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Marína Pavlovičová a Simona Janišová
HORÚCE SNY
4. 4 – 25. 4.2019
Marínu Pavlovičovú a Simonu Janišovú spája priateľstvo a podobné výtvarné uvažovanie. Každá
vo svojom médiu, Marína v maliarskej a Simona v keramickej tvorbe, prichádzajú s premysleným a obsahovo zmysluplným programom, orientovaným na remeselne kvalitné a formálne objavné interpretovanie motívu. S programom výtvarne autentickým a komplexne budovaným každým jednotlivým
krokom. Obe výtvarníčky sa svojej disciplíne venujú aj v širšom profesionálnom zábere, Marína v pedagogickom, a Simona vo výskumne – kurátorskom, čo im zároveň poskytuje odstup a komplexnejší
pohľad na problematiku.
Názov výstavy Horúce sny je metaforou tvorivej predstavivosti, snaženia a cieľov autoriek.
Metaforou evokujúcou predstavu exotických krajín v Maríniných obrazoch a želaný výsledok, nie vždy
predvídateľného pálenia v keramickej peci, pri realizácii Simoniných objektov.
Marína Pavlovičovávystavuje súbor obrazov z jedného obdobia. Námetom jej väčších formátov
je maliarska interpretácia vnímania prírody, v ktorej pracuje formou nepopisnej komunikácie. Téma
zostáva nevyslovená a je na divákovi, aby ju vycítil a z obrazu odčítal. V maliarkinom rukopise sa premieta a zaujímavým spôsobom mixuje skúsenosť z troch, zameraním rozdielnych odborov, ktoré
postupne študovala. Z keramiky priestorové cítenie a aktuálne vo väčších formátoch citeľné uplatňovanie priestoru v kompozícii dvoch „zoomových“ plánov, z maľby výrazný kolorizmus s trochou „rousseauvského naivizmu“ a z grafiky zapájanie a repetícia tlačených motívov, ktoré aplikuje pre zmenu v
menších formátoch. Aj v technickom postupe – v maľbe akrylom prekrytej jemnou vrstvou olejovej
farby, možno vidieť istú analógiu s nanášaním keramických glazúr.
Maliarsky prejav Maríny Pavlovičovej formuje výtvarným vývojom prirodzene generovaná rozmanitosť a východiskami podporovaná paradoxná protichodnosť v prístupoch. V kontexte mladej
slovenskej maľbyrozvíjaním daných princípov zdarne a s jedinečným potenciálom, prehlbuje jeho
pôvodnosť a presvedčivosť.
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Simona Janišová, absolvovaním celého štúdia v tom istom odbore, sa keramike venuje konzistentne už pomaly dve desaťročia a v jej prípade, to prináša prehlbovanie skúseností i osobných
nárokov na úroveň a kvalitu tvorby. Je súčasťou generácie autorov, ktorí na slovenskej výtvarnej scéne
aktualizujú pozíciu keramiky ako výtvarného média vhodného a schopného reflektovať dobu a jej
myšlienkový svet. Nielen v samozrejmej remeselnej, ale i v intelektuálnej rovine – čo kopíruje aj programový rámec Simoninej tvorby v podobe unikátnych úžitkových solitérov a súprav, objektov s úžitkovým presahom a voľných sochárskych kreácií. Jej diela vznikajú a nadobúdajú podobu napĺňaním
vopred pripraveného príbehu, intuitívne modelovaná forma vyjadruje obsah. V sérii 6 objektových
nádob s názvom Insideout , obsah dokonca zhmotňuje a ako sama uvádza, snaží sa spodobniť vnútro
a sprítomniť neviditeľné. V šperkovnici napĺňa podobne ťažko uchopiteľný zámer, prienik minulosti
do budúcnosti. Svoju prvú, časom zvetranú zlatú retiazku chemickým procesom zmenila na roztok,
naniesla na nádobu a vypálením uchovala ako ružovú stopu detstva.
