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Statua 2018 
Xénia Lettrichová

Slovenská sochárska tvorba sa dostáva do povedomia verejnosti predovšetkým prostredníctvom in-
dividuálnych výstav (napr. v Galérii Statua v Bratislave nepretržite od roku 2012), respektíve výstavných 
podujatí s konkrétnym zameraním (medaila). Jediným pravidelným kolektívnym podujatím je Bienále 
plastiky malého formátu Pezinok a  nepravidelným podujatím (s  nejasnou budúcnosťou) výber zo 
súčasného komorného sochárstva v  Galérii MAB v Trenčíne. Medzinárodná výstava so slovenským 
zastúpením „Socha – Objekt“ sa pre chýbajúcu oficiálnu podporu od roku 2018 už nekoná. Prítomná 
neochota podporovať projekt, ktorý priniesol do Bratislavy ( jednorazovo i Piešťan) veľa kvalitnej eu-
rópskej sochárskej tvorby, dobre ilustruje nastavenie časti odbornej a tvorivej society, hlavne z radov 
mladšej generácie. Rovnako grantová politika FPU podporuje skôr nové médiá, inštalácie a konceptu-
álne zamerané projekty, kým sochárske a hlavne figurálne zamerané jej nominanti v komisiách pova-
žujú za neaktuálne a neperspektívne. ( Na rok 2019 ostala väčšina z nich neschválených). Negatívne 
nastavenie voči klasickej soche bude mať zrejme takú istú platnosť ako svojho času hlasno proklamo-
vaná smrť maľby. Nakoniec vo svete sa už situácia otáča a podľa zabehnutých vzorcov sa zrejme otočí 
aj u nás... lenže teraz hovoríme o realite prítomnosti. 

Situáciu nevyjasnila, skôr skomplikovala publikácia Kataríny Bajcúrovej Slovenské sochárstvo 
1945 – 2015 Socha a objekt (2017). I osobný názor výtvarnej teoretičky má z titulu emeritnej riaditeľky 
SNG a jej súčasného pôsobenia chtiac-nechtiac inštitucionálnu platnosť. Jednotlivé state sú výborne 
napísané, s obdivuhodne vystihnutou problematikou. Je však škoda, že publikácii ako celku chýba 
nadhľad a širší rámec, spôsobený výberom výtvarníkov a nevyváženosťou priestoru, venovaného jed-
notlivým autorom, hlavne mladším a bez patričného odstupu. Opomenutí zostali mnohí významní 
sochári, zato až tretinu z 84 výtvarníkov, uvedených v knihe, tvoria absolventi prevažne maliarskych 
ateliérov. Sú to (nielen) práve oni, ktorí sa ako prví zamerali na koncept, inštalácie, land arty, čo sa dá 
chápať skôr ako problém maľby, keďže výrazové možnosti obrazu sa vtedy zdali byť vyčerpané... a i keď 
ide o priestorovú tvorbu, je dobré si uvedomiť, že prinajmenšom nejde o výtvarný prejav sochárov.

Všeobecne sa prestala skúmať pôvodnosť, ako keby nebola podstatná. Naopak sa favorizuje 
adaptácia cudzích postupov, myšlienok a špekulatívnosť. Koniec 80. rokov a začiatok 90. rokov pri-
niesol na slovenskú výtvarnú scénu importované výtvarné programy, ktoré vznikli z konkrétnych so-
ciálnych, kultúrnych, geopolitických i osobných dôvodov, na konkrétnych miestach a v konkrétnych 
súvislostiach. Pri ich uplatnení v našich pomeroch absentovalo uvedené opodstatnenie a vlastná skú-
senosť, ktorá každé smerovanie iniciovala. Bez tejto výživnej podstaty a osobnej potreby ju interpreto-
vať sa z programu stáva viac-menej dekoratívna konfekcia.

Podľa môjho názoru určite nie je namieste odpisovanie a pochovávanie sochárstva, ani figurál-
ne koncipovaného, ktorého platforma je stále dosť silná. A pokiaľ ide o nový a silný program, ten príde 
s výraznou osobnosťou, prípadne sa zrodí zo širšie zameranej podpory sochárskej scény ... i napriek 
vytyčovaniu budúcnosti a hlasným proklamáciám (niektorých) výtvarných teoretikov a konceptuálne 
orientovaných výtvarníkov  je doba exspirácie sochárstva skôr prianím ako skutočnosťou.

