
 

 
 

   
 
 

                                                    PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ  

                                                          DECEMBER 2021 
      
 
 
HLAVNÁ 53 – SUTERÉN 

7. 10. 2021 – predĺženie do 30. 1. 2022  

ANNA HAUSOVÁ: STARÉ A NOVÉ 
(OBZORY) 
Výstava maliarky, kresliarky,  grafičky, 
ilustrátorky, sochárky, textilnej výtvarníčky, 
tvorkyne inštalácií a multimediálnej umelkyne 
prináša prierez smerovaniami, hľadaniami a 
experimentovaniami, ktorým ostáva verná 
nepretržite podnes. Anna Hausová je prešovská 
rodáčka (1956), študovala na stredných školách 
umeleckého priemyslu v Prahe a Košiciach, 
neskôr na bratislavskej Vysokej škole výtvarných 
umení grafiku u profesora Oresta Dubaya a 
textil u profesoriek Elvíry Antalovej a Eugénie 
Lehotskej. Sama dlhé roky pedagogicky pôsobila 
na Katedre výtvarnej výchovy Prešovskej 
univerzity. Svoju tvorbu predstavila v Nemecku, 
Poľsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, 
Taliansku či Luxembursku. 
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka 
 
 
HLAVNÁ 53 – MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 A 53 

19. 11. 2021 – 30. 1. 2022  

JUBILANTI 2021 II.  
Šarišská galéria v Prešove pravidelne do 
výstavného plánu zaraďuje aj tvorbu umelcov, 
ktorých životné jubileá si v danom roku 
pripomíname. Výstavou Jubilanti II. si 
pripomíname tvorbu umelcov, ktorí patria 
medzi jubilujúcich autorov v druhej polovici 
roka 2021 (D. Milly, J. Bokšay, A. Doboš, E. 
Gwerk a iní).  
SPRÍSTUPNENIE: 19. 11. 2021/16:00 
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková  
 
 
 
 
 
 

 
 
HLAVNÁ 49 – SUTERÉN 

25. 11. – 12. 12. 2021 

KARIKATÚRA A KRESLENÝ HUMOR 
PROTI RODOVÝM STEREOTYPOM 
Výstava je súčasťou podujatia 16 dní aktivizmu 
proti násiliu páchanému na ženách. Organizuje 
ju združenie MyMamy v spolupráci so združe-
ním Kýchanie mozgu.  
Medzinárodná výstava predstavuje autorov, 
ktorí sa vo svojej tvorbe dotýkajú tém ako 
rovnoprávnosť mužov a žien, nespravodlivosť, 
útlak, násilie a pod.  Podujatie je podporené 
z Nórskeho finančného mechanizmu a je 
súčasťou projektu Rôzne cesty k rovnosti 
(Various ways to equality). 
VERNISÁŽ: 25. 11. 2021/17:00 
 
 
HLAVNÁ 51 – VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

9. 12. 2021 – 20. 2. 2022 

OBLOKY DO SNA  
IMRO WEINER-KRÁĽ 1901 – 1978  
Výstava zakladateľa osobitej polohy surrealizmu 
na Slovensku z viacerých verejných aj 
súkromných zbierok ponúka ponor do jeho diela 
presiaknutého hlbokým sociálnym cítením, 
odporom voči vojne a nezmyselnosti smrti, 
clivotami, tušeniami, túžbami, baladickosťou; 
plného metafor a alegórií, ktorými vypovedá o 
sebe, o svete, o svete v sebe, o sebe vo svete. 
Veľa šťastia pri lúštení jeho hlavolamov, kde sa 
vám môže stať, že na konci odhalíte seba! 
VERNISÁŽ: 9. 12. 2021/16:00  
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
HLAVNÁ 51 – MEDZIPOSCHOE 

9. 12. – 20. 2. 2022 

CESTY ŽIVOTOM  
LADISLAV KONTŠÉR × DIONÝZ DUGAS 
Spletité cesty životom plné nových objavov, 
zážitkov, radosti, ale aj smútku. Takto na nás 
pôsobia čiernobiele i farebné snímky zachytené 
fotoobjektívom dvoch priateľov a kolegov, 
Ladislava „Laca“ Kontšéra a Dionýza „Dina“ 
Dugasa. Prezentované fotografie sú dôkazom 
výtvarného citu a lásky k tomu, čo nás 
obklopuje. Diela na výstavu Cesty životom boli 
zapožičané zo súkromného majetku a doplnené 
kolekciou z majetku Krajského múzea v Prešove 
a Krajskej galérie v Prešove.  
VERNISÁŽ: 9. 12. 2021/16:00 
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková 
 
 
HLAVNÁ 49 – SUTERÉN 

17. 12.2021 – 13. 2. 2022 

MOVING HORIZONTS.  
INTRA-ACTION ZUZANY 
KRIŽALKOVIČOVEJ A VIKY SHUMSKEJ  
Horizonty sa pohybujú, keď sa presúvame z 
jedného priestoru do druhého, keď cestujeme     
z jednej krajiny do inej, keď prechádzame            
z jedného stavu vnímania do ďalšieho.              
Na výstave Moving Horizotns. Intra-Action 
Zuzany Križalkovičovej a Viky Shumskej sú 
návštevníci pozvaní posunúť svoje obzory 
smerom k vzniku niečoho, čo Karen Barad 
výstižne situuje „medzi stvorenie a obnovu, 
začiatok a návrat, kontinuitu a diskontinuitu, tu 
a tam, minulosť a budúcnosť“. Projekt z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia 
VERNISÁŽ: 17. 12.2021/17:00 
KURÁTOR: Mgr. art Katarína Balúnová ArtD.         
a Dr. phil. Hannah Bruckmüller 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODUJATIA 
*podujatia v rámci mesiaca december budú 
priebežne aktualizované na webovej stránke 
galérie a na sociálnych sieťach s ohľadom na 
protipandemické opatrenia 
 
 

21. 12. 2021 od 9:00 

MOVING HORIZONTS.  
INTRA-ACTION ZUZANY 
KRIŽALKOVIČOVEJ A VIKY SHUMSKEJ  
Prezentácia tvorby a workshopy s jednou 
z vystavujúcich autoriek Zuzanou Križalko-
vičovou. Podujatie pre školy a verejnosť. 
Informácie na: 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: Krajská galéria v Prešove 
Hlavná 51, 080 01 Prešov  
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