nie je náhodná, u Luba je konotácia vždy dôležitá a zapojená 
do celku. Z pôvodnej podstaty ich v procese tvorby transformuje do výtvarného objektu s novou 
identitou… a starými koreňmi. Postupuje buď recykláciou zánovného, alebo premenou ešte nepouží-
vaného, zjavne na iný účel vyrobeného. 

Lubo Mikle je sochárom robustných foriem, drsných, odolných a  tvrdých materiálov. Kedysi 
som ho dvojznačne prirovnala k Ironmanovi, avšak spôsobom prisvojovania si vecí a zaberania pries-
toru pripomína aj Vikingov. Jeho cit pre stavbu sochy je vyložene maskulínny, význam má silueta, 
tvar a priehľady, nehrá sa s maličkosťami, nestráca čas modelovaním a detailmi. Prispôsobuje si veľké 
a niekedy i ťažké hmoty silovým spôsobom, tlakom, lisovaním, zváraním, drvením a s veľkou vášňou 
i ohňom. Deštrukcia je jednou z metód moderného umenia. Picasso, ktorý ju často využíval, o nej vy-
hlásil: „Zakaždým, keď umelec ničí pekný objekt, vlastne ho nepotlačí, skôr premieňa, zhusťuje a robí 
podstatnejším.“ Dá sa povedať, že to je zámer i Luba Mikleho. 

Pritom v spomenutom zhustení pridáva ešte ďalší rozmer – na pozadí tmy, respektíve v inom 
zmysle na pozadí temna, operuje scénicky – náladovo i priestorovo – so svetlom, často aj s hudbou, 
prípadne zvukmi so zašifrovaným obsahom. Napr. nič menej ako v spätnom chode nahratá citácia 
prezidentovho príhovoru. 

To, že má Lubo Mikle inak nastavenú mierku, potvrdzuje i fakt, že nedávno bez problémov expe-
doval veľký objekt na podujatie Sculpture by the Sea do Austrálie a včera v noci s problémami ešte 
horúce diela sem do Galérie Statua. 
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Milan Ormandík, Marek Ormandík, Michal Ormandík

Dej-nádej-beznádej
5. 10. – 26. 10. 2017

Milan, Marek a  Michal Ormos Ormandíkovci zosobňujú tri generácie výtvarníkov v  jednej rodine. 
S   istou licenciou sa dá povedať, že svojou tvorbou – v prístupe k médiu, v zobrazovaných témach, 
spôsobe ich interpretácie, samotnej veľkosti a koniec koncov i inštalácie – ilustrujú vývoj výtvarného 
umenia na domácej scéne za uplynulých 60 rokov. 

Je to presne 50 rokov, ako Milan Ormandík v ateliéri prof. Kostku na VŠVU v Bratislave výbornou 
absolventskou sochou Gauguina začal formulovať svoj výtvarný program. V  čistej a  silnej podobe 
sa premieta práve v komornej figurálnej tvorbe, v osobných, ako aj v dejinách umenia frekventova-
ných témach. Do ich interpretácie vnáša svoju osobnú skúsenosť, premýšľanie a emocionálny rozmer. 
V  ranejšom období charakteristickou, expresívnou štylizáciou a  smerom k  súčasnosti pokojnejšou, 
miestami až secesne ladenou modeláciou. Je už jedným z mála bravúrnych sochárov, ktorý nemusí 
kamuflovať ťažké partie, ako ruky či nohy, a nevyhýba sa ani komplikovaným kompozíciám. Plastiky 
modeluje v keramickej hline a vypaľuje, prípadne necháva odliať do kovu. 