• • •
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Aktuálne výstavné príležitosti ponúkajú len parciálne,  tematicky či fyzicky výberové pohľady na 
súčasnú sochársku tvorbu. Na Slovensku chýba profesionálne zameraný výstavný projekt, ktorý by zvidi-
teľnil šírku domácej tvorby a jej autorské zázemie a umožnil lepšie poznanie problematiky. Zámerom pro-
jektu Statua je preto prostredníctvom kolektívnej prezentácie absolventov sochárskych ateliérov prispieť 
v rámci svojich možností, rozpočtu a koncepcie k úplnosti a objektivizácii pohľadu na mozaiku slovenskej 
sochárskej scény počnúc rokom 1968.

Prečo práve tento časový úsek? Od roku 1968 po revolúciu výber pri prezentácii a propagácii tvorby 
ohýbali niekde menej, ale častejšie významne kritériá poplatné režimu, členstvo v KSČ, v ďalších politicky 
relevantných organizáciách a vo zväze výtvarných umelcov. S revolúciou prišla tvorivá sloboda. Výstavný 
i mediálny priestor sa otváral tým, ktorí predtým vystavovať nemohli, a popri nich hlavne čerstvým ab-
solventom a študentom. Rok 1989 v povedomí pomaly vytváral problematickú virtuálnu stenu, ktorá sa 
neprekračovala. A za ňou ostávali aj kvalitní výtvarníci, ktorí z rôznych dôvodov, osobných či materiálnych, 
nemali už možnosť či kapacitu sa v nových podmienkach presadiť. 

Aby bol pohľad na problematiku pri príprave výstavy Statua 2018 objektívnejší a braný z rôznych 
generačných uhlov, prizvala som k spolupráci kolegov, pani Ľubu Belohradskú a pána Romana Popelára. 

Pri výbere autorského zastúpenia na výstavu Statua 2018 z absolventov z rokoch 1968 až 1978 sme sa 
zamerali popri sochárskych aj na sklárske a keramické ateliéry československých, neskôr slovenských a čes-
kých výtvarných škôl. Na výstave sa nakoniec zúčastnilo 28 absolventov bratislavskej VŠVU a 6 absolventov 
pražskej UMPRUM. Hlavným kľúčom výberu bola kvalita a pôvodnosť tvorby výtvarníkov. A tiež morálne 
hľadisko. Výber sa koncentruje na autorov, ktorí si po celý čas zachovali tvár, neprofitovali z členstva v KSČ 
a funkcií v štruktúrach bývalého režimu a na tých, ktorí tvorivé ambície, či už pred revolúciou alebo po nej, 
nevymenili za a priori komerčné stratégie. 

Statua 2018 predstavuje sochársku tvorbu generácie, v ktorej prejave, aspoň spočiatku, ešte rezo-
novala tvorivá atmosféra 60. rokov, ktorá však svoju výtvarnú dráhu nastúpila v najtvrdšom období nor-
malizácie, zavretých hraníc i  všetkých informačných okien. V šedej dobe, ktorá prezentovala len vzory 
poplatné režimu a ostatných „zneviditeľnila“ či zatlačila do úzadia. 

Statua 2018 predstavuje tvorbu sochárov, ktorí si napriek skutočnosti uchovávali vnútornú slobo-
du. Vedení čisto autorskou imagináciou si individuálne hľadali vlastný, osobitý priestor na vyjadrenie, bez 
slohovej či vizuálnej nadväznosti na okolie. Tvoria sochy a objekty, nie projekty, každé dielo má v sebe 
istú spontánnosť (na rozdiel od súčasnej tvorby, ktorá je obsahovo premyslená, pretože často vychádza 
z najprv napísaného projektu, ku ktorému sa následne hľadá výtvarné stvárnenie). 

Nateraz je to posledná generácia, ktorá sa kompaktne venuje komornej plastike, jej témy sú veľmi 
osobné, sýte, vyjadrené na malom, koncentrovanom priestore. Často pomocou metafor a znakov spúšťa-
júcich asociácie skrytých významov. Ich sochy ešte hovoria samy za seba, nepotrebujú sprievodný text či 
vysvetľujúci komentár. 

