
 

 
 

   
 
 

                                                PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ  

                                      JÚN 2021 
      
 
HLAVNÁ 51 
CHODBA  

27. 5. - 29. 8. 2021 

JUBILANTI 2021 I. 
Šarišská galéria v Prešove pravidelne do výstav-
ného plánu zaraďuje aj tvorbu umelcov, ktorých 
životné jubileá si v danom roku pripomíname. 
Výstavou Jubilanti I. si pripomíname tvorbu 
umelcov, ktorí sa zaraďujú medzi jubilujúcich 
autorov v prvých šiestich mesiacoch roka 2021 
(A. Sučka, O. Krýslová, E. Capák, M. Paštéka 
a iní).  
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 
SPRÍSTUPNENIE: 27. 5. /16:00 
 
 
HLAVNÁ 51 
MEDZIPOSCHODIE 

3. 6. – 29. 8. 2021 

PETER LIPKOVIČ/ŠTYRI STRANY 
TAJOMSTVA 
ANDREA LIPKOVIČOVÁ/DENNÍK 
KRAJINY 
Prezentácia tvorby dvojice autorov, prítomných 
na východoslovenskej výtvarnej scéne od polo-
vice osemdesiatych rokov minulého storočia. 
Obaja autori patrili k vtedajšej mladej výtvarnej 
generácii, reagujúcej svojou tvorbou na strnulú 
socialisticko-realistickú poetiku. Tvorba tejto ge-
nerácie košickej výtvarnej scény, ktorej neod-
deliteľnou súčasťou boli aj Peter Lipkovič a An-
drea Lipkovičová (Košková), sa rozvíjala v špe-
cifickom dobovom postmodernom a neoex-
presívnom kontexte. 
Tento projekt bol podporený z verejných 
zdrojov poskytnutých Fondom na podporu 
umenia. 
KURÁTOR: Mgr. Peter Markovič 
VERNISÁŽ: 3. 6. /16:00 
 
 
 

 
HLAVNÁ 53 
VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

3. 6. – 16. 9. 2021  

MÓDA PO COVIDE 
Výstavný kurátorský projekt Miloslavy 
Hriadelovej o budúcnosti módy a nutnosti 
prehodnotenia jej vývoja v rámci výrobných 
procesov, komunikácie,  dopadu na životné 
prostredie a život človeka. Výber inovatívnych 
projektov prezentuje novú materialitu, 
bioplasty, rozšírenú realitu, liečivý dizajn, ale aj 
veľký návrat k remeslu v rámci novej estetiky. 
Nič už nebude ako pred tým!   
Tento projekt bol podporený z verejných 
zdrojov poskytnutých Fondom na podporu 
umenia. 
KURÁTOR: Slava Hriadelová 
VERNISÁŽ: 3. 6. /16:00 
 
 
HLAVNÁ 53 
SUTERÉN 

10. 6. – 23. 9. 2021  

PETER ROLLER: ÚSCHOVŇA 
Podstatou autorovej tvorby je hravosť, ktorá 
náznakovitosťou útočí na predstavivosť, takže 
divák si celok v mysli musí dopĺňať a hľadať 
súvzťažnosti, ako aj pohrávanie sa s priestorom  
a iluzívnosťou - dvojrozmerné často pôsobí 
plasticky a naopak. Námetovo sa základná línia 
prešovského prehľadu sústreďuje na osciláciu 
medzi archeológiou starých, často aj vy-
myslených  kultúr a ich recykláciou, oživením 
v nových súvislostiach, zosúčasnením. Zámerom 
je taktiež možnosť ukázať prierez prístupov a 
tendencií pri začleňovaní slova, znaku, písma a 
štruktúry do výtvarného diela. Zastúpené sú 
maľby, koláže, asambláže, ready-mady, objekty 
a sochy.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Peter Roller (ročník 1948) vyučoval 
sochárstvo na bratislavskej Vysokej škole 
výtvarných umení a vystavoval na troch 
kontinentoch od Kanady a Mexika cez Veľkú 
Britániu, Nemecko, Francúzsko, Taliansko či 
Dánsko po Izrael, Irak a Japonsko. 
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka 
VERNISÁŽ: 10. 6. /16:00 
 
 
 
HLAVNÁ 53 
MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

17. 6. – 29. 8. 2021 

OBVERSE & REVERSE  
/ JOZEF „KARČI“ HÖGER 
Akademický sochár Jozef Höger (1951 Fintice – 
2014 Kremnica) študoval na SUPŠ v Kremnici 
odbor umelecký kováč. Neskôr svoj talent 
rozvíjal v ateliéri sochárstva na VŠVU v 
Bratislave pod vedením pedagóga a sochára 
prof. R. Pribiša. Svoj život prežil v meste 
Kremnica, v historickom meste baníctva a 
mincovníctva. Svojou tvorbou sa jednoznačne 
zaradil k okruhu sochárov oplývajúcich vysokou 
technickou zručnosťou. 
Tento projekt bol podporený z verejných 
zdrojov poskytnutých Fondom na podporu 
umenia. 
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 
VERNISÁŽ: 17. 6. /16:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODUJATIA 
 

4. 6. 2021 

MÓDA PO COVIDE/I 
Prednáška Martiny Ďurikovičovej, módnej 
dizajnérky v súčasnosti pôsobiacej v Paríži, ktorá 
je jednou z vystavujúcich autoriek.  
Bližšie informácie: vystavy.sgpo@gmail.com 
 

 
24. 6. 2021/16:00 

ROZHOVORY O UMENÍ:  
ANDREA A PETER LIPKOVIČOVCI  
Stretnutie s vystavujúcimi umelcami. 
 
 

8. 6. – 30. 6. 2021 

OBLEČ SI UMENIE 
Workshopy pre školy so Slavou Hriadelovou, 
kurátorkou výstavy Móda po COVIDE. 
Bližšie informácie: vystavy.sgpo@gmail.com 

 
 
 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

 
 
Bližšie informácie: www.sarisskagaleria.sk, Facebook, 
sprievodné tlačoviny 
e-mail: kurator.sgpo@gmail.com,   
vystavy.sgpo@gmail.com, program.sgpo@gmail.com       
tel.:  +421 517 725 423/recepcia   
Adresa: Šarišská galéria v Prešove 
Hlavná 51, 080 01 Prešov 

 
 

 

 
 

 

http://www.sgpresov.sk/

