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Galéria Schemnitz pre vás na prvý letný mesiac pripravila veľké veci. Výstava Výber IV. 
vám tentokrát nepredstaví iba najnovšie diela spolupracujúcich umelcov. Uvidíte na nej 
najlepšie a vo viacerých prípadoch i najväčšie veci, ktoré skrývali vo svojich ateliéroch. A 
garantujeme vám (minimálne) jedno mimoriadne prekvapenie. 

Keďže sa výstava zameriava na monumentálnejšie polohy tvorby vybraných autorov, v galérii Schemnitz 
uvidíte iba časť nášho umeleckého tímu. Preto sme sa rozhodli výstavu tentokrát rozšíriť aj na územie 
kaviarne Art café, kde uvidíte najmä menšie formáty (grafiky, kresby, maľby).  

Na výstave Výber IV - Veľké veci v galérii Schemnitz sa objavia obrazy Doroty Sadovskej, Kristíny R. 
Mésároš, Patrície Koyšovej, Andrey Bartošovej a Adama Šakového. V komornejšej atmosfére Art café 
sa zas stretnete s dielami od dvojice Si-si (Boris Sirka a Erik Šille), Lucie Tallovej,  Kristíny R. Mésároš a 
Andrey Bartošovej.   

Výstavy prehľadového typu tvoria medzičlánok jednotlivých samostatných výstav umelcov galérie 
Schemnitz. Divákom poskytnú možnosť uvidieť vždy iný výber diel, ktoré sú aktuálne záujemcom k 
dispozícii aj komerčne. Galeristom zas umožnia načas prevetrať depozit a v medzičase sa pripraviť na 
samostatnú výstavu ďalšieho umelca/umelkyne, ktorým bude 18. júla Boris Sirka.  

!
!
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Patrícia Koyšová bola v galérii Schemnitz predstavená na samostatnej výstave začiatkom roka. K tvorbe 
obrazov pristupuje originálne - maľuje pomocou vzduchového kompresora a vytvára tak obrazy, ktoré sú 
osobitým príspevkom k otázke, čo ešte v dnešnej dobe môže abstraktná maľba priniesť a kam sa môže 
posunúť. Autorka nezakrýva ani senzuálnu rovinu, ktorá je prítomná pri tvorbe. Jej zámerom je vyvolávať 
v divákovi chuť obrazy interpretovať, hľadať “čo je na obraze”, alebo sa tešiť z čistého vizuálneho zážitku. 
V obraze zaradenom na výstavu Výber IV. dosiahla zaujímavý posun k iluzívnosti z hľadiska použitej 
techniky. Dielo bolo vybrané do finále súťaže VÚB maľba roka 2009. Autorkine grafiky s leteckými 
priehľadmi do vesmíru sú nainštalované v Art café.  



!
Obraz Jump od Kristíny R. Mésároš bol medzi maľbami, ktoré sa na jeseň umiestnili vo finále VÚB 
maľba roka. Tvorí súčasť jej dlhodobého skúmania osobnej pamäte napojenej na silný vizuálny vnem 
spojený so špecifickým zážitkom. Väčšinou ide o cestovanie, ktoré je pre veľkú časť autorkinej tvorby 
hlavnou inšpiráciou. Maľby z cyklu bazénov vždy obsahujú časť súkromného mikropríbehu, zastavený 
moment, ktorý si autorka znova vybavuje v mysli. Nepodáva divákovi symbolický návod na čítanie 
konkrétnej udalosti, skôr sa ho snaží ponoriť do atmosféry okamihu cez nekomplikovaný, senzuálny 
odkaz. 

!
Dorota Sadovská patrí k najznámejším slovenským autorkám v domácom i svetovom meradle. Na 
výstave predstavujeme dva obrazy, ktoré sú súčasťou cyklu Faraway so close (Blízko, tak ďaleko). 
Veľkoformátové olejomaľby zobrazujú odfotografované ruky v ostrej perspektívnej skratke. Sú obrazom, 
s ktorým sa človek stretáva iba pri pohľade na vlastné časti tela. I keď opticky môžu pôsobiť cudzo a 
neprirodzene (vzdialene), ide o najbližší a najbežnejší pohľad. Téma telesnosti je pre autorku dlhodobo 
skúmanou oblasťou. V tomto prípade sa dotkla i témy fotorealistického zobrazovania, ktoré v súvislosti s 
aktuálnym fenoménom “selfies” nadobúda nový rozmer, ba priam psychologickú otázku sebapoznávania 
cez fotografický objektív.  
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Býk. Zviera, ktoré v reči používame ako symbol sily a mužskej sexuálnej výkonnosti. Tvor, ktorý v ľuďoch 
vzbudzuje prirodzený rešpekt. A zároveň ho majú potrebu skrotiť a poraziť, či už zapriahnutím do ťažkej 
práce, alebo toreádorskými hrami. To, čo vidíte pred sebou ale nie je obyčajný býk, ku ktorému ľudsia 
chovajú posvätnú úctu už tisícročia. Človek našiel spôsob, ako toto zviera čo najviac podriadiť svojím 
záujmom. Nie prostredníctvom boja na život a na smrť v aréne, ale genetickou modifikáciou. Mimoriadna 
svalová výbava plemena Belgian Blue je dnes považovaná za veľký úspech genetického inžinierstva. 
Pozeráte sa na jeho ohromujúci (a trochu desivý) výsledok. 