Je to generácia prirodzene spätá s materiálom, remeselným umom a profesionálne prevedenou 

realizáciou, čo otváralo a stále otvára široké možnosti výtvarného vyjadrenia a rezultovalo v jedinečnej 
výrazovej rozmanitosti sochárskeho prejavu a v individuálnom, poznateľnom rukopise. Generácia, ktorej 
sa i s priškrteným kohútikom podarilo udržať kontinuitu nezávislej umeleckej tvorby.

Výstavu Statua 2018 tvoria diela tridsiatich štyroch výtvarníkov, pri ktorých výbere bola snaha (nie 
vždy realizovateľná) naznačiť istý vývojový oblúk. Pripomenúť ranú tvorbu z obdobia po skončení štúdia 
i jej súčasnú podobu, v ktorej – každý na svojom poli – nachádza aktuálny, dobe adekvátny, komunikatívny 
a presvedčivý výtvarný jazyk. Všetci zúčastnení sochári i tí, ktorí sa cítili prehliadaní dobou, majú za sebou 
viac-menej úspešný príbeh a prezentuje ich kvalitná tvorba.

Vystavujúci autori: Jozef Barinka, Jozef Vachálek, Peter Hložník, Marián Polonský, Ivica Vidrová, Imrich 
Svitana, Juraj Gavula, Jozef Lupták, Gabriela Luptáková, Štefan Kubík, Štefan Tóth, Pavol Hložník, Oleg 
Fintora, Láďa Snopková, Ján Vančo, Juraj Sapara, Viktor Hulík, Ján Hoffstädter, Vojtech Pohánka, Peter Roller, 
Ján Šicko, Jaroslava Šicková, Michal Zdravecký, Zora Palová, Štěpán Pala, Rozália Darázsová, Jozef Höger, 
Martin Lettrich, Gabriela Illéšová, Rudolf Malacký, Vladimír Durbák, Juraj Opršal, Anna Daučíková, Marián 
Drugda.  
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Spomenuli sme už atmosféru izolácie, zadebnenosti, zamedzovania informácií, ktorú nastolil 
normalizačný režim v priebehu 70. rokov. Ak čerstvý absolvent z roku 1968 Jozef Vachálek mohol ešte 
participovať na medzinárodnom sochárskom sympóziu v technikách dreva v roku 1969 v Moravanoch 
nad Váhom v medzinárodnej zostave účastníkov zo socialistických krajín i z kapitalistického Západu, 
pre prípadných účastníkov medzinárodných sympózií od roku 1971 už táto výmena umeleckých infor-
mácií nebola dostupná. Problémovou sa stala aj prítomnosť rumunských a poľských sochárov, ktorí 
prichádzali z krajín, kde vládli relatívne liberálnejšie podmienky pre sochársku tvorbu. 

Jediným „oknom do sveta“ voľnej sochárskej tvorby sa stali medzinárodné výstavy komorného 
sochárstva v Budapešti, organizované od roku 1971 raz za dva roky, neskôr od roku 1978 konvertované 
na trienále. V priebehu ôsmich výstav získal jedinú z osemdesiatich udelených cien Pražan František 
Štorek v roku 1973. Aj tento fakt vypovedá veľa o vtedajšej kultúrnej politike štátu, ktorý sa reprezen-
toval pseudohodnotami zvetraného modernizmu a umeleckú originalitu vytesnil na okraj diania…

O nič radostnejšia nebola ani situácia s dovezenými zahraničnými výstavami. Štatisticky vychá-
dzali na Bratislavu priemerne dve zahraničné sochárske výstavy za desaťročie. Medzištátne kultúrne 
dohody sa napĺňali výlučne v Prahe na pôde Národnej galérie. V 80. rokoch to boli výstavy G. Manzúa, 
X. Dunikowského, M. Mackena, W. Lehmbrucka, M. Billa. Slovenskí sochári aj umeniamilovné obe-
censtvo boli „ušetrení“ o  zoznámenie sa s  tvorbou talianskeho, poľského, belgického, nemeckého 
a švajčiarskeho umelca, a to aj napriek faktu, že až na Maxa Billa boli všetci reprezentantmi figurálnej 
orientácie. 

