PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ

APRÍL - MÁJ 2022
HLAVNÁ 49 – SUTERÉN

17. 2. – 1. 5. 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.
KURÁTOR: Juraj Ulický
HLAVNÁ 53 – SUTERÉN

24. 2. – 5. 6. 2022

HĽADANIE VÝRAZU
FRANTIŠEK PATOČKA 1927 – 2002
Galéria si výstavou pripomína 95. jubileum
narodenia a 20. výročie skonu rodáka zo Sečoviec, absolventa sochárstva na bratislavskej
Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Jozefa Kostku a Fraňa Štefunka. Sprvoti
tvoril v Bratislave, následne v Prešove. Tvrdil
o sebe, že je „robotníkom umenia“ a jeho práce,

predovšetkým v kameni a bronze, siahajú od
intímneho prejavu po bezmála štyridsať
monumentálnych diel rozosiatych vo verejnom
priestore východného Slovenska. Prehľad si
kladie za cieľ ukázať autorovo smerovanie,
kolíšuce medzi realistickou a geometrickoabstrahujúcou polohou.
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
HLAVNÁ 51 – MEDZIPOSCHOE

17. 3. – 12. 6. 2022

PER SPECTRUM
So združením prešovských výtvarníkov Per
Spectrum sa v galerijnom priestore stretávame
po desiatich rokoch – ostatná spoločná výstava
niesla príznačný názov Diversity (2012). Často
skloňovaná rozmanitosť jednotlivých umeleckých stratégií členiek a členov združenia sa tentokrát bude snažiť nájsť svoje spojivo, spoločný
moment, ktorým sa vystavené diela budú
príbuzensky viazať na dielo jubilujúcej maliarky,
monumentalistky, výraznej ženskej postavy
prešovského výtvarného milieu – Anny Gregorovej (1952).
KURÁTOR: Mgr. Jana Migašová, PhD.
HLAVNÁ 51 – VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ

29. 3. – 19. 6. 2022

SEDEM POKUŠENÍ
ALBERT MARENČIN (1922 – 2019)
Výstava k 100. výročiu narodenia rodáka
z Bystrého nad Topľou, spisovateľa, básnika,
scenáristu, dramaturga, kritika a prekladateľa
prináša prehľad jeho bohatého kolážového diela
v štýle surrealizmu. Autor svoj spôsob tvorby

prirovnával k vykladaniu pasiansu. Ani pri ňom
vopred nevedno, ako sa hra skončí. Divákovi tak
ponúka pútavé a napínavé putovanie po cestách
podvedomia a obrazotvornosti.
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
VERNISÁŽ/SPRÍSTUPNENIE: 29. 3./16:00
HLAVNÁ 51 – VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ

1. 4. – 29. 5. 2022

ZLATÝ SÚDOK 2022
Výstava prezentuje výber najlepších prác 28.
ročníka medzinárodnej súťaže karikaturistov.
Vernisáž je tradične spojená s odovzdávaním
cien najúspešnejším autorom.
KURÁTOR: Fedor Vico
VERNISÁŽ: 1. 4. 2022
HLAVNÁ 53 – MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + PRÍZEMIE 53

7. 4. – 29. 5. 2022

PREBUDENÁ MINULOSŤ
Aktuálna výstava si kladie za cieľ upriamiť
pozornosť diváka na veľakrát „neviditeľnú“
špecifickú výtvarnú oblasť, povolanie i poslanie
súčasne, ktorému aj v 21. storočí môžeme
ďakovať za záchranu výnimočných diel nášho
kultúrneho dedičstva. Kolekcia predstavuje
komorný súbor umeleckých diel, plastík
i nástenných obrazov, zo zbierkového fondu
galérie, ktoré prešli v posledných desaťročiach
„obnovou“
internými,
ale
i externými
reštaurátormi a konzervátormi.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia
KURÁTOR: Mgr. A. Derfiňáková, A. Liščinský
SPRÍSTUPNENEIE: 7. 4. 2022

PODUJATIA
28. 4. 2022/16:00

PRÍBEH UMELECKÉHO DIELA
Interpretácia odborných činností, nevyhnutných
pri práci s umeleckým dielom pohľadom
odborných zamestnancov galérie.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

5. 5. 2022/18:00

ČO STE CHCELI VEDIEŤ O PATOČKOVI
Debata o diele akademického sochára Františka
Patočku so zástupcami kultúrnej obce.

19. 5. 2022/16:00

PORTRÉT SEDIACEJ DÁMY
S VEJÁROM
Reštaurovanie závesného obrazu.
Prednášajúci: Mgr. art. Peter Mlích
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.

14. 5. 2022/16:00 – 24:00

NOC V GALÉRII
Podujatie pre všetky vekové kategórie
pripravené v rámci medzinárodného projektu
„Noc múzeí a galérií 2022“.
Podujatie pripravené s finančnou podporou
MSÚ Prešov.

KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE SI V ROKU
2022 PRIPOMÍNA 65. VÝROČIE VÝSTAVNEJ
ČINNOSTI.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
GALÉRIA JE OTVORENÁ V REŽIME ZÁKLAD.
ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN:
PO: ZATVORENÉ
UT – PI: 9:00 – 18:00
SO: ZATVORENÉ
NE: 14:00 – 18:00
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