Simona ponúka keramiku nielen s myšlienkovým zázemím, ale aj v súvislostiach. Úvodný koncept rozvíja vo vývojových variáciách v sérii veľkostných, materiálových i kombinačných obmien
a v tvarovaní využíva modelovanie, odlievanie do formy, náhodu, aj všetko naraz spolu. Pri hľadaní
primeraného výrazu, ktorý zosúladí vpísaný zámer a vizuálnu stránku objektu, experimentuje s technologickými postupmi, konkrétne i s počítačom riadeným frézovaním plastického vrúbkovaného dekóru, ktorý hmotu odľahčuje a jemnou hrou svetla a tieňa dynamizuje.
Obe výtvarníčky, Marína Pavlovičová a Simona Janišovápristupujú k tvorbe s rešpektom, s rozmyslom a osobitou citlivosťou. Neprodukujú, ale tvoria, nezahŕňajú nás množstvom, ale výsledkami
kreatívneho procesu. Teším sa, že ich máme možnosť prezentovať v Galérii Statua.
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Juraj Sapara – Nájdené
2. 5. – 23. 5. 2019

Profesionálna dráha popredného slovenského sochára Juraja Saparu v sebe organicky spája pedagogickú a výtvarnú líniu. Obe sa navzájom ovplyvňujú, pričom práve výtvarná je významne modelovaná situáciami, v ktorých sa sochár ocital a v ktorých vždy prejavil
vôľu i schopnosti uchopiť ich ako tvorivú výzvu. Sám hovorí, že nemá pevný program, jeho
autorským programom je stretávanie a nachádzanie, inšpirácia danou chvíľou a ponúkanými možnosťami. Niektoré z nich približujeme prostredníctvom sôch, objektov a digitálnych
grafík – výstavou s titulom „Nájdené“.
Juraj Sapara patrí k posledným žiakom klasika slovenskej sochárskej moderny Jozefa
Kostku. Vďaka kvalitnému štúdiu mohol naplno rozvíjať a uplatňovať svoje sochárske
i technické zručnosti. K tým úvodným vkladom, nie časovo, ale geneticky, odkazujú dve
plastiky – do bronzu odlievaný Oltár ako aj Brána – majoritný motív Jurajovej tvorby, symbolizujúci začiatok, vstup či prechod. Spolu i s neskôr spomínanými medailami preukazujú,
čo je pre Juraja charakteristické, že modeluje s ľahkosťou a voľnosťou. I v komplikovaných
kompozíciách, vo figúre či v detailoch, si udržiava živosť a tvorivú spontánnosť. V zobrazení
námetu zjednodušuje a využíva výrazové skratky k jeho podstate. Nič mu nerobí problém
a to mu rozväzuje ruky, otvára dvere k experimentom i k ďalším výtvarným disciplínam.
Tou základnou je kresba. U Juraja však nie v polohe prípravnej –sochárskej, ale samostatnej alebo ako cesta k maľbe. Neskôr potom spoločne s fotografiou, ktorá patrí k rodinným vyjadrovacím prostriedkom, spolu pripraví pôdu pre digitálnu grafiku. Schopnosti
vyjadriť svoje výtvarné predstavy prostredníctvom počítača, získal veľmi skoro po revolúcii
ako nevyhnutnú podmienku vyučovania na grafickej škole. Médium ho fascinuje výrazovými možnosťami a bezprostredne uskutočniteľnými variáciami. Premieta v ňom, na rozdiel
od sochárskeho vyjadrenia – nemateriálne, ale zato bohaté a dynamické, surreálno – vizionárske tvaroslovie a pocitovo vyladenú farebnosť, niekde expresívnu a v poslednom období však skôr tlmenú a premýšľavo stíšenú.
Od roku 1998 Juraj Sapara pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Prvé dva roky
na katedre grafiky a od vtedy až podnes na katedre sochárstva, v jednom období v pozícii
rektora, aktuálne ako dekan FVU. Počas celého obdobia sa iniciatívne podieľal na budovaní
moderného realizačného zázemia pre sochárske a priestorové disciplíny.
