
 

 
 

   
 
 

                                                PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ  
                                      APRÍL 2021 

      
HLAVNÁ 53 
VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 
11. 3. – 23. 5. 2021  
Mišo Čabala:  
Ryšavý bohém z Prešova 
Rodák z Čabín v okrese Medzilaborce (1941), 
žiak profesorov Dezidera Millyho, Jána 
Mudrocha a Jána Matejku na bratislavskej 
Vysokej škole výtvarných umení pôsobil 
takmer celý život v slobodnom povolaní.          
V jeho prácach prevládala atmosférotvorná 
krajinomaľba uvoľneným rukopisom, objavo-
vali sa však aj žánrové výjavy a zátišia, bol 
výstižným portrétistom. Zomrel v roku 2002      
v Prešove. 
Výstava k nedožitému 80. výročiu narodenia je 
výberom diel z majetku Šarišskej galérie            
v Prešove, Krajského múzea v Prešove, 
Východoslovenskej galérie v Košiciach,  SNM - 
Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 
Vihorlatského múzea v Humennom a zo 
súkromných zbierok. 
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka 
 
 
HLAVNÁ 53 
MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 
4. 3. – 16. 5. 2021 
PLOCHA / PRIESTOR  
/ Nikola Šušovicová  
Výstavou Nikoly Šušovicovej chceme po prvý-
krát prezentovať na východnom Slovensku 
maľbu začínajúcej výtvarníčky, absolventky 
štúdia maľby Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave. Médium maľby sa pre ňu stalo 
alfou a omegou. Prostredníctvom nej sa pokú-
ša odpovedať na otázky, ktoré ju trápia, 
zahlcujú myseľ, ale zároveň pozornosť 
upriamuje na výber vhodných výrazových 

prostriedkov (farba, plocha, priestor a pod.) na 
pretlmočenie svojich myšlienok. Diela 
prezentované na výstave sú výsledkom 
myšlienkových pochodov autorky, ktorá si 
v tomto prípade kladie otázky vzťahujúce sa 
k problému maľby ako je kompozícia, farba, 
plocha, priestor. Všetky tieto komponenty sa 
koncentrujú v slobodnom narábaní s priesto-
rom s využitím priamky, hlavným nástrojom   
geometrie. V tomto prípade našu pozornosť 
pohltia abstraktné kompozície a otázka 
povahy abstraktnej maľby. 
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 
 
 
HLAVNÁ 53 
SUTERÉN 
11. 3. – 30. 5. 2021  
(ne)uzavreté  
/ Dušan Pončák, Július Machaj 
Šarišská galéria v Prešove, v spolupráci 
s galériami a múzeami v rámci východného 
Slovenska, prezentuje životnú tvorbu dvoch 
významných osobností pôsobiacich v  meste 
Prešov, akademického sochára Dušana 
Pončáka (1941 – 2016) a akademického 
sochára Júliusa Machaja (1931 – 2017). 
Výstava ponúka divákom možnosť zamyslenia 
sa nad tvorbou dvoch umelcov, ktorých 
životná cesta je v tomto okamihu už 
uzatvorená, ale otvorená novým 
interpretáciám, pohľadom a syntetizujúcemu 
spracovaniu. 
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
HLAVNÁ 51 
MEDZIPOSCHODIE 
11. 3. – 23. 5. 2021 
Sloboda – Ernest Rákoši  
Pri príležitosti 140. výročia narodenia 
vynikajúceho maliara Ernesta Rákošiho sme sa 
rozhodli ponúknuť širokej verejnosti pohľad na 
dielo umelca, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
výtvarného umenia východného Slovenska. 
Výrazný a dynamický maliarsky rukopis, 
zbavený popisnosti a preňho charakteristická 
farebná škála budú doplnené o zachytenie 
samotného maliara z pohľadu viacerých 
autorov. Výstava je pripravená v rámci cyklu 
Jubilanti 2021 a prezentuje diela Ernesta 
Rákošiho zo zbierkového fondu Šarišskej 
galérie v Prešove. 
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková, Mgr. A. 
Derfiňáková 
 
 
 
 
 

 
HLAVNÁ 51 
CHODBA  
1. 4. - 30. 5. 2021 
Zlatý súdok 2021  
Výstava predstavuje výber najlepších prác 27. 
ročníka medzinárodnej súťaže kresleného 
humoru. Súťaž i výstavu organizuje zakladateľ 
a konateľ súťaže, zástupca Pivnej galérie, 
karikaturista Fedor Vico.  
KURÁTOR: Fedor Vico 
 
 
 
Bližšie informácie: www.sarisskagaleria.sk 
Facebook, sprievodné tlačoviny 
e-mail: kurator.sgpo@gmail.com 
vystavy.sgpo@gmail.com       
tel.:  +421 517 725 423/recepcia   
 
Adresa: Šarišská galéria v Prešove 
Hlavná 51, 080 01 Prešov 
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