
 

 
 

   
 
 

                                                PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ  

                                      SEPTEMBER  2021 
      
 
HLAVNÁ 53 - VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

3. 6. – 12. 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!   
Projekt bol podporený z verejných zdrojov 
poskytnutých Fondom na podporu umenia. 
KURÁTOR: Slava Hriadelová 
 
 
HLAVNÁ 53 - SUTERÉN 

10. 6. – 26. 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. 
 

 
Projekt bol podporený z verejných zdrojov 
poskytnutých Fondom na podporu umenia. 
DERNIÉRA spojená s prezentáciou katalógu         
k výstave: 23. 9. 2021/16:00  
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka 
 
 
HLAVNÁ 53 - MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA  

9. 9. – 24. 10. 2021  

EKOECHO V  KRAJINE FRANTIŠKA 
VESELÉHO  
Tvorba a osobnosť Františka Veselého je 
bytostne spätá s prírodným prostredím. Gro 
jeho umeleckého smerovania spočíva práve 
vo variáciách prírodného prostredia a to nielen 
z okolia Stropkova, ale aj zo zahraničných ciest. 
S oduševnením maľoval „nové“, jemu spočiatku 
neznáme, prímorské krajiny, ktoré mu 
poskytovali iný pohľad  na ľudské zásahy do 
krajiny. Na začiatku to ešte nebola uvedomelá 
ekologická práca, avšak postupne, vďaka svojej 
vnímavej povahe, sa dopracoval k stvárneniu 
krajiny s akcentom na ekologické problémy. 
Výstava prezentuje výber z celoživotnej tvorby 
autora a pozostáva z diel zo zbierok Šarišskej 
galérie  v Prešove a súkromnej zbierky.  
VERNISÁŽ a PODUJATIE: 9. 9. 2021/16:00 
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 
 
 
HLAVNÁ 51 - CHODBA  

27. 5. - 19. 9. 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. prezentujeme tvorbu 
umelcov, ktorí sa zaraďujú medzi jubilujúcich 
autorov v prvých šiestich mesiacoch roku 2021 
(A. Sučka, O. Krýslová, E. Capák, M. Paštéka 
a iní).  
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 



 

 
HLAVNÁ 51 - MEDZIPOSCHODIE 

16. 9. – 31. 10. 2021 

ŠTEFAN HAPÁK – MAĽBA A GRAFIKA  
Akademický maliar Štefan Hapák patrí 
k významným slovenským umelcom. Žiaľ, už 
ukončené dielo umelca, ale stále otvorené pre 
nové bádania, chceme verejnosti pripomenúť 
spomienkovou výstavou pri príležitosti jeho 
stého výročia narodenia. Štefan Hapák sa 
narodil 16. 10. 1921 v Pinkovciach pri Micha-
lovciach a zapísal sa do povedomia najmä 
v oblasti krajinárskej tvorby. Jeho pole záujmu 
však siaha do viacerých sfér. Venoval sa 
pedagogickej, odborno-výskumnej, publicistic-
kej a osvetovej činnosti. Zámerom výstavy je 
poukázať na jeho bohatú tvorbu a jednotlivé 
vývojové etapy. Diela prezentované na výstave 
pochádzajú zo zbierok Šarišskej galérie 
v Prešove a zo súkromného majetku.  
VERNISÁŽ: 16. 9. 2021/17:00  
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 
 
 
HLAVNÁ 51 - VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

16. 9. – 31. 10. 2021 

EDITA VOLOŠČUKOVÁ  
LABORATÓRIUM 
Vo svojej tvorbe sa Edita Vološčuková venuje už 
dlhšie obdobie problematike genetiky. Genetika 
nie je pre ňu predmetom vedeckého výskumu, 
skôr genealogickou spomienkou,  výtvarnou 
hrou, vizuálnym laboratóriom, v ktorom sa snaží 
poukázať na stále aktuálnejšiu problematiku 
biodiverzity, genetickej modifikácie, prenosom 
genofondu, informáciám o BIO produktoch, či 
plastom. Na túto situáciu reaguje na výstave 
objektmi, maľbami, grafikami a inštaláciami. Sú 
ironickou reakciou na informácie o pôvode, či 
obsahu produktov - kde stačí občas vynechať 
slovo, alebo zmeniť písmeno v názve. Využíva 
v nich fiktívne „prenosy génov“, spájanie 
organického s anorganickým, živých rastlín 
s plastovým odpadom. Svoju úlohu zohráva aj 
svetlo. Výtvarné LABORATÓRIUM toho unesie 
veľa. 
VERNISÁŽ: 16. 9. 2021/16:00  
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka 
 
 
 
 

HLAVNÁ 51 - CHODBA  

23. 9. 2021 - 2. 1. 2022 

JUBILANTI 2021 II. 
Šarišská galéria v Prešove pravidelne do výstav-
ného plánu zaraďuje aj tvorbu umelcov, ktorých 
životné jubileá si v danom roku pripomíname. 
Výstavou Jubilanti II. prezentujeme tvorbu 
umelcov, ktorí sa zaraďujú medzi jubilujúcich 
autorov v 2. polovici roku 2021 (D. Milly, J. 
Bokšay, A. Doboš, E. Gwerk a iní).  
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 

 
PODUJATIA 
 
HLAVNÁ 53 - VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

2. 9. 2021/16:00 

KATEŘINA RYDLOVÁ  
MOODY BODY   

Vernisáž a prezentácia tvorby produktovej          
a priemyselnej výtvarníčky, ktorá sa zameriava 
na design help a design medical. Podujatie 
v rámci výstavného projektu Móda po COVIDe. 
Projekt bol podporený z verejných zdrojov 
poskytnutých Fondom na podporu umenia. 
KURÁTORKA Slava Hriadelová a AUTORKA 
Kateřina Rydlová 
 

9. 9. 2021/16:00 

VÝTVARNÁ TVORBA FRANTIŠKA 
VESELÉHO  
Vernisáž výstavy spojená s prednáškou 
o výtvarnej tvorbe Františka Veselého v poňatí 
autora knihy Spoločensko-environmentálne 
výzvy umeleckej tvorby Františka Veselého.  
PREDNÁŠAJÚCI: prof. PaedDr. Jaroslav 
Vencálek, CSc.  

  
 
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/