Tento podpis v sebe nesú do zliatiny železa odlievané plastiky i medaily, liate a modelované počas tuhnutia, kým je zliatina ešte tvárna. Modelované v súhre výtvarnej predstavy, ktorú chce do vznikajúceho diela vpísať a tým, čo je materiálu prirodzene vlastné.
Autorov prístup odzrkadľujú aj stély –objekty realizované na partnerskej akademickej pôde
v Zlíne z akrylového skla, ktorého vlastnosti si však vyžadujú iný prístup (rezanie, vŕtanie
a skladbu). A tak stély, v ktorých je dôležitý obrys a transparentnosť i vnútorná štruktúra,
priniesli do Jurajovej tvorby opäť nový vizuálny a tvaroslovný rozmer.
Juraj Sapara skrátka nepatrí k sochárom ktorí donekonečna opakujú a variujú osvedčené postupy, ale intuitívne sa necháva viesť postupne prichádzajúcimi podnetmi. V procese tvorby tak v dobrom prekvapuje seba a čo je pozitívne, aj nás.
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Príbeh sochárskeho ateliéru profesora Jana Kavana
na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe
30. 5. – 20. 6. 2019

Výstava – v rozsahu aký Galéria Statua dokáže ponúknuť – približuje Príbeh sochárskeho ateliéru
profesora Jana Kavana na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Približuje tvorbu výtvarníkov,
ktorí v ateliéri študovali a zároveň osobnosť pedagóga, jeho prístup k študentom a zámer pripraviť ich
na realitu sochárskej profesie.
Sám Jan Kavan absolvoval AVU v ateliéri Bohumila Kafku. Na VŠUP pôsobil v rokoch 1951 až 1973,
od roku 1957 ako profesor a od roku 1966 v pozícii rektora. Vedenie sochárskeho ateliéru na takmer 20
rokov prevzal po Jozefovi Wagnerovi a odovzdal Jozefovi Malejovskému. V kultúrno-politickom oblúku od dogmatického socialistického realizmu, cez uvoľnenie a výtvarnú explóziu v 60. rokoch až po
opätovné spustenie ideologickej klietky. Na rozdiel od AVU, kde sa výuka v spoločensky tvrdších obdobiach niesla v angažovanej, režimu poplatnej línii, VŠUP sa podarilo zachovať si otvorenosť a slobodu
zameraním sa na tzv. úžitkové polohy nielen vo výtvarných disciplínach, ktorým je to ich podstatou
vlastné, ale takticky i v maľbe a plastike. Konkrétne v sochárskom ateliéri Jan Kavan koncipoval zadania
tak, aby obsiahli témy skutočne sa objavujúce v spoločenskej objednávke, orientované vo veľkej miere
na výtvarné dotvorenie verejného priestoru v spolupráci s ateliérom architektúry. Dôraz kládol na
tvorivo objavné a autorsky pôvodné zvládnutie úlohy v relácii s prostredím.
Kavanovým ateliérom, s presahom v začiatkoch k Wágnerovi a v závere k Malejovskému, prešlo
viac ako 30 študentov. Vyberal si ich samozrejme podľa schopností – hovoril „ja za nich klauzúry robiť
nebudem“ a z jeho výberu je tiež zrejmé, že vsádzal na plnokrvnosť a rôznofarebnosť. Rád miešal pražské intelektuálne ladenie s moravskou bodrosťou a slovenskou letorou. Svoje primiešal i Wágnerov
žiak Ludwik Korkoš – VŠUP ako jednu z troch vysokých výtvarných škôl v Československu, odporúčal
svojím žiakom na bratislavskej ŠUP-ke.
Z generácie absolventov, ktorí postupne v období rokov 1961 až 1978 nastupovali na výtvarnú
scénu,sa na výstave zúčastňuje 15 sochárov. Okrem ateliérového pocitu spolupatričnosti a obáv, aby sa
na nikoho nezabudlo, výslednú zostavu upravil nakoniec sám život. Mnohým došli alebo dochádzajú
sily – predsa len, tí najmladší sa narodili začiatkom 50. rokov.
