TLAČOVÁ SPRÁVA K VÝSTAVE
Title: ENVISIONS SADiS 2020-2021
Miesto: Academia gallery, I Shipka Street, 1000 Sofia, Bulgaria
Curators: Branislav Zurko /SK/ Rossen Toshev /BG/
Exhibition opening: 18. 05. 2021 o 17:00 h
Duration of the exhibition: 19. 05. – 31. 05. 2021
Supported using public funding by Slovak Arts Council
www.nha.bg
Autors: Painting: Natália Šimonová, Ján Vasilko, Roman Ďurček, Dávid Demjanovič and Jarmila
Mitríková, Natália Okoličanyiova, Vladimíra Weiss Savkaničová, Juraj Toman, Juliana Mrvová, Lucia
Horvátová, Slavomír Durkaj, Marek Jarotta, Simona Štulerová; Sculpture: Marek Halász, Ivana
Sláviková, Marek Galbavý, Michal Machciník, Ján Zelinka; Graphics: Peter Valiska-Timečko, Filip
Jurkovič; Photography: Stanislav Piatrik, Tatiana Takáčová; Intermédia: Martin Kudla, Richard Kitta,
Zuzana Križalkovičová, Martin Kolčák.
Výstavný projekt ENVISION SADiS 2020-2021 nadväzuje na cyklický projekt Dni slovenského umenia
realizovaný od roku 2014 v európskych hlavných mestách a metropolách /napr: Viedeň, Londýn,
Amsterdam, Vilnius/ s ambíciou prezentovať mladé súčasné slovenské výtvarné umenie v zahraničí a
zapájať umelcov do medzinárodných sieti. Vytvárať partnerstvá a spoluprácu medzi kultúrnymi
inštitúciami, galériami a vysokými umeleckými školami. V tomto roku sa tento koncept presunul do
hlavného mesta Bulharska, krajine blízkej, no vzdialenej zároveň. Vysporiadanie sa s vlastnou
národnou identitou sa stalo akýmsi leitmotívom tejto výstavy, kde sa popri renomovaných menách
prezentujú menej známe osobnosti s potenciálne silným autorským programom. Vedľa seba sa tak
stretli čerství absolventi s umelcami, ktorí už dokázali zaujať porotu na najprestížnejších domácich
umeleckých súťažiach /Maľba roka, Cena Oscara Čepana/, či už ako finalisti alebo priamo víťazi.
Tematicky sa výstava zameriava perspektívne na budúcnosť, ale snaží sa zároveň vyrovnať
s traumatizujúcou minulosťou Slovenského národa počas bývalého socialistického režimu. Výstava
približuje široký záber mladej nastupujúcej generácie slovenských umelcov, nádejných mladých
perspektívnych autorov, čerstvých absolventov a doktorandov vysokých umeleckých škôl na
Slovensku, ale taktiež aj etablovaných umelcov na domácej výtvarnej scéne. Výber sa vzťahuje na 26
autorov a autoriek /do 40 rokov/, umelcov ktorí za posledné obdobie spolupracovali s galériou
Koniareň – priestor pre súčasné umenie, ktorá je zároveň hlavným organizátorom podujatia. Výstava
v galérii Academia v Sofii ponúka pohľad na vzorku rôznych médií a stratégii v aktuálnom vizuálnom
umení. Prezentuje široký záber tradičných postupov v oblasti maľby a kresby od abstraktných
a geometrických polôh cez figuratívne realistické a expresívne zobrazenia až po konceptuálne
a intermediálne postupy. Na výstave môžeme vidieť maľbu, kresbu, grafiku, fotografiu, objektovú a
priestorovú tvorbu, intermediálne a performatívne diela. Ťažiskom je však závesný obraz a jeho
tradičná funkcia. Sochárske a priestorové umenie sa objavuje v menšom rozsahu, prípadne
vo fotografickej forme. Počas otvorenia výstavy sa uskutoční performancia, ktorá predstaví
bulharskému publiku netradičné a akčné polohy v grafickej tvorbe. V priebehu podujatia sa uskutoční
grafický workshop pre študentov Akadémie umení v Sofii a prednáška o alternatívnych formách akčnej
grafiky pod vedením pedagóga a intermediálneho umelca Petra Valisku-Timečka.

Curator: Branislav Zurko
Mobil: + 421907387114
Mail: galeria.koniaren@gmail.com
Accompanying events:
Lecture: Se_LEKCIA – Action Aspect in Graphics
Lectures: Peter Valiska-Timečko and Branislav Zurko
Date: May 19, /Wednesday/ at 10:00 AM

Workshop: Time-based Matrix – Action Graphics
Lectures: Peter Valiska-Timečko and Stanislav Piatrik
Date: May 19, /Wednesday/ at 11:00 AM

