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V Galérii Schemnitz je prezentovaná spoločná výstava dvoch výrazných umelcov slovenskej scény 

Michala Černušáka (1982) a Marka Kvetana (1976). Ide o stretnutie dvoch programov, dvoch  

médií – figurálnej maľby Černušáka a Kvetanových 3D realizácií- objektov a inštalácií s   aktuálnou 

vizuálnou správou o dnešnom svete  pod  naliehavým názvom „Nie sme tvoje hračky“. 

  Michal Černušák dlhodobo rozvíja líniu veľkoformátovej figurálnej maľby v kombinácii akrylu 

a airbrushu s poetikou fotografického  a mediálneho záznamu doby. V komplexných scénach 

rozmerných plátien sa objavujú vznášajúce sa architektúry, politici, kozmonauti aj developeri, 

hýriace plážové party aj davy ľudí s „vypálenými“ očami. Nasledujú znepokojujúce scény 

manipulovania  s prírodou a ľuďmi, obrazy katastrof, kolízií a možného kolapsu  tejto civilizácie 

v jednom whirpoolovom chaose.  Na tieto „hry dospelých“ so zelenými vojačikmi sa nechápavo 

prizerajú zväčšeniny plastových hračiek , panákov a malých buldozérov. 

V mnohovrstevnej tvorbe Marka Kvetana  sledujeme postupný ústup od dematerializovaných 

digitálnych polôh   k preferovaniu priestorových a materiálnych výstupov. Autor programovo 

vychádza z post-konceptuálnych pozícií a sústreďuje sa na hraničné 3D realizácie, na absurdné 

situácie a objekty.  Tie odzrkadľujú dnešný masmediálny šum, TV realitu, luxus aj vkus domáceho 

majstrovania. Objavujú sa tu  na podlahe dole hlavou na postavené žiariace krištáľové lustre  

i stavbárske svetlo s krištáľovými kvapkami, jelenia trofej s futbalovou loptou, boxík so 

zošrotovanými dolármi, či boxerské rukavice, pokryté  blýskajúcou sa bižutériou pre naše 

(ne)športové hry a hračky. 

Teda u oboch umelcov zaznamenávame akútne reflektovanie súčasného sveta a istý kritický 

odstup, avšak z inej perspektívy. Kým Černušák vykresľuje skôr turbulentné  prostredie  

v globálnom toku dát a kapitálu, Kvetan sa väčšmi koncentruje na presakovanie a premietanie 

tohto mixu do intímneho sveta jednotlivca – do jeho hlavy a obývačky.  

b.skid  

Výstava potrvá do 21. mája 2017.                                                                                                                      
Galéria Schemnitz bola podporená z Fondu na podporu umenia Bratislava. 
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