Pomerne veľká skupina absolventov sa venuje výlučne alebo popri sochárskej tvorbe – reštaurovaniu. Prekročenie do blízkej, ale predsa len inej výtvarnej disciplíny spôsobil pokles spoločenskej
objednávky za uplynulých 30 rokov. Na druhej strane tomu napomohlo štúdiom vštepované vedomie
vývoja a kontinuity výtvarného prejavu a samozrejme základ, na ktorý sa v ateliéri kládol dôraz – kvalitná príprava a široký rozsah zvládnutých zručností, vďaka ktorým poslucháč získaval istotu vo svojom
formálnom a výrazovom spektre výtvarnej interpretácie.
S istým zovšeobecnením sa dá povedať, že Kavanovi žiaci majú príbuzné sochárske myslenie.
Ako je tejto generácii vlastné, v ateliérovej tvorbe reflektujú nie spoločenské témy, svojho času priraďované k angažovanej tvorbe, ale témy pocitové a vnútorné. Spoločný menovateľ ich autorských
programov sa stretáva v individuálnom zaujatí figúrou, ktorou v priestore či v reliéfe, každý po svojom, v rôznej miere abstrahovania, metafory a formy štylizácie, stvárňuje osobný myšlienkový svet.
Figuratívna línia sa objavuje vo voľnej tvorbe , v tvorbe pre verejný priestor i v medailérskej tvorbe.
Príbeh sochárskeho ateliéru dokladá i úzke prepojenie a vývojové súvislosti v rámci československej výtvarnej komunity. V ateliéri študoval aj Juraj Bartusz. Andrej Rudavskýa následne Milan
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Struhárik,ktorí v tvorbe uplatnili Prahou poučenú slovenskú esenciu, sú prvými absolventmi, ktorých
k promócii priviedol Jan Kavan. Jan Hendrychpre zmenu viedol sochársky ateliér na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Hedvika Ilečková Hendrychovápochádza z výtvarnej rodiny Ilečkovcov, Peter
Oriešekje pôvodom od Trenčína. Michal Vitanovský a Moraváci Milada Othová, Jirka Vlach, Jozef Úprkai
ateliérový benjamín Mirek Kovaříkroky úspešne formujú československú medailu a drobnú plastiku.
Stanislava Kavanovápredstavuje zosobnenú sochársku energiu a tvorivú synergiu s Janom Kavanom
ml.,Otakar Marcin a Jozef Lupták sa venujú sochárskej i reštaurátorskej tvorbe a medzi poslednými,
ktorých ešte Jan Kavan prijímal a kto s presvedčením drží figurálnu štafetu je Martin Lettrich.
Uvedomujem si, že umelci by si zaslúžili nie heslovitý , ale pravdivejší a výpovednejší priestor.
Dnešným zámerom však je pripomenúť si študentov sochárskeho ateliéru, obľúbeného a váženého
prof. Jana Kavana – ako jednu ľudsky, hodnotovo a výtvarne prepojenú entitu.
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Ivan Patúc
27. 6. – 18. 7.2019

lron Ivan ako ponáška na Iron Mana napĺňa nie asociáciu sily a výkonu, ale materiálový
priestor, v ktorom sa stretávajú výtvarné predstavy Ivana Patúca. Sochár v súčasnosti patrí k pomaly menšinovej skupine výtvarníkov, ktorých výtvarný program je ešte spojený s výpoveďou
v materiáli a technickou zručnosťou.
Pri tvorbe vychádza z tvárnych a vzhľadových vlastností medeného, mosadzného a hliníkového plechu. Jeho využívanie je priamou odozvou skúsenosti s klampiarskym remeslom v rodine.
Vo výtvarnom zmysle môže byť inšpirované tradíciou remeselného spracovania plechu na blízkom východe, ako aj konštrukciou stredovekého brnenia, ktoré umožňuje prekladaním jednotlivých plátov pohyb rytiera. Ivan Patúc je vnímavý voči mnohým inšpiráciám z dejín i súčasnosti
umenia a architektúry, avšak jeho interpretácie sú natoľko vlastné, že snáď s výnimkou svojho
času Egona Schieleho, sú vystopovateľné len nasilu.