Pri spätnom ohliadnutí sa zisťujeme, že v danom čase pútalo na seba najväčšiu spoločenskú 
vážnosť pomníkové sochárstvo. V dobovej predstave najlepšie posluhovalo ideologickým požiadav-
kám režimu. Hierarchicky váženú pozíciu zaberal aj portrét, lebo taktiež nahrával reprezentačným 
a propagačným potrebám doby. Voľné sochárstvo ako žáner bolo výrazne zatienené umeleckou gra-
fikou, ktorá profitovala z naratívnej povahy svojho špecifika.

Je vôbec reálne pokúšať sa upresniť spoločné znaky tvorby tridsiatich štyroch predstaviteľov so-
chárstva, keramickej a sklárskej tvorby a dizajnu, ktorí vstupovali do diania v časovom rozptyle dekády 
medzi rokmi 1968 – 1978?

Azda rámcovo vymedzenou vlastnosťou tejto generácie umelcov, konštantou ich umeleckého 
myslenia je spätosť a podmienenosť umeleckej predstavy s médiom realizačnej matérie. Tí z generá-
cie, ktorí prekročili Rubikon smerom ku konceptuálnemu a akčnému umeniu (a stali sa jeho stálicami 
– ako Vladimír Havrilla, absolvent z  roku 1968, či Vladimír Kordoš, absolvent z  roku 1971), nevstúpili 
do výstavného súboru. Ján Hoffstädter a Peter Roller, obaja absolventi z roku 1975, podobne ako Anna 
Daučíková, absolventka z roku 1978, napriek rôznosti pedagógov a študijných odborov sú vzájomne 
spojení otvoreným vzťahom k  celej škále postmoderných postupov a  presahov od  východiskové-
ho média až po  jeho problematizovanie a  existenciálne spochybnenie. Menovaní neváhali vstúpiť 
do spoločnej generačnej arény.

Dôležitým sa javí kurátorské rozhodnutie zahrnúť do  uvedenej generačnej panorámy absol-
ventov oddelenia skla v  architektúre pod pedagogickou taktovkou Václava Ciglera, rovnako ako 

Príbeh jednej generácie
Ľuba Belohradská

Výstavný projekt kurátorky Xénie Lettrichovej má ambíciu predstaviť súčasný pohľad na tvorbu tridsia-
tich štyroch profesionálnych sochárov, keramikov, sklárov či dizajnérov, ktorí nastupovali na výtvarnú 
scénu v priebehu dekády 1968 – 1978. Časový záber od ich debutu predstavuje takmer pol storočia. 
Výstavná stratégia projektu sa podriaďuje väčšmi umelecko-historickým (dokumentačným) zámerom, 
ako kriticky vyhroteným kurátorským komentárom. Napriek povedanému kurátorka nepojala do pro-
jektu všetkých absolventov priestorových disciplín sledovaného obdobia – apriórne vylúčila tých vý-
tvarníkov, čo sa konjunkturálne podriadili ideologickým požiadavkám na tvorbu. Vylúčila z účasti aj 
profesionálov, ktorí sa rozhodli odovzdať svoj talent na obetný oltár komercie.

Komplikácie sprevádzali zabezpečenie umeleckej pozostalosti niekoľkých medzičasom zosnu-
lých autorov. Tu bola podmienkou účasti na výstave spolupráca s dedičmi, ak prejavili záujem o pro-
jekt, čo bol aj prípad prezentácie Jozefa Vachálka, Štefana Kubíka, Štefana Tótha, Vojtecha Pohánku, 
Jozefa Högera či Pavla Hložníka. Napokon treba uviesť, že oslovení autori sa zúčastnili na  výstave 
na základe slobodného rozhodnutia, prípadne výzvu neopätovali.

Od debutov najstarších účastníkov výstavy uplynulo už štyri a pol dekády, tento fakt nás opráv-
ňuje zaujať optiku umeleckého historika s  plynulým prechodom ku komentovaniu súčasného sta-
vu tvorby autorov, pohybujúcich sa v dimenziách fyzického veku v rozpätí od 70+ do 60+ ich veku. 
Sledované obdobie, v náznakoch sprostredkované výstavnou kolekciou tridsiatich štyroch účastníkov 
výstavy je dostatočne dlhé, aby sme mohli konštatovať vyhraňovanie týchto umelcov do individuálne 
modifikovaných tvorivých programov. U tých autorov, ktorí na výtvarnú scénu vystupujú častejšie, je 
ich cesta identifikovateľná presnejšie, iní, ktorí z rozličných dôvodov túto možnosť nevyužili, prinášajú 
istý moment prekvapenia či dodatočného spoznávania svojich výtvarných výsledkov. 

