PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ

FEBRUÁR 2022
HLAVNÁ 53 – SUTERÉN

7. 10. 2021 – predĺženie do 13. 2. 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

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!
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
DERNIÉRA: 10. 3./16:00
HLAVNÁ 51 – MEDZIPOSCHOE

9. 12. – 13. 3. 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.
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková
DERNIÉRA: 10. 3./16:00

HLAVNÁ 51 – VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ

9. 12. 2021 – 20. 3. 2022

HLAVNÁ 49 – SUTERÉN

OBLOKY DO SNA
IMRO WEINER-KRÁĽ 1901 – 1978

17. 12.2021 – 13. 2. 2022

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

INTRA-ACTION ZUZANY
KRIŽALKOVIČOVEJ A VIKY SHUMSKEJ

MOVING HORIZONTS.
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
KURÁTOR: Mgr. art Katarína Balúnová ArtD.
a Dr. phil. Hannah Bruckmüller
HLAVNÁ 53 – MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 A 53

3. 2. – 27. 3. 2022

INTERIÉRY
Výstava zo zbierkového fondu Krajskej galérie
v Prešove predstavuje výber kvalitatívne
zaujímavého súboru výtvarných diel z tvorby
prevažne regionálnych umelcov, v ktorých
bohatej a širokospektrálnej maliarskej tvorbe
nechýba ani intímny žáner, približujúci pohľad
do súkromia ateliérov alebo obytných
priestorov.
KURÁTOR: Mgr. A. Derfiňáková
SPRÍSTUPNENIE: 3. 2./16:00
HLAVNÁ 49 – SUTERÉN

17. 2. – 28. 4. 2022

JAN SAUDEK 87
Výstava svetoznámeho českého fotografa
predstavuje výber toho najlepšieho z jeho
celoživotnej tvorby a prináša aj pár noviniek.
Jedným z najčastejších motívov množstva
Saudkových slávnych fotografií sú ženy, ktoré
mu boli inšpiráciou po celý život: „Túžil som po
sláve a bohatstve – a nič z toho som nedosiahol.
Ale niekoľkokrát som stál blízko nevýslovnej
krásy – vždy to bola žena, a to bolo pre mňa
omnoho viac.“
Slávu a uznanie však dosiahol na celom svete.
Má za sebou viac ako 400 výstav a dostal
množstvo ocenení, vrátane francúzskeho
vyznamenania Rytier umenia a literatúry. Pred
dvomi rokmi tiež dostal Medailu za zásluhy od
prezidenta Miloša Zemana.
Výstava sa koná pod záštitou Jeho Excelencie
Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca
Českej republiky na Slovensku Tomáša Tuhého.
VERNISÁŽ/SPRÍSTUPNENIE: 17. 2./16:00

HLAVNÁ 53 – SUTERÉN

24. 2. – 5. 6. 2022

FRANTIŠEK PATOČKA
Výstava k nedožitému 95. výročiu narodenia
významného slovenského akademického sochára F. Patočku (20. 6. 1927 Sečovce – 27. 9.
2002 Prešov).
Patočka sa venoval komornej a monumentálnej
figurálnej plastike a popri svojej bohatej tvorbe
pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg. Okrem
samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí
sa zúčastňoval na mnohých sochárskych
sympóziách,
kolektívnych
prezentáciách
a zahraničných expozíciách. Jeho monumentálne diela sa nachádzajú na celom území
východného Slovenska.
KURÁTOR: PhDr. M. Procházka
VERNISÁŽ/SPRÍSTUPNENIE: 24. 2./16:00

PODUJATIE:
10. 2. 2022/14:00

Reštart
Stretnutie členov Klubu a záujemcov z radov
verejnosti na výstavách formou videoprojekcie,
sprievodného slova a individuálnej prehliadky
výstav.
Vzhľadom k nastaveným opatreniam sa
podujatie uskutoční v režime OP.

Krajská galéria v Prešove si v roku 2022
pripomína 65. výročie svojej výstavnej činnosti.

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