Milan pracuje s priestorom sochy a jej bezprostredným okolím, Marekovou doménou je maľba, 
teda plocha, farba, štetec. A tiež priestor, do ktorého, ako všetci vieme, programovo svojimi postava-
mi z obrazov v 3D podobe vstupuje, čím s istou naliehavosťou rozvíja, resp. dopovedúva tému. Kým 
Milan podľa všetkého postupuje pokojne, premýšľavo a emóciu znázorňuje, Marek sa emóciou nechá 
viesť a  v  procese tvorby, spolu s  kinetickou energiou a  vášnivým zaujatím, ju premieňa na  maľbu. 
Impulzívnu, koloristicky autonómnu, silnú a údernú. Obraz má namaľovaný pomerne rýchlo a detaily 
sú pre neho dôležité, len pokiaľ podporia dramatický moment, zámer, výraz tváre či chvíle, ktorú v tej 
chvíli chce vyjadriť. 

Marek absolvoval v  roku 1993 VŠVU v  ateliéri grafiky a  knižnej tvorby u  profesorov Igora 
Rumanského a  Dušana Kállaya, Michal Ormos v  roku 2015 pražskú Akadémiu výtvarných umení 
u Tomáša Svobodu v ateliéri nových médií. V tvorbe má široký záber v digitálnej línii, kde jeho platfor-
mou sú nekonvenčné foto a video príbehy, ako aj v objektovej tvorbe a site specific inštaláciách. Vtedy 
pracuje priamo s výstavným priestorom a využíva rôzne materiály i metódy, ako multiplikáciu drob-
ných objektov, ktorými najlepšie vypovie svoj zámer. Flexibilne, mnohotvárne a bez škrupúľ reaguje 
na prostredie, rôzne spoločenské i osobné podnety. Emóciu, teda tú pocitovú líniu stvárňovaného 
námetu, Michal skôr rozpitve a analyzuje až podstatu. 

Ormandíkovci sa vyjadrujú vizuálnym spôsobom v  smere od  materiálnej k  dematerializova-
nej forme, každý inými prostriedkami a postupmi. I tak je zjavné, že svoju úlohu tu zohrávajú nielen 
gény, ale aj mémy, kultúrne informácie fungujúce v rámci jedného spoločenstva. Odzrkadľujú sa napr. 
v spoločnej nevyhnutnosti kresliť, i keď u každého z nich plní kresba inú funkciu. U Milana sochársku 
prípravu, u Mareka niekedy maľbokresbu, inokedy kresbomaľbu a u Michala formu bezprostredného, 
rýchleho záznamu. Vospolok sú zaujímavé nie rovnakým, ale príbuzným rukopisom, osobitou, uvoľne-
nou interpretáciou, silným expresívnym výrazom a charakteristicky štylizovanou fyziognómiou. I tým, 
že nezávisle na sebe, s jemnou iróniou a svojím spôsobom, reflektujú veľké spoločenské témy, klasické 
i aktuálne. 
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Z vystavených sôch sa dá prečítať, že Milan je ponorený do deja. V príbehu má zacielené, mo-
deláciou i koncepciou, na vyjadrenie jeho zmyslu a jedinečnosti. Marek si z toho, čo sa aktuálne okolo 
nás deje, s trochou bezmocnosti i viery zároveň, vybral nádej. V sochárskom i maliarskom zhmotnení. 
A u Michala dominuje pominuteľnosť, kým balóny svietia a vznášajú sa, žijú, keď im dochádza ener-
gia, odchádzajú. Je ich 72, toľko ako priemerný vek dožitia muža. Na dorovnanie, vytvoril s trochou 
optimiz mu gaštankovú schému molekuly serotonínu. 

V príhovore som využila, čo príležitosť ponúka – porovnaním poukázať na spojitosti, osobitosti 
a autenticitu výtvarnej tvorby Milana, Mareka a Michala. Na záver už len ešte krátky pokus o úvahu 
na tému – čo je šťastie – možno muška zlatá a možno 1. spoločná výstava rodinne spätej trojice MMM. 
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Daniel Brogyányi
Usmej sa a úsmev opätuj
2. 11. – 23. 11. 2017

V  tejto šedivej dušičkovej nálade vás vítam v  pestrofarebnom svete fotografa a  výtvarníka Daniela 
Brogyányiho, na výstave Usmej sa a úsmev opätuj. 