Patúcova tvorba je mnoho tematická, námety prijíma, tak ako mu ich život prináša.
Reflektuje rozmanité situácie všedného dňa, často medziľudské vzťahy či existenčné otázky.
Zamýšľa sa nad životným priestorom, víziou podoby mesta a architektonických objektov blízkej
či vzdialenejšej budúcnosti i forme uchovania múdrosti minulosti. Jeho pozornosť sa v poslednom čase čím ďalej tým viac upriamuje k alarmujúco sa zhoršujúcemu životnému prostrediu, kde
– ako naznačuje – možno hrozí, že stromy si budeme pripomínať už len umelými konštrukciami.
Pri tvorbe používa svoje, aktuálnym zámerom, špecifikom materiálu a praxou potvrdené
pracovné postupy. Tvar vznikajúceho diela buduje buď z plochy platne plechu do priestoru ako
rôzne vysoký reliéf alebo formuje priestorové objekty nevšedného vzhľadu. Využíva pritom prirodzenú farebnosť plechov, kontrast, svetlo, lesk a tieň, ktorých konkrétnu kombináciu si v princípe predurčí sám námet.
V reliéfnej tvorbe námety, ľudské záležitosti a problémy interpretuje prostredníctvom ľudskej postavy, v jedno či viac figurálnej kompozícii. V zobrazení dôsledne dodržiava proporcionalitu postavy, akcentuje niektoré partie a ide do detailov – napríklad nevynechá ani články prstov.
Vrstveným tvaroslovím môže evokovať dojem, že sa figúra už už pohne. Často i keď nie výlučne, je
ňou jemne erotická predstava ideálne stavanej ženy, predstava však akoby vzápätí posunutá do
inej dimenzie. Jej v podstate reálnemu obrazu prepožičiava materiálom a spôsobom stvárnenia
výraz virtuálnej existencie.
Výtvarne silnú stránku sochárovho členitého autorského profilu predstavuje objektová
tvorba, formovaná Patúcovou osobitou predstavivosťou a nevšedným materiálovo vizuálnym
konceptom. V objektoch nosný plechový prvok dotvára drevom, keramikou alebo betónom.
Sochár Ivan Patúc si razí svoju vlastnú cestu, na ktorej , tak ako väčšina umelcov – okrem
niekoľkých šťastných- nesporne kvalitne nasmerované tvorivé ambície a ciele, realisticky vyvažuje záväzkom uživiť rodinu. Je to problém a potenciálne dobrý námet na presmerovanie pozorno
sti bezradného ministerstva kultúry od dotovania výroby nadmerného množstva krojov k širšej
podpore tvorby kreujúcej kultúrny obraz Slovenska 21.storočia.
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Ladislav Pálmai
4. 9. – 26. 9. 2019

Výstava Anny Horváthovej Hlinený objekt – subjekt + kresba a maľba predstavuje vyzretý,
presvedčivý a pôvodný autorský program, v ktorom spolu a vyladene pôsobia priestorové – sochárske a plošné kresbové prístupy. Splývajú v krehkom vyjadrení osobitej výtvarnej predstavivosti.
V tvorbe, ktorá nereprodukuje viditeľné, ani neponúka výklad či komentár k spoločenskej situácii,
ale tvorivo a s kultivovanou hravosťou zhmotňuje otlačky duše, zrkadlá nálady a ozveny pocitov.
V tvorbe, v ktorej o svojich skúsenostiach píše v tajomných, poeticky zahalených výtvarných obrazoch, ktoré nevtieravo vykresľujú sochárkin autoportrét bez fyzickej podoby.
Anna Horváthová študovala na strednej škole keramiku, na VŠVU tvarovanie. Tieto dva iniciačné vstupy, spolu s osobnostným nastavením, významne modelujú jej chápanie keramiky, ako
prírodného, krehkého média s pamäťou, citlivo sa poddávajúceho dotyku prstov. Schopného, podľa
zámeru autorky i v náznakoch pretlmočiť veľa.
