PROGRAM VÝSTAV A PODUJATÍ

NOVEMBER 2021
HLAVNÁ 53 – SUTERÉN

7. 10. – 5. 12. 2021

ANNA HAUSOVÁ: STARÉ A NOVÉ
(OBZORY)
Výstava
maliarky,
kresliarky,
grafičky,
ilustrátorky, sochárky, textilnej výtvarníčky,
tvorkyne inštalácií a multimediálnej umelkyne
prináša prierez smerovaniami, hľadaniami a
experimentovaniami, ktorým ostáva verná
nepretržite podnes. Anna Hausová je prešovská
rodáčka (1956), študovala na stredných školách
umeleckého priemyslu v Prahe a Košiciach,
neskôr na bratislavskej Vysokej škole výtvarných
umení grafiku u profesora Oresta Dubaya a
textil u profesoriek Elvíry Antalovej a Eugénie
Lehotskej. Sama dlhé roky pedagogicky pôsobila
na Katedre výtvarnej výchovy Prešovskej
univerzity. Svoju tvorbu predstavila v Nemecku,
Poľsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku,
Taliansku či Luxembursku.
KURÁTOR: PhDr. Miro Procházka

HLAVNÁ 53 – MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 A 53

autora a pozostáva z diel zo zbierok Šarišskej
galérie v Prešove a súkromnej zbierky.
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková

HLAVNÁ 51 – MEDZIPOSCHODIE, VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ

4. 11. – 28. 11. 2021

BIENÁLE FORMA
Bienále úