PROGRAM

JÚL / AUGUST 2022
VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ

SUTERÉN 53

29. 3. – 3. 7 . 2022

23. 6. – 23. 10. 2022

SEDEM POKUŠENÍ
ALBERT MARENČIN 1922 – 2019

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

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

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

MEDZIPOSCHODIE

16. 6. – 25. 9. 2022

MARIÁN STRAKA
ČIERNE NA BIELOM A TROCHU
KOLORU
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

MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 a 53

30. 6. – 2. 10. 2022

EMÍLIA ZÁVACKÁ
ČREPINY SPOMIENOK
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

VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ

14. 7. – 2. 10. 2022

PETER RÓNAI
Konceptuálny a multimediálny umelec, fotograf,
grafik, maliar, experimentátor a pedagóg Peter
Rónai
patrí k najvšestrannejším autorom
súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Vo svojej
tvorbe voľne nadväzuje na avantgardné smery
svetového
umenia,
prekračuje
hranice
klasických médií – maľby, sochy, fotografie,
s nadhľadom a iróniou narúša stereotypné
teoretické výklady a definície.
Prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal. (1953,
Budapešť) študoval na VŠVU v Bratislave (prof.
J. Želibský), Akadémii výtvarných umení v
Budapešti (prof. I. Koczis), kde absolvoval aj
postgraduálne štúdium. Dlhoročne pedagogicky
pôsobil na mnohých umeleckých školách
a univerzitách - UKF v Nitre, Fakulta výtvarných
umení VUT v Brne, Fakulta masmediálnej
komunikácie UCM v Trnave, v súčasnosti
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach.
Je zastúpený v mnohých popredných zbierkach
a galériách.
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka

VERNISÁŽ: 14. 7. 2022/17:00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
INFORMÁCIE:
www.krajskagaleria.sk
facebook Krajská galéria v Prešove
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