Tvárou v tvár exponátom výstavy možno konštatovať, že sa v nich zrkadlí jednak princíp konti-
nuity, daný východiskovým školením u pedagógov, rovnako ako zápas o prekonanie normalizačných 
praktík, ktorým bolo výtvarné umenie vystavené nielen v priebehu 70. rokov, keď aktéri prichádzali 
na  výtvarnú scénu, ale, čo sa už dnes málo spomína, aj nátlakové situácie obmedzujúcej cenzúry 
a medzinárodnej izolácie od širšieho vývinu disciplíny, s jej premieňajúcou sa paradigmou v priebehu 
80. rokov. Pre osvieženie pamäti uvádzam mená bratislavských pedagógov oboch sochárskych „škôl“ 
– Kostkovej a Pribišovej, z ktorých prvá bola zlikvidovaná násilným odstavením profesora v roku 1973 
a nahradená totalitnou kulichokraciou, pretrvávajúcou až do záveru 80. rokov. Príslušníci tejto generá-
cie nesú vo svojej tvorbe aj odkaz mnohorozmernej osobnosti Václava Ciglera, ktorý ich zasvätil nielen 
do tajov sklárskej tvorby, ale otvoril im aj myšlienkový priestor konceptuálneho uvažovania vo vzťahu 
k architektonickému priestoru a prírodnému prostrediu. Ovzdušie ateliéru priemyselného tvarovania, 
vedeného Václavom Kautmanom, kde sa prirodzene laborovalo s čistotou primárnych foriem, podnie-
tilo niekoľkých absolventov prekročiť hranicu k voľnej sochárskej tvorbe. Ciglerovi a Kautmanovi ab-
solventi postupne obsadili racionálne-konštruktívne pozície, aby sa neskôr, začiatkom deviatej dekády 
niekoľkí z nich pridali k predstaviteľom staršej generácie zastrešenej obnoveným Klubom konkrétistov. 

Generáciu dotvárajú pražskí absolventi VŠUMPRUM-u z ateliéru keramiky prof. Otta Eckerta a kovu 
a šperku Jana Nušla. K nim patria aj sochári vyškolení tamže u Josefa Malejovského a Jana Kavana.
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v Prahe vyškolených sochárov i absolventov oddelenia tvarovania priemyselných výrobkov (v dobo-
vom názvosloví) na VŠVU, ktorí vďaka svojej študijnej špecializácii mohli prekračovať dobové zákazy 
a ohraničenia. Stali sa tak mimovoľne opatrovníkmi tradície absolútneho tvaru, slobodne ústiaceho 
do minimalistických geometrizmov, či do znakovo-archetypálnej plastickej reči. Boli „omilostení“ spod 
cenzúrneho tlaku z  dôvodu príslušnosti k  úžitkovo-dekoratívnej odnoži výtvarného umenia. Práve 
vďaka ich umeleckým výkonom si dopĺňame a rekonštruujeme celkový potenciál sochárskeho slovní-
ka neľahkých sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. 

Komplikáciu pri vnímaní celistvosti tohto prúdu nášho sochárstva spôsobuje aj prerývaná, skôr 
náhodná prezentácia jeho výkonov v čase ich bezprostredného vzniku.

Dnes, napriek rôznosti pozícií a  autorských poetík rozoznávame overené kvality osobností 
Jozefa Vachálka, Juraja Gavulu, manželov Zory a Štěpána Palovcov či Juraja Opršala, pokiaľ ide o sklár-
ske artefakty.

Prezentácia širšej (aj keď neúplnej) panorámy tvorby tridsiatich štyroch umelcov provokuje 
výtvarného historika zaradiť ju do  zoskupení, ktoré disponujú určitou množinou spoločných tvori-
vých východísk a konkrétnych tvarotvorných znakov. V danom generačnom vzorci umelcov narastala 
do roku 1989 spontánna potreba čeliť nátlaku požiadaviek na oficiálnu, tzv. angažovanú tvorbu pro-
gramovým azylovaním vo sférach komorného žánru, ústiaceho až do intimisticky ladených osobných 
vyznaní. Pre tento druh azylu sa javila ako najpríhodnejšia medailérska tvorba, s presahom až do drob-
nej plastiky.