Keramické objekty tvorí skoro výhradne na sympóziách – je naučená pracovať koncentrovane, vo vymedzenom čase i priestore a využiť potenciál materiálnych, väčšinou továrenských realizačných podmienok. Kontinuitu v tvorbe udržiava snahou nadviazať tam, kde minule skončila.
Stane sa, že má vopred pripravený námet, spravidla však dáva veľký priestor intuícii, aktuálnym
podnetom, riadenej náhode a inšpirácii materiálom.
Forma, tvaroslovie diel, ako aj štylistické techniky a kompozičné postupy autorky sa odvíjajú
od spôsobu realizácie. V zásade pracuje s rôzne tvarovanými hrubšími či tenšími plátmi, prípadne
kusmi hliny niekedy i sadry, z ktorých stavia, formuje či skladá sochy a objekty.
Miesto glazúry, ktorá by živý povrch materiálu uzavrela, pracuje s jemnou paletou jednotlivých odtieňov vypálenej farby hliny, podporujúcich myšlienku a definujúcich tvar. Používa i nekonvenčné postupy – napríklad dotvorenie jemnej štruktúry materiálu farebnými ceruzkami.
Jednu z tém, ktorú v priebehu rokov rozvíja, predstavujú architektonické útvary s vnútorným
„mentálnym“ priestorom, prístupným len niekoľkými otvormi. K nim akoby kontrastnú polohu predstavujú zas schránky a krabice s otvoreným „životným“ pôdorysom.
Základom inej, tiež variovanej formy kompozície, je tvarované plató ako osnova obrazového
zápisu. Subtílne modelovanými, niekedy čistými, inokedy reliéfnymi, kolorovanými či inak pojednanými, vkladacími alebo pevnými prvkami na nej sochárka potichu rozpráva príbeh, alebo sa ponára do rôznych vrstiev pamäti či interpretuje svoje vnímanie štruktúry krajiny. Obsahovo podobne,
avšak viac v existenčnom a časovom kontexte figuruje voľná zostava diel s názvom Chronos. A veľmi
osobný priestor a osobnú výpoveď, charakteristicky posunutú do sféry univerzálna, znázorňuje nástenná inštalácia Moje svety.
Kým v keramike a v priestorovej tvorbe je v interpretácii námetu zámerne zdržanlivá, výrazovo
minimalistická a takmer monochromatická, v „kresbo-maľbách“ svojím spôsobom uvoľňuje vnútornú energiu, výrazový i koloristický register. Obrazy odzrkadľujú plné zaujatie, ponor do samotného
tvorivého procesu i snahu o pocitovo a vizuálne pravdivé vyjadrenie na celej ploche, v každom
detaile. Uvedený prístup sa koniec koncov vzťahuje na tvorbu Anny Horváthovej súhrnne, pretože
je úprimná, na nič sa nehrá a svoje výtvarné ambície prirodzene podopiera človečinou.
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Andula Horváthová
02. 10. – 23. 10.2019

Vítam Vás na výstave Mariána Polonského Keramika a bronz. Keď som pripravovala príhovor, uvedomila som si, že výstižnejší názov by bol maľba a plastika, lebo i keď sa s materiálmi
spája autorove výtvarné myslenie, predstavy a ich zhmotnenie – prvoradé je to, čo sa z nich
jeho rukách stane. A Marián Polonský je skutočným majstrom výtvarného umenia, s pôvodnou
imagináciou a vizuálnou poetikou, majstrom v uchopení a stvárnení námetu, remeselne zručný
a precízny v zobrazení celku i detailu. V spôsobe vyjadrenia sa za nič neschováva, tu funguje iba
premyslené, umné a koncentrované nasledovanie predstavy.