Kto pozná Dana, vie, že tu nejde o smajlíkový marketing. Uvedené heslo má už roky napísané 
na  zemi pred vchodom do  ateliéru a  v  podstate predstavuje i  stálu obsahovú súčasť jeho tvorby. 
Nenájdete v nej ani stopu chmúry, smútku a nedajbože vážnosti či témy, ktoré smrteľníci riešia denne. 
Dano tvorivo a myšlienkovo žije v tej lepšej krajine za zrkadlom, kde podnetom k tvorbe je možnosť 
stvárniť veselý a aspoň trochu kontroverzný alebo oko potešujúci námet, vyviesť nejakú recesiu, prí-
padne fotografiou či farbami zabrať nové územie. Má svoj okruh motívov, ktoré variuje, sú v ňom ženy, 
potom opäť ženy a ich atribúty, príroda, sliepky, stromy, kvety, odtlačky prstov a z novodobej reality 
QR kódy.

Daniel je fotograf, ktorý cez optiku média uvažuje o ďalších možnostiach tvorby. Ako mnoho 
kolegov, i on má počítač ako rovnocenného spolupracovníka. Jeho možnosti využíva naplno, fotku 
v počítači upravuje, dotvára a modifikuje svojím charakteristickým koloristickým spôsobom, vytlačí 
a následne ešte domaľováva štetcom. Pre dnešnú príležitosť pripravil aj dva portréty vzťahujúce sa 
k Bratislave a k Pálffyho palácu, portréty panovníčky Márie Terézie a palatína Juraja Pálffyho.

Závesná forma foto obrazu je jedna poloha jeho tvorby, druhá a  veľmi častá je expanzia 
do priestoru a pre fotografiu veľmi nekonvenčný spôsob aplikácie na interiérové a exteriérové prvky, 
čoho neprehliadnuteľným príkladom je dlažba vo výstavnej miestnosti. V  podstate nikdy neodolá, 
každý priestor, ktorý dostane k dispozícii, stvárni po svojom a vystačí si pri tom s málom, často len 
s niekoľkými základným farbami a nadšením. Príležitosť vidí všade, môže to byť auto, okuliare, rolety, 
kamenný múr, most i oblečenie a topánky, ktoré dokonca navrhuje. Vo svojom výtvarnom svete nielen 
tvorí, ale i žije, a na čo má dosah, mení na novú, veselšiu realitu. 

To, že priestor je fenomén, v ktorom sa rád tvorivo pohybuje, dokazujú aj sochárske objekty 
zvárané zo železných prvkov. Majú svoju nespornú kvalitu, ale tým, že sú zrazu vážne a len vo farbe 
hrdzavého materiálu, sa z jeho tvorby v tom dobrom slova zmysle vymykajú. 

Danovmu naturelu a  výtvarnému cíteniu je blízky umelecký jazyk pop-artu a  zvlášť tvorba 
Andyho Warhola, jeho farebný svet, zdroje inšpirácie, uvoľnenosť, extravagancia a prekračovanie hra-
níc. Dano si však ide vlastnou cestou, spontánne reaguje na aktuálne podnety a prostredie. Všetko, čo 
robí, robí nekonvenčne a pritom sa baví hlavne na vlastný účet. Strieľa si nielen zo života, ale i zo smrti 
– usporiadal napríklad niekoľko happeningov na tému vlastného karu.

Daniel Brogyányi je na slovenskej scéne ojedinelý plnofarebný fenomén, ktorý sa veľmi nesta-
rá o to, ako sa jeho tvorba prijíma, len nasleduje svoj inštinkt a predstavu. Tak ako pri tejto brogyá-
nyiovskej kombinácii klasickej výstavy a inštalácie s performatívnymi prvkami, koncipovanej priamo 
na priestor galérie. 
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Daniela Kosová a Martin Kos
Od Vltavy k Dunaju
30. 11. – 21. 12. 2017

Z vernisáží sa stal svojím spôsobom slávnostný rituál a rituály vraj vnášajú do života poriadok. Nám by 
stačilo, keby sme našimi výstavami priniesli trochu svetla do polemiky, čo je (dobré ) umenie. Dnešný 
príspevok, výstava Od Vltavy k Dunaju Daniely a Martina Kosovcov, pripomenie skutočnosť, ktorá sa 
dnes vo výtvarnom umení často nonšalantne obchádza, že cesta k umeniu vedie cez schopnosť vyja-
driť sa v materiáli na výbornej remeselnej úrovni. 