Vďaka dobovým obmedzeniam a ideologickým tlakom sa spomedzi takto definovaných auto-
rov vyprofilovalo niekoľko stálic, autorov, ktorí doteraz prinášajú vo svojej polohe vrcholné umelecké 
hodnoty, porovnávané a porovnateľné so súdobou svetovou produkciou v danej oblasti. Spoločným 
údajom ich umeleckého životopisu je fakt, že prešli ateliérom profesora Rudolfa Pribiša na  VŠVU: 
Marián Polonský, Jozef Höger, Rozália Darázsová, Ladislava Snopková, či Gabriela Gáspárová-Illéšová. 
Sem radíme aj Vladimíra Durbáka mladšieho.

Príslušníci sledovanej generácie museli v čase formovania vlastnej umeleckej osobnosti viesť 
dialóg samých so sebou o priestoroch umeleckej slobody. Ten naberal často zástupné metaforické rie-
šenia a skryté významy, ktorým predchádzala až hektická kresliarska aktivita (Štefan Tóth, Štefan Kubík).

Široký názorový vejár tvoria odchovanci z ateliéru prof.  Jozefa Kostku na VŠVU: Jozef Barinka, 
Oleg Fintora, Juraj Sapara, manželia Jaroslava a Ján Šickovci či Michal Zdravecký. Výstava, ktorej am-
bíciou je základná enumerácia príslušníkov danej generácie, nemôže poskytnúť hlbšiu sondu do in-
dividuálnej tvorby s  jej základnými premenami v  čase. Podobne možno len rámcovo zaznamenať 
pražských absolventov sochárstva bez bližšej špecifikácie prípadných odlišností ich školenia. Jednako 
Imrich Svitana, Jozef Lupták či Martin Lettrich včlenili do svojich umeleckých profilov istú dávku praž-
skej umeleckej atmosféry.

Výstavu predstaviteľov sochárskej generácie, nastupujúcej na scénu medzi rokmi 1968 až 1978 
napriek technickým obmedzeniam vnímam ako užitočný pokus sprítomniť ich zložitú autorskú cestu 
od totalitnej reality k autorskému sebauskutočneniu v podmienkach demokratickej spoločnosti.