Marián Polonský je dvojdomým výtvarníkom, plastickým i maliarskym rozprávačom príbehov. Jeho diela možno vnímať ako celok i čítať ako knihu. A naviac, takmer ktorýkoľvek detail obstojí ako samostatné dielo. Jeho výpoveď však nie je doslovná. Obdobne ako Hieronymus Bosch
alebo Albín Brunovský, nás na malom, obsahovo nabitom priestore, vťahuje do osobitého sveta
spletitých vzťahov a pohyblivých hraníc medzi osobnou skúsenosťou, denníkovým záznamom,
zážitkom i predstavou. V inej polohe zas do autorskej interpretácie historickej udalosti či mytologického príbehu. A pritom divákovej predstave necháva veľa voľnosti.
K maľbe, práve na keramiku a nie na iný podklad, sa Marián Polonský dostal v Slovenskej
ľudovej majolike v Modre. Využil príležitosť a naučil sa pracovať s glazúrami, ktoré ho fascinovali
alchymistickým procesom a premenou v ohni. Pracoval s nimi nie ako keramik, ale klasický maliar
– jemne, s citom pre harmonickú farebnú skladbu, odtieň i líniu. Vo vlastnom rukopise a výtvarnom stvárnení organicky rozpustil vplyvy a princípy antickej gréckej keramickej maľby – maliarsky záznam udalosti či príbehu, ktorý chcel vypovedať – alebo kombináciu maľby, rytej plošnej kresby a radenej figurálnej kompozície na zaoblenej ploche keramického črepu. A do tretice
črepu, ktorý vytvoril, tak ako kedysi v Grécku, iný hrnčiar – mnohé dokonca modranský majster
Herman Landsfeld. Všetky diela sú vytvorené do roku 1994, kedy sa jeho spolupráca s Modrou
uzavrela, len štyri neskôr znovu objavené, dokončil pred dvomi rokmi. Akokoľvek, pri pohľade na
tieto maliarske diela mi príde, že je predsa len škoda, že ich neskúsil preniesť na plátno.
Marián Polonský je však v prvom rade sochár a ako mnohé diela prezrádzajú, žiadny suchár.
Jeho cit pre výtvarnú kvalitu kultivuje poznanie, premýšľanie a tematizovanie kultúrnych dejín
ľudstva. Rezultuje v autorskej výrazovej fúzii námetu a kompozície s atribútmi definujúcimi miesto i čas – s prvkami antickej, renesančnej i gotickej architektúry, oltárnym tvaroslovím, hlaholikou
a až renesančným znázornením priestorovej hĺbky v scénach s figurálnou kompozíciou.
V tvorbe má široký záber – plakety, medaile, reliéfy, komornú plastiku, diela do architektúry.
Do ich stvárnenia vniesol, využívajúc ako východisko jemnej modelácie obratný modelársky prstoklad a výbornú kresbu, svieži autorský prístup. Prístupný len talentovaným. Návrhy spravidla
odlieva na stratený vosk do bronzu, ktorý je schopný verne zreprodukovať aj poetiku línie kresby
v nízkom reliéfe a v priestorových dielach voľnej plastiky figurálne i architektonické nuansy.
Mnohé výstavy v Galérii Statua sú koncipované ako jednoliata inštalácia komunikujúca
s priestorom galérie. To sú divácky vďačné akcie, ak sa podaria, zámer a myšlienku z nich cítiť.
Marián pri tvorbe na priestor tejto, ani inej galérie nemyslí. Rozmýšľa len nad rozpracovaným
dielom, aby v ňom vyjadril to, čo cíti a čo má na mysli. A tak aj výstavu Mariána Polonského treba
vnímať, jedno dielo po druhom a odkrývať, čo sochár tak bravúrne stvárnil.
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Maríán Polonský
30. 10. – 20. 11. 2019

Vítam Vás na výstave Mariána Polonského Keramika a bronz. Keď som pripravovala príhovor,
uvedomila som si, že výstižnejší názov by bol maľba a plastika, lebo i keď sa s materiálmi spája autorove výtvarné myslenie, predstavy a ich zhmotnenie – prvoradé je to, čo sa z nich jeho rukách stane.