Tvorba Adama Šakového je z dlhodobého hľadiska postavená na fotorealistickom skúmaní 
intermediálnych presahov fotografie a maľby (pozri katalóg SUTÚRAMA zo samostatnej výstavy 
autora). V súčasnosti k svojmu prieskumu pridal aj historickú iluzívnu maľbu. Používanie olejových farieb 
na plátne veľkého formátu je prax, ktorá sa dnes často nevidí. Adam pri výstavbe obrazu spojil dve 
iluzívne stratégie - prvou je kontrast spojenia vizuálu historickej maľby a súčasného ateliérového 
svietenia a druhou (opätovné) odosobnenie sa od maliarskeho gesta cestou napodobovania výrazu 
starých majstrov a barokového trompe l'oeil. Dokonca využil klasický vtip so sediacou muchou. Otázkou 
však je, či je súčasťou vnútorného obrazu býka, alebo sedí vonku, na plátne. Alebo niekde medzi?  

!
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Obraz bude ústredným dielom série, na ktoré nadväzujú menšie olejomaľby - pseudohistorické portréty 
iných zvierat. Jednu z nich vám predstavujeme aj na aktuálnej výstave. Prosíme, nedotýkať sa, maľba 
ešte celkom nevyschla.  

!
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Si-Si (Boris Sirka a Erik Šille) je spolupráca dvoch maliarov a súčasne priateľov. Každý má osobitý 
výtvarný jazyk, ktorý sa po krátkej epizóde podobnosti na začiatku tvorby celkom odlišuje. Kým Sirka 
neustále pátra po nových možnostiach maliarskych (a kresliarskych) techník, Šille svoj rukopis necháva 
vždy dokonale “počítačovo” uhladený. Obaja sú však v niečom podobní - trvajú na svojom umeleckom 
programe a do hĺbky rozvíjajú svoje témy. Šille je známy ako maliar súčasného sveta, anomálií konzumu a 
z nich vyplývajúcich groteskných súvislostí. Sirka, naopak, siaha po inšpiráciách, ktoré nie sú prvoplánovo 
prítomné všade okolo - maľuje temný svet, motívy pochádzajúce často z ino-kultúrnych alebo 
historických reálií. Pri práci na grafike (ako aj v osobnom živote) sa však stretávajú a skúšajú vzájomne, 
ako sa dajú tieto dva rozdielne svety spojiť.  
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Grafiky Lucie Tallovej (víťazky VÚB Maľby roka 2013) patria do jednej z najznámejších sérií autorky s 
názvom Schwarzer Regen (Čierny dážď ). Rozvíja v nej motív čiernych kvapiek, ktoré sú symbolom sĺz, 
ekologickej katastrofy alebo roztečenej maskary. V maľbách ich prepája s krajinou a svojou typickou 
aplikáciou čipky, v komornejších prácach na papieri sa objavujú v súvislosti s drobnými predmetmi 
historizujúceho charakteru. Autorka tým dosahuje jemný melancholický tón, priznáva tak svoj obdiv k 
pátosu a romantizmu. A robí to úprimne, nepokryte “žensky”. 
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Andrea Bartošová patrí k mladým maliarom a maliarkam, ktoré sa zaslúžili o formovanie podoby maľby v 
posledných rokoch. Jej typický, skicovitý rukopis a striedmosť pri podávaní vizuálnych detailov bez straty 
obrazovej celistvosti tvoria hlavnú kvalitu jej maľby. Podobne neviazaný je aj spôsob vyberania námetov, 
ktorý sa javí ako koláž náhodne prežitých, nájdených obrazov. Na výstave sú zastúpené najmä jej kresby 
odhaľujúce najpodstatnejšiu časť jej tvorby - prácu s uvoľnenou, až gestickou líniou.  