Zoznam vystavujúcich výtvarníkov

1968
Jozef Barinka, 1944, absolvoval VŠVU u prof. J. Kostku v ateliéri figurálneho sochárstva
Jozef Vachálek 1944 – 2014, absolvoval VŠVU u prof. V. Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre
1969
JuraJ GaVula, 1942, absolvoval VŠVU u prof. V. Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre
Peter hložník, 1943, absolvoval VŠVU u prof. J. Kostku v ateliéri figurálneho sochárstva
Marián Polonský, 1943, absolvoval VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
iVica VidroVá, 1943, absolvovala VŠUP Praha u prof. O. Eckerta v ateliéri keramiky a porcelánu
1970
Jozef luPták, 1946, absolvoval VŠUP Praha u prof. J. Kavana v sochárskom ateliéri
iMrich sVitana, 1944, absolvoval VŠUP Praha u prof. J. Nušla v ateliéri spracovania kovov
1971
Štefan kuBík, 1941 – 2006, absolvoval VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
GaBriela luPtákoVá, 1947, absolvovala VŠUP Praha u prof. O. Eckerta v ateliéri keramiky a porcelánu
Štefan tóth, 1946 – 2017, absolvoval VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
1972
Marián druGda, 1945, absolvoval VŠVU u prof. V. Kautmana v ateliéri tvarovania
PaVol hložník 1947 – 1973, absolvoval VŠVU u prof. J. Kostku v ateliéri figurálneho sochárstva
1973
oleG fintora, 1948, absolvoval VŠVU u J. Kostku v ateliéri figurálneho sochárstva
Viktor hulík, 1949, absolvoval VŠVU u prof. F. Gajdoša v ateliéri monumentálneho maliarstva
JuraJ saPara, 1947, absolvoval VŠVU u J. Kostku v ateliéri figurálneho sochárstva
ladislaVa snoPkoVá, 1948, absolvovala VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
Ján Vančo, 1947, absolvoval VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
1975
Ján hoffstädter, 1951, absolvoval VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
ŠtePán Pala, 1944,  absolvoval VŠVU u prof. V. Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre
zora PaloVá, 1947, absolvovala VŠVU u prof. V. Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre
VoJtech Pohánka 1949 – 2010, absolvoval VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
Peter roller, 1948, absolvoval VŠVU u prof. J. Kulicha v ateliéri figurálneho sochárstva
Ján Šicko, 1948, absolvoval VŠVU u prof. J. Kulicha v ateliéri figurálneho sochárstva
JaroslaVa ŠickoVá, 1950, absolvovala VŠVU u prof. J. Kulicha v ateliéri figurálneho sochárstva
Michal zdraVecký, 1948, absolvoval VŠVU u prof. J. Kulicha v ateliéri figurálneho sochárstva
1976
rozália darázsoVá, 1948, absolvovala VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
Jozef höGer, 1951 – 2014, absolvoval VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
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1977
GaBriela illéŠoVá, 1952, absolvovala VŠVU u prof. R. Pribiša v ateliéri reliéfneho sochárstva
Martin lettrich, 1951, absolvoval VŠUP Praha u prof. J. Kavana a Malejovského v sochárskom ateliéri
rudolf Malacký, 1951, absolvoval VŠUP Praha u prof. O. Eckerta v ateliéri keramiky a porcelánu
1978
anna daučíkoVá, 1950, absolvovala VŠVU u prof. Václava Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre
VladiMír durBák, 1953, absolvovala VŠVU u prof. J. Kulicha v ateliéri figurálneho sochárstva
JuraJ oPrŠal, 1953, absolvoval VŠVU u prof. Václava Ciglera v ateliéri Sklo v architektúre

Katalóg



14 15

Jozef Barinka

Súzvuk, drevo, 1983
Modrá cesta, kameň, drevo, 2008
Z iného sveta, kombinovaná technika, 2016



16 17

Jozef Vachálek

Space Touche, leštený dural, mramor, 1987
Nekonečno, leštený dural, mramor, 1987
Skulptúra I. oceľ, komaxit, červená farba, 2011



18 19

Juraj Gavula

Motýľ, bronz, 1998
Súdržnosť, andezit, 2001



20 21

Peter Hložník

Slncový kôň, epoxid, 1985
Pranier, epoxid, 1988



22 23

Marián Polonský

Grécky pozdrav, bronz, kameň, 1987
Pocta architektkám, bronz, kameň, 2017



24 25

Ivica Vidrová

Bába, keramika raku, 2001 
Maľba na porcelánovej ploche, porcelán, 2012
Maľba na šamotovej ploche, 2012 
Maľba prstami, porcelán, 2012



26 27

Jozef Lupták

Preskok, bronz, 1984
Stvorenie v kocke, kameň, damašek, 2018



28 29

Imrich Svitana

Samovražedné krídla, bridlica, kov, 2011
Samovražedný útočník, bridlica, kov, 2016
Vtáčia kráľovná, bronz, 1979



30 31

Štefan Kubík

Fragment z diplomovej práce, Pomník v Nemeckej, epoxid 1971
Kresba z diplomovej práce, moridlo, tempera, 1971
Výkrik, drevo, 1990 
Výkrik, ceruza, kartón, 1991



32 33

Gabriela Luptáková

ZAG v modrých topánkach, glazovaná kamenina, 1987
Niekoľko tajností, kamenina, porcelán, 1999



34 35

Štefan Tóth

Bez názvu, bronz, kameň, 80. roky
Bez názvu, bronz, kameň, 80. roky
Kresba, 2015



36 37

Marián Drugda

Štvorec v diagonále, sololit, kov, 1984
Pravé uhly, sololit, kov, 2012



38 39

Pavol Hložník

Múr, epoxid, 1967
V kruhu, epoxid, 1967



40 41

Oleg Fintora

Bez názvu, 70 priemer x 15 x 2, plexi a nerez, 2012
Bez názvu, 70 priemer x 15, plexi a nerez, 2012
Bez názvu, 100 x 70, kartón, šelak, 1976



