
 

 
  

   
 
 
 

                                                     PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ  
 

                                  DECEMBER 2022 
 
VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + MEDZIPOSCHODIE 

18. 10. 2022 – 29. 1. 2023 

VLADIMÍR OSSIF 
DUCH M(I)ESTA  
New york – Bratislava - Havana  
Dvaja prešovskí rodáci, maliar Vladimír Ossif 
a kurátorka Katarína Bajcurová, po prvýkrát 
v spoločnom tandeme, pripravili pre Krajskú 
galériu v Prešove výber z najnovšej tvorby 
autora. Výstava s názvom Duch m(i)esta 
s podtitulom New York – Bratislava – Havana 
mapuje tvorbu umelca posledného desaťročia 
(cca obdobie rokov 2012 – 2022), diela, ktoré 
vznikli v týchto troch mestách. Vlado Ossif patrí 
k umelcom, čo sa dokázali presadiť vo svete: 
potom, ako v roku 1982 emigroval do Paríža, sa 
v priebehu času etabloval v širšom 
medzinárodnom kontexte súčasného 
maliarstva. Ossifovo maliarske gesto je 
mimoriadne impulzívne, energické, spontánne, 
veľkorysé a zároveň veľmi telesné. Akoby 
veľkým rozmachom a rozmerom svojich malieb 
chcel prekročiť všetky hranice, ktoré ho/nás 
stiesňujú, hľadať v živote a v maľbe, to, čo 
preňho a pre nás – znamená  sloboda.  
KURÁTOR: PhDr. Katarína Bajcurová,  CSc. 
 
 
MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 a 53  

6. 10. 2022  – 15. 1. 2023  

ANTON BAŠA 
TICHO 
Výber z fotografickej tvorby 
Výstava košického fotografa, absolventa 
Inštitútu tvorivej fotografie Sliezskej univerzity 
v Opave. Zakladá sa hlavne na dvoch 
cykloch. Súbor „Fuerteventura“ predstavuje 
obrazové svedectvo o toľko omieľanej globálnej  
 

 

ekonomickej kríze so zdôraznenou vidinou 
úspešnej budúcnosti. Séria „Urban Silen-
ce“ pracuje s námetom veľkomesta a možnými 
prístupmi k jeho zobrazeniu. 
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka 
 
 
SUTERÉN 53 

27. 10. 2022  – 12. 2. 2023  

PRÁCI ČESŤ! V KOVE  
Výber prác zo 14-tich ročníkov sochárskeho 
sympózia PRÁCI ČESŤ!, ktoré organizuje 
s kolektívom OZ Otvorená dielňa prešovský 
sochár Michal Kačmár. Prvá z trilógie výstav je 
zameraná na tvorbu v kove. Predstavuje rôzne 
prístupy k materiálu 19-tich autorov zo 
Slovenska i okolitých štátov. Výstava je 
podporená PSK. 
KURÁTOR: Mgr. art. Michal Kačmár 
 
 
SUTERÉN 49 

24. 11. 2022 – 5. 3. 2023 

PETER SMIK 
KERAMIKA 
Výstava keramikára Petra Smika, realizovaná 
v spolupráci s Galériou umelcov Spiša, 
predstavuje výber z komornej tvorby autora za 
obdobie poslednej dekády. Výstava má za cieľ 
priblížiť prešovskej verejnosti doposiaľ 
nepoznanú, ale nie neznámu tvorbu keramikára, 
ktorého meno a umelecké pôsobenie je s vý-
chodoslovenským regiónom spojené už viac ako 
dve desaťročia. V Smikových dielach je prítom-
né prepojenie človeka a prírody – nezničiteľný 
vzťah plný hľadaní a rôznorodých pocitov 
expandujúcich na povrch práve v keramickej 
hmote. Prezentácia novej knihy Ľubomíra 

Feldeka Leť, vietor, na Ukrajinu!  
KURÁTOR: Mgr. Lucia Benická (GUS) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZADNÝ TRAKT  

25. 11. – 11. 12. 2022 

+ alebo „doľava X doprava“ / 
„hore X dole“ 
Výstava je súčasťou kampane 16 dní aktivizmu 
proti násiliu páchanému na ženách, ktorú 
organizuje združenie MyMamy. Výstava sa vo 
svojej podstate zaoberá rôznymi formami 
násilia, ktoré je páchané v súčasnom svete v 
nenápadných formách. Výstavný projekt má 
ambíciu a cieľ zvýšiť citlivosť verejnosti voči 
nesprávnym a nevyhovujúcim formám 
chovania, ktoré sa stali na Slovensku a jeho 
širokom okolí akýmsi nepísaným úzusom.  
Vystavujúci: Martina Rotlingová, Martina 
Chudá, Paula Gogola, Eduard Klena, Paulína 
Halásová, Ivana Mojšová.  
Podujatie sponzorované Nórskym finančným 
mechanizmom. 
KURÁTOR: Mgr. art. Eduard Klena  
 
 
KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ  

16. 12. 2022 – 29. 1. 2023 

Choď a foť 2022 
Najkrajšie fotografie Prešovského kraja 
Prešovský kraj je azda tým najviac fotogenickým 
krajom na Slovensku. Toto územie predstavuje 
nevyčerpateľnú studnicu námetov, ktoré možno 
zachytiť prostredníctvom objektívu. Každoročne 
to dokazuje súťaž Choď a foť, ktorú vyhlasuje 
Krajská organizácia cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska. V roku 2022 napísala 
fotosúťaž už svoju 10. kapitolu. Profesionálni, 
ale aj amatérski fotografi mohli poslať svoje 
snímky do šiestich kategórií. Tie najlepšie z nich 
vybrala odborná porota na čele s predsedom a 
uznávaným fotografom Jánom Štovkom 
(MQEP).  
KURÁTOR: Ján Štovka (MQEP)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODUJATIA 
 
4. 12. a 11. 12. 2022/15:00  

nedeľné ADVENTNÉ KONCERTY 
ARTIS festival komornej hudby pripravil v spolu-
práci s Konzervatóriom na Timonovej ul. 2           
v Košiciach adventné koncerty, na ktorých sa 
predstavia študenti konzervatória a návštevní-
kom galérie spríjemnia predvianočný čas.     
Vstup voľný. 

 

15. 12. 2022/15:30  

ČARO-TAJNÉ VIANOCE 
Podujatie pre členov Klubu priateľov Krajskej 
galérie v Prešove (KPKG) inšpirované atmo-
sférou Vianoc, ktoré sú plné čarovných, ale aj 
kreatívnych chvíľ v kruhu rodiny a priateľov. 
Nechajte sa spolu s nami vtiahnuť do tejto 
jedinečnej sviatočnej nálady a odneste si so 
sebou nielen krásne spomienky a zážitky, ale aj 
malé prekvapenie. 
 

16. 12. 2022/od 15:00  

VIANOČNÝ REMESELNÝ TRH  
PRÁCI ČEST! 
Remeselný trh spojený s predajom + Komen-
tované prehliadky výstavy Práci česť! V kove 
s kurátorom Mgr. art. Michalom Kačmárom + 
Vianočný punč. 
Podujatie pre verejnosť. 
 

 
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. 
Informácie:  
www.krajskagaleria.sk 
recepcia Krajskej galérie v Prešove 
/tel.: +421 517 725 423   
adresa: Hlavná 51, 080 01 Prešov 

 

http://www.sgpresov.sk/

