PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ

JÚN 2022
VÝSTAVY
SUTERÉN 53

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
MEDZIPOSCHODIE

17. 3. – 12. 6. 2022

PER SPECTRUM ’22
HOMMAGE Á GREGOROVÁ
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). Gregorovej dielo má mnoho
podôb a faziet, až prekvapivo dokáže „preskočiť“ od jemných štruktúr a geometrických krajín
k figurálnym kompozíciám spoločensko-kritického rázu, či groteskným, surreálne naladeným
procesiám. Absolútnou esenciou Gregorovej
prác je napokon prirodzená inklinácia k starostlivému gestu, premyslenému pigmentu,
senzitívnemu detailu. Nami hľadaným spojivom
prezentovaných diel sú taktilita, štruktúra,
textúra, detail, citlivosť, citovosť a ženskosť...
KURÁTOR: Mgr. Jana Migašová, PhD.
VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ

29. 3. – 3. 7. 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
CHODBA 51

1. 4. – 26. 6. 2022

ZLATÝ SÚDOK 2022
Výstava prezentuje výber najlepších prác 28.
ročníka medzinárodnej súťaže karikaturistov.
KURÁTOR: Fedor Vico

MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 53

SUTERÉN 53

7. 4. – 26. 6. 2022

23. 6. – 23. 10. 2022

PREBUDENÁ MINULOSŤ

IMRICH SVITANA:
HODINY, DNI, MESIACE, ROKY...

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
SUTERÉN 49

10. 6. – 26. 6. 2022

ŠUP: VÝSTAVA MATURITNÝCH
PRÁC
Výstava maturitných prác prezentuje výber
najlepších prác žiakov Školy umeleckého
priemyslu na Vodárenskej 3 v Prešove, ktoré
boli vytvorené v rámci praktickej časti odbornej
zložky maturitnej skúšky v šk. roku 2021/2022
v študijných odboroch Propagačné výtvarníctvo,
Propagačná grafika, Grafický a priestorový
dizajn a Reklamná tvorba.
VERNISÁŽ: 10. 6. /14:00
MEDZIPOSCHODIE

16. 6. – 25. 9. 2022

MARIÁN STRAKA:
ČIERNE NA BIELOM
Výstava predstavuje komorný výber zo súčasnej
tvorby košického sochára a pedagóga Mariána
Straku. Autor sa venuje soche, objektu,
inštalácii a v období posledných približne
desiatich rokov so sústredeným záujmom
koncepčne pracuje so špecifickou veľkoplošnou
formou osobito koncipovanej ručne odtláčanej
autorskej grafiky. Umelec zaujatý grafickým
detailom,
prienikmi
a rôznou
mierou
transparentnosti vznikajúcich a vzájomne sa
prenikajúcich grafických štruktúr, poukázal na
svoj výrazný vzťah k nadčasovým hodnotám
kresby a princípom hĺbkotlačovej grafiky.
KURÁTOR: Mgr. Peter Markovič
VERNISÁŽ: 16. 6./16:00

Aj v roku 2022
pokračujeme v divácky
úspešnom cykle prezentácie výtvarnej tvorby
jednotlivých osobností slovenskej umeleckej
scény, ktorých profesionálny život a tvorivý
potenciál je spojený s východoslovenským
regiónom. Jedným z nich je aj akademický
sochár Imrich Svitana, ktorého všestranná
umelecká tvorba bola prešovskej verejnosti
doposiaľ predstavená len sporadicky formou
spoločných výstav. Autorskou výstavou chceme
návštevníkom komplexnejšie predstaviť Svitanu
ako sochára, medailéra a šperkára kolekciou
diel zo súkromného majetku autora a zbierkových fondov galérií nášho regiónu.
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
VERNISÁŽ: 30. 6./17:00
MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 a 53

30. 6. – 2. 10. 2022

EMÍLIA ZÁVACKÁ
Výstavou svojho diela sa košická výtvarníčka
Emília Závacká vracia do rodného Prešova.
Formou plošných i priestorových obrazov vytvorených kombinovanou technikou s použitím
kovu, zrkadla či skla ponúka divákovi príležitosť
na chvíľu ticha, filozofickú úvahu alebo
meditáciu.
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka
VERNISÁŽ: 30. 6./17:00

PODUJATIA
1. 6. 2022/9:00 – 14:00

MDD
Otvorená galéria pre deti a mládež

29. 6. 2022/14:00

ŽILI MEDZI NAMI VI.
Osobnosti prešovského školstva.
Hlavný mestský cintorín, neologický židovský
cintorín Prešov

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
OTVÁRACIE HODINY:
PO: ZATVORENÉ, UT – PI: 9:00 – 18:00,
SO: ZATVORENÉ, NE: 14:00 – 18:00

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