42 43

Viktor Hulík

Transformácia I., reliéfna koláž, 1983
Transformácia II., reliéfna koláž, 1983 
Stredný Geo-Posúvač 18, MDF akryl, 2012



44 45

Juraj Sapara

Veľký detail, terakota, 1989
Kráľ, bronz, 1994
Kráľovná, bronz, 1994
Obraz № 7, digitálna tlač, 2015



46 47

Ladislava Snopková

Mama kôň, drevo, 1978
Stromom, bronz, 2001



48 49

Ján Vančo

Krehké sú motýlie krídla, epoxid, kov, 1985
Los Alamos, sadra, 2009



50 51

Ján Hoffstädter

Hory na snívanie, polyester, 1988
Kruh, liatina oceľ, 2017
Bez názvu, digitálna tlač, 2007



52 53

Štepán Pala

Stĺp, modré sklo, 2016
Konštrukcia I., drevené špajle, 1970- 71
Konštrukcia II., drevené špajle, 1970-71
Stĺp, ceruzka, pastel, 2018



54 55

Zora Palová

Totem, tavené topásové sklo, 2014



56 57

Vojtech Pohánka

Apokalypsa, bronz, 1989
Pýcha a pád, bronz, 1989
Refrén doby, bronz, 1989



58 59

Peter Roller

Vzťahy, kameň, 1978
Obydlie tmy, akryl, 2008 
Zámok, drevo,  2007



60 61

Ján Šicko

Dialóg, polychromované drevo, 1981
Tiene noci, žula, 2010
Autoportrét, drevo, kameň, 1986



62 63

Jaroslava Šicková

Štruktúry v mojej mysli, pieskovec, bronz, 1986
Femi Nina, mramor, 2016
Odkrývanie, andezit, 2016



64 65

Michal Zdravecký

Adam, bronz,  1987
Zima, keramika, 2014
Manna I., kresba ceruzkou, 2016
Manna II., kresba ceruzkou, 2016
Dar, kresba ceruzkou, 2016



66 67

Rozália Darázsová

Adam a Eva, liaty bronz, 1978
Ikaros, liaty bronz, 1979
Šašo, liaty bronz, 1979
Sizyfos, liaty bronz, 1981



68 69

Jozef Höger

Jazero, kameň, cín, 1994
Vážka, kameň, cín, 1994



70 71

Gabriela Illéšová

Reminiscencie I., liaty bronz, cín, 2013
30. septembra 1994 I., liate hydronálium, dentálny drôt, 1995
30. septembra 1994 II., liate hydronálium,  dentálny drôt, 1995
Vivos voco… I., liaty bronz, 2006
Vivos voco… II., liaty bronz, 2008
Kaplnky pre EM I., železo, liaty bronz, 2013 
Kaplnky pre EM II., železo, liaty bronz, 2013
Brány 1a, epoxid, kov, 1991
Brány 1b, epoxid, kov, 1991
Brány 2a, epoxid, kov, 1991
Brány 2b, epoxid, kov, 1991
Zo života dcéry, bronz, 1983
Nebo – Peklo III., liaty bronz, 1998



72 73

Martin Lettrich

Martin Lettrich
Spomienka, cín, kameň, 1981
Funkcionár z povolania, kameň, cín, 1987
Nácvik víťazného gesta, hydronálium, hliník, 2016 
Aj nebo sa z času na čas unaví …, ceruzka, akryl, 2011



74 75

Rudolf Malacký

Jarný lúč (komunistický), keramika, 1973 
Jarný lúč (ekonomický), keramika, 1993
Zamyslenie nad ekonomickým blahobytom, kombinované keramické techniky, 1995



76 77

Anna Daučíková

Untitled, koláž, séria, 1993
Acquabelle, print, séria, 1995



78 79

Vladimír Durbák

Zvonica, bronz, 1998
Obete, bronz, mosadz, pierka, 2016
Elégia, žula, meď, hliník, 2016
Prie Story I., kresba ceruzkou, 2017



80 81

Juraj Opršal

Per Te II., optické sklo, 1994
Cestopisy I., zrkadlo a fúkané sklo, 2017
Juliánov sen, optické sklo, 2017



82 83

Vernisáž 18. 1. 2018



84 85



86 87



88



91