A Marián Polonský je skutočným majstrom výtvarného umenia, s pôvodnou imagináciou a vizuálnou
poetikou, majstrom v uchopení a stvárnení námetu, remeselne zručný a precízny v zobrazení celku
i detailu. V spôsobe vyjadrenia sa za nič neschováva, tu funguje iba premyslené, umné a koncentrované nasledovanie predstavy.
Marián Polonský je dvojdomým výtvarníkom, plastickým i maliarskym rozprávačom príbehov.
Jeho diela možno vnímať ako celok i čítať ako knihu. A naviac, takmer ktorýkoľvek detail obstojí ako
samostatné dielo. Jeho výpoveď však nie je doslovná. Obdobne ako Hieronymus Bosch alebo Albín
Brunovský, nás na malom, obsahovo nabitom priestore, vťahuje do osobitého sveta spletitých vzťahov
a pohyblivých hraníc medzi osobnou skúsenosťou, denníkovým záznamom, zážitkom i predstavou.
V inej polohe zas do autorskej interpretácie historickej udalosti či mytologického príbehu. A pritom
divákovej predstave necháva veľa voľnosti.
K maľbe, práve na keramiku a nie na iný podklad, sa Marián Polonský dostal v Slovenskej ľudovej
majolike v Modre. Využil príležitosť a naučil sa pracovať s glazúrami, ktoré ho fascinovali alchymistickým procesom a premenou v ohni. Pracoval s nimi nie ako keramik, ale klasický maliar – jemne, s citom
pre harmonickú farebnú skladbu, odtieň i líniu. Vo vlastnom rukopise a výtvarnom stvárnení organicky
rozpustil vplyvy a princípy antickej gréckej keramickej maľby – maliarsky záznam udalosti či príbehu,
ktorý chcel vypovedať – alebo kombináciu maľby, rytej plošnej kresby a radenej figurálnej kompozície
na zaoblenej ploche keramického črepu. A do tretice črepu, ktorý vytvoril, tak ako kedysi v Grécku,
iný hrnčiar – mnohé dokonca modranský majster Herman Landsfeld. Všetky diela sú vytvorené do
roku 1994, kedy sa jeho spolupráca s Modrou uzavrela, len štyri neskôr znovu objavené, dokončil pred
dvomi rokmi. Akokoľvek, pri pohľade na tieto maliarske diela mi príde, že je predsa len škoda, že ich
neskúsil preniesť na plátno.
Marián Polonský je však v prvom rade sochár a ako mnohé diela prezrádzajú, žiadny suchár.
Jeho cit pre výtvarnú kvalitu kultivuje poznanie, premýšľanie a tematizovanie kultúrnych dejín ľudstva.
Rezultuje v autorskej výrazovej fúzii námetu a kompozície s atribútmi definujúcimi miesto i čas – s prvkami antickej, renesančnej i gotickej architektúry, oltárnym tvaroslovím, hlaholikou a až renesančným
znázornením priestorovej hĺbky v scénach s figurálnou kompozíciou.
V tvorbe má široký záber – plakety, medaile, reliéfy, komornú plastiku, diela do architektúry. Do
ich stvárnenia vniesol, využívajúc ako východisko jemnej modelácie obratný modelársky prstoklad
a výbornú kresbu, svieži autorský prístup. Prístupný len talentovaným. Návrhy spravidla odlieva na
stratený vosk do bronzu, ktorý je schopný verne zreprodukovať aj poetiku línie kresby v nízkom reliéfe
a v priestorových dielach voľnej plastiky figurálne i architektonické nuansy.
Mnohé výstavy v Galérii Statua sú koncipované ako jednoliata inštalácia komunikujúca s priestorom galérie. To sú divácky vďačné akcie, ak sa podaria, zámer a myšlienku z nich cítiť. Marián pri
tvorbe na priestor tejto, ani inej galérie nemyslí. Rozmýšľa len nad rozpracovaným dielom, aby v ňom
vyjadril to, čo cíti a čo má na mysli. A tak aj výstavu Mariána Polonského treba vnímať, jedno dielo po
druhom a odkrývať, čo sochár tak bravúrne stvárnil.
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