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Statua 2019
Xénia Lettrichová
Výstava Statua 2019 je súčasťou širšieho projektu Statua, ktorého zámerom je kultúrnej i odbornej verejnosti predstaviť či pripomenúť tvorbu slovenských sochárov, ktorí absolvovali štúdium na Vysokých
výtvarných školách po roku 1968. Vlani sme sa zamerali na absolventov do roku 1978 a súčasnou etapou pokračujeme sochármi, ktorí ukončili štúdium do roku 1989.
Dôvodom projektu Statua je súčasná situácia v podpore, prezentácii a hodnotení sochárskej
tvorby. Charakterizuje ju prevaha konceptuálnych projektov, ktoré sa zvýznamňujú ako (skoro jediná)
priestorová forma aktuálnej výtvarnej reflexie doby a socha sa posúva do klasickej, vizuálne už „vyčerpanej“ línie.
Na druhej strane, k situácii prispela skutočnosť, že sochárska výstava s celoslovenským záberom
sa po roku 1989 neuskutočnila ani jedna. Zato veľa súkromných iniciatív, predstavujúcich plytkú, obecnému vkusu nadbiehajúcu tvorbu, kriviacu verejnú mienku.
Pri zostavovaní autorského zastúpenia na výstavu Statua 2019 sme, tak ako vlani vyberali výtvarníkov, ktorí autonómne hľadajú pôvodný umelecký výraz, vlastný priestor na vyjadrenie a tvorivé ambície nevymenili za a priori komerčné stratégie. Výstavu tvoria diela šestnástich sochárov, pri ktorých
výbere bola snaha naznačiť vývojový oblúk, od tvorby z obdobia po skončení štúdia po jej súčasnú
podobu.
Oproti predchádzajúcemu desaťročiu sochári tejto generácie k médiu i k tvarovému konceptu
pristupujú voľnejšie, väčšiu a významnejšiu úlohu hrá farba a tiež svetlo a menej je zastúpená figurálna tvorba. Čo je vlastne trend. Nie žeby figúra strácala na aktuálnosti, len je stále menej tých, ktorí
ju dokážu, tak ako vystavujúci Rasťo Trizma – naozaj svojsky nielen stvárniť, ale aj aktualizovať vo výraze a hľadať nové východiská. Peter Sceranka, o niečo starší kolega zo sochárskeho ateliéru na VŠVU
Bratislave, dokázal vo svojej tvorbe, soche i v kresbe vyjadriť silný a presvedčivý pocitový rozmer. Jeho
tvorba sa však nespravodlivo skoro uzavrela. Podobne ako Petra Strassnera, ktorého diela majú svojskú
poetiku, zmysel pre humor a často integrovaný i ďalší význam. Milan Jančovič v tvorbe rozvíja tvaroslovie geometrickej abtrakcie. Skupinu absolventov sochárskeho ateliéru VŠVU uzatvára Jana Korkošová
Černá, ktorá z už vyslúžených vecí a materiálu s nezameniteľným rukopisom komponuje šperkové
objekty malých foriem.
V blízkosti sú nainštalované keramické objekty nežných foriem s nádychom Ďalekého východu
Anduly Horváthovej, absolventky ateliéru tvarovania VŠVU v Bratislave. Rozdielne prístupy k médiu
predstavujú sochári z keramického ateliéru pražskej VŠUP. Vlado Oravec bravúrne a veľmi kultivovane
v maliarskej a figurálnej polohe a Jaro Košš, menej v materiáli, ale o to s väčším zápalom, v kriticko-vtipnom glosovaní osobnej i spoločenskej situácie.
Kozmopolitnú skupinu predstavuje trojica sochárov – Kata Kissoczy s nielen pražským a nie
len scénografickým „backgroundom“ si vo svojich objektoch podmaňuje priestor skladbou, rastrom,
priehľadmi a svetlom. Miroslav Brooš, odchovanec sofijskej výtvarnej akadémie, v dvojjedinom postupe vytvára súčasne hmotu i tvar objektov z papiera a Ľubomír Ferko, z belehradskej výtvarnej
akadémie, v tvorbe spája antagonizmy – formálne sklo a kameň a ekumenicky svetové náboženstvá.
Spoľahlivú kvalitu sochárskeho profilu slovenskej scény prezentujú aj absolventi ateliéru skla na
VŠVU v Bratislave. Rozmýšľanie o tvorbe, o súčinnosti priestoru, tvarovania objektu a svetla je každému
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Niekoľko poznámok k výstave STATUA 2019
Ľuba Belohradská
z piatich absolventov, zúčastnených na výstave, vlastné. Každému na inej, svojmu tvorivému naturelu odpovedajúcej vlnovej dĺžke. Paľo Hlôška pracuje s exaktnou monumentálnou architektúrou z optického skla,
komponovanou v moduloch, súčasne emitujúcou svetlo i reflektujúcou prostredie, Michal Gavula zas tvorí
nezameniteľne obojručne, materiálovo i výrazovo na rozhraní klasicky sochárskeho a sklárskeho prístupu,
Miloš Balgavý v objektoch z optického skla zlučuje protichodné rozmery – presnosť a hravosť, rácio a emóciu, Viktor Oravec v tvorbe uvažuje v širších, významových i priestorových súvislostiach. Transparentne
levitujúcim materiálnym sklom vyjadruje nemateriálnu, filozofickú rovinu. Ivan Žákovič uzatvára skupinu
sklárov i samotnú výstavu inštaláciou pocitovo tvarovaných objektov, kozmologicky presahujúcich ľudský
rozmer.
Sochári zastúpení na výstavách Statua 2018 a Statua 2019 sú si ešte vedomí domácej tvorivej histórie
a v jej kontexte v podstate každý z nich nadviazal na istý inšpiratívny moment a postupne, autenticky
(a s otvorenou dlaňou k nasledovníkom), ho rozvíja ďalej.
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Dramaturgický zámer prítomnej výstavy nadväzuje na minuloročné podujatie STATUA 2018, ktorým
hlavná kurátorka projektu Xénia Lettrichová mapovala generáciu tvorcov vstupujúcich do výtvarného
diania medzi rokmi 1968 – 1978. Výstavný súbor obnášal vtedy tri desiatky umelcov, nepredstavoval
však mechanický súčet všetkých absolventov trojrozmerných disciplín (socha-sklo-keramika-dizajn).
Výber autorov sa riadil kritériami, ktoré hlavná kurátorka nastavila podľa „najlepšieho vedomia a svedomia“ a ktoré si osvojili aj vlaňajší spolukurátori. Po skúsenosti s prezentáciou tridsiatich štyroch
vystavujúcich možno konštatovať, že kurátorkin pohľad na jednotlivých potenciálnych nominantov
sprísnel. Opať tu bol postup konzultačného spolurozhodovania o účastníkoch výstavy, na ktorom sa
podieľali doc. akad. soch. Ján Hoffstädter a pisateľka tohto textu. Výsledkom bolo nominovanie šestnástich účastníkov výstavy z radov sochárov, sklárov, keramikov a dizajnérov, ktorí poskytujú čiastkový
prehľad o vývinových pohyboch v danej oblasti výtvarnej tvorby, tentoraz reprezentovanej absolventmi z rozpätia rokov 1979 – 1989.
Aj títo adepti výtvarného umenia absolvovali odbornú výučbu v podmienkach veľmi zúženého
výkladu pojmu súčasného výtvarného umenia. Posun v teoretickom myslení síce už neprízvukoval
bezpodmienečnú nutnosť existencie umenia socialistického realizmu (bolo anulované v roku 1985
na medzinárodnej odbornej konferencii v Moskve), namiesto tejto požiadavky sa presadzoval liberálnejšie znejúci terminus technicus: socialistické umenie.
Spoločensko-ideologická korózia panujúceho systému medzičasom silnela a jej trhliny uvoľňovali sprvu nenápadne, neskôr so zvýšenou razanciou aj priesaky nových výtvarných tendencií.
Umelecký svet za železnou oponou sa už vo výtvarnom umení stotožnil s postmodernou a jeho echá
si hľadali prienik aj v rámci našich domácich teritórií. Tak sa stalo, že „Generácia 80“ je fakticky generáciou prvej vlny slovenskej postmoderny. Pre oblasť sochárstva to okrem iného znamenalo opäť sa
vrátiť k ideologicky nepoplatným plenérovým výstavám sôch, čo sa ozrejmilo v slede pokračujúcich
výstav Exteriér I. – IV.
Prítomná výstava argumentuje ťažiskovo dielami komornej identity. Ak je možné nájsť jedno
tiacu črtu v autorskom postoji príslušníkov tejto generácie – naprieč druhmi trojrozmerného výtvarného umenia – sochou, sklárskym či keramickým artefaktom – potom ju nachádzame v miere odvahy
a slobody k formálnemu experimentu, ktorý už nebolo možné zahatať administratívnymi príkazmi.
U príslušníkov Generácie 80 sa premietli aj do pokusov o rozkolísanie ustálených pracovných postupov, do väčšej odvahy komponovať nezvyklé materiálové spojenia, do odvážneho prepojenia plastického tvaroslovia s farebným pojednaním.
Táto generácia dostala aj príležitosť konfrontovať sa s novými polohami sochárskej tvorby: objektom,
konceptom, inštaláciou. Jednako sa zdá, že u nich prevážil záujem o kódovanie výtvarného zámeru
spojeného s materiálovými podobami sochárstva. Dematerializačná a konceptuálna vlna našla potom
svojich protagonistov v generácii autorov nastupujúcich po roku 1990.
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Zoznam vystavujúcich výtvarníkov

1979
M ichal Gavula , 1954, absolvoval VŠVU u prof. Václava Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre
Pavol H lôška , 1953, absolvoval VŠVU u prof. Václava Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre
Jana Korkošová Černá , 1954, absolvovala VŠVU u prof. Rudolfa Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
Vlado O ravec , 1952, absolvoval VŠUP Praha u prof. Otta Eckerta v ateliéri keramiky a porcelánu
1980
M iroslav B rooš, 1952, absolvoval AVU v Sofii na katedre textilnej tvorby u prof. M. Varbanova
Ľubomír Ferko, 1956, absolvoval na Akadémii umení v Belehrade u prof. Miodraga Žifkoviča
A nna H orváthová , 1954, absolvovala VŠVU u T. Schottera v ateliéri priemyselného tvarovania
Peter Strassner , 1954, absolvoval VŠVU u prof. Rudolfa Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
1981
M ilan Jančovič , 1956, absolvoval VŠVU u prof. Rudolfa Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
K ata K isssoczy, 1956, absolvovala DAMU na katedre scénografie
Peter S ceranka , 1955 – 1999, absolvoval VŠVU u prof. J. Kulicha v ateliéri figurálneho sochárstva
1984
M iloš Balgavý, 1955, absolvoval VŠVU u A. Žáčka v ateliéri sklárskeho výtvarníctva
Jaro Košš, 1956, absolvoval VŠUP Praha u prof. Otta Eckerta v ateliéri keramiky a porcelánu
R asťo Trizma , 1959, v roku 1984 absolvoval VŠVU u prof. J. Kulicha v ateliéri figurálneho sochárstva
1985
Viktor O ravec , 1960, absolvoval VŠVU u A. Žáčka v ateliéri sklárskeho výtvarníctva
1988
Ivan Ž ákovic , 1963, absolvoval VŠVU u A. Žáčka v ateliéri sklárskeho výtvarníctva

Michal Gavula

Testament, 2017
Difúzia, 1989
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Pavol Hlôška

Číra veža, 2017
Objekt B&W, 1998
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Jana Korkošová Černá

Moja cesta za svetlom, 1983 – 2018
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Vlado Oravec

Každodenné príbehy I – IV., 2016
Kradmé pohľady I – II., 2016
Skice k reliéfu I – IV., 2018
Premena I., 1992
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Premena II., 1992
Malá obeta, 2018
Démoni náhod, 2018
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Miroslav Brooš

Zvláštny úsmev, 1988
Zvláštny úsmev, 1998 – 2017
Hlava III., 1987 – 1988
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Ľubomír Ferko

Split personality, 1986
Ikarus, 1989 – 90
Safeguard of Dharma, 2007
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Anna Horváthová

Surja Namaskar, 1994
Izolácia, 1995
Záznam – list, 1995
Subjekt I., 1984
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Subjekt II., 1984
Čintamani a ptáci, 2017
Čintamani a ptáci – abeceda, 2017
Čintamani a ptáci – abeceda, 2017
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Peter Strassner

Dženiferova armáda, 2008 – 10
Individualista, 1991
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Milan Jančovič

Bez názvu, 2013
Okno, 2014
Vyhasnutá hviezda, 2000
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Kata Kissoczy

Puzzle Head I., 2018
Puzzle Head II., 2018
Puzzle Head III., 2018
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Peter Sceranka

Ležiaca hlava, 1997
Hlava, 1996
Smútok, 1990 – 93
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Materstvo, 1993
Ochranca, 1994
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Miloš Balgavý

Dotyky II., 2000
Steblá, 1997
Sphere, 2000
Kvet, 1998
Kvet, 2005
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Sphere, 2005
Vták, 2005
Zrodenie, 2005
Obraz, 2005
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Jaro Košš

Postmoderna, 1986/2019
Selfie, 2010/2019
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Rasťo Trizma

Salome, 2014
Milenec (Ufón), 2010
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Viktor Oravec

Sochár a hmota, 1985
Inštalácia, 1986 – 88
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Ivan Žákovic

Signál (fialový objekt), 2002
Alberto, (objekt s ónyxami) 2001
Dvere (objekt so zeleným serpentínom), 2006
Čistý signál (malý objekt z optického skla), 2007
Galaxia (veľká modrá polguľa), 2019
Planétka (malé šperkové objekty, farebné polgule) 2019

40

41

Inštalácia výstavy
Dom umenia Bratislava
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Krehké sú motýlie krídla, epoxyd, kov, 1985
Los Alamos, sadra, 2009
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Hory na snívanie, polyester, 1988
Kruh, liatina oceľ, 2017
Bez názvu, digitálna tlač, 2007
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Stĺp, modré sklo, 2016
Konštrukcia I., drevené špajle, 1970- 71
Konštrukcia II., drevené špajle, 1970-71
Stĺp, ceruzka, pastel, 2018
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