
 

 
  

   
 
 
 

                                                     PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ  
 

                                  JANUÁR 2023 
 
 
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 – 29. 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) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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)  

 
HLAVNÁ 49  

Stála expozícia 

Sakrálne umenie 15. - 19. 
storočia  
Stála expozícia sakrálneho umenia 15. – 19. 
storočia predstavuje výber najvzácnejších diel s 
s dôrazom na ich kvalitatívne zhotovenie a 
východoslovenskú provenienciu.  
Diela sú inštalované v piatich výstavných 
priestoroch a sú tematicky rozčlenené na štyri 
samostatné okruhy: „Izba Majstra Pavla“, 
„Svätci, anjeli a proroci“, „Mária, Matka Božia“ a 
„Kristus Spasiteľ“. Najvýznamnejšími exponátmi 
sú tri diela od Majstra Pavla z Levoče, ktoré 
tento rezbár vytvoril priamo pre Prešov.  
Väčšina vystavených artefaktov sú 
polychrómované drevorezby, keďže tento druh 
umenia má v regióne dlhú a bohatú tradíciu. 
Expozícia prezentuje sakrálne diela štyroch 
kresťanských konfesií, ktoré v regióne v 
priebehu storočí zanechali svoje stopy vo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výtvarnom umení – rímskokatolíckej, 
gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej.  
Expozícia je prístupná i pohybovo 
znevýhodneným občanom. K dispozícii sú 
textové informácie v slovenskom a anglickom 
jazyku. 
AUTOR KONCEPCIE: Mgr. Jozef Ridilla 

 
 
PODUJATIA 
 

 

12. 1. 2023/16:00 

MIESTA POHĽADOM ANTONA 
BAŠU  
Stretnutie s vystavujúcim autorom Antonom 
Bašom, spojené s videoprojekciou 
a rozprávaním o miestach a zážitkoch z jeho 
pobytu v zahraničí. 
Podujatie pre členov Klubu priateľov Krajskej 
galérie v Prešove (KPKG) a verejnosť. 
 

19. 1. 2023/15:30 

DUCH M(I)ESTA 
Premietanie dokumentárneho filmu 
o Vladimírovi Ossifovi.  
Podujatie pre členov Klubu priateľov Krajskej 
galérie v Prešove (KPKG) a 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/