Výtvarný program a v podstate i život oboch autorov sa už vyše tridsať rokov točí okolo porce-
lánu. Fascinuje ich jeho ušľachtilosť i to, že využívať túto prednosť tak, aby poslušne naplnila predsta-
vu autora, si vyžaduje mať fortieľ. Práca s porcelánom, tým, že prechádza modelovaním, schnutím, 
vysokostupňovým pálením a  chladnutím, je živý proces, v  ktorom ako-tak istý výsledok tvorivého 
úsilia prinášajú len rokmi vycizelované skúsenosti, často vyskladané z krokov pokus – omyl, v lepšom 
prípade pokus – prekvapenie. 

Ako v mnohých iných partnersky zdieľaných ateliéroch, aj u Kosovcov tým, že si každý z nich vy-
tvára svoj autorský priestor, sa tvorba prirodzene do istej miery polarizuje. Súvisí to ako s existenčným 
zabezpečením, tak aj s osobnou zručnosťou a tvorivým nastavením. 

Daniela inklinuje skôr k voľnému, rukopisne i realizačne pokiaľ možno menej limitovanému vyja-
dreniu. V plošnom ponímaní k mozaike a hlavne k maľbe na porcelánový podklad, na taniere, kachlice, 
šálky či misky. Tematicky sa venuje prírode a svoj plne rešpektujúci, láskavý a nekomplikovaný vzťah 
k nej vyjadruje presne takým istým spôsobom s rešpektom, láskavo a nekomplikovane. V priestoro-
vom zmysle tvaruje nápadité nápojové zostavy a solitérne úžitkové predmety a buď modeluje, ale-
bo zostavuje z modelovaných dielcov keramické figuratívne plastiky. Z nich inštalovaná kompozícia 
v podtexte akcentuje Danielino presvedčenie – stmeľujúci význam spoločného stolovania. 

Aktuálne sa dvakrát po sebe zúčastnila na sympóziu klubu textilných výtvarníkov Arttex, kde 
našla nový priestor pre tvorivú neviazanosť a intuitívne postupy. Nadchla ju zmena materiálu, prístu-
pu, nové možnosti plošnej tvorby v netkaných textilných obrazoch, naviac realizované v pomerne 
rýchlom tvorivom procese. Keramik v  nej sa prejavil v  kompozícii, v  mozaikovitej skladbe tvarov. 
Pobavilo ju, že textilná plocha po záverečnej úprave prešitím prešla podobnou zmenou ako porcelá-
nový obraz po vypálení. 

Martina pre zmenu baví hrať sa s výtvarnými postupmi. Točí na kruhu, modeluje a ako zdatný 
technológ so znalosťou a  citom pre kaolín hľadá v  oboch spôsoboch realizácie hranice možného. 
Okrem iného pracuje hlavne s hrúbkou materiálu a od nej odvodeným efektom, s presvitajúcim svet-
lom. Čím tenšia stena porcelánu, tým lepšie ňou svetlo prechádza a naopak. Na tom a na vznikajúcej 
štruktúre kontrastov je založený koncept jeho točených svietidiel i modelovaných rozmerných sve-
telných objektov. Uvedenú vlastnosť porcelánu, svoju trpezlivosť a precíznosť využíva i pri točených, 
tenkostenných a subtílnych šálkach, naviac ešte odľahčených prepichovaným dekórom. 

Slovenka Daniela a Čech Martin Kos sú dobrým modelom prospešného a úspešného spojenia 
národnostných polarít medzi Vltavou a Dunajom, budovaným s rešpektom, s láskou a nekomplikovane. 
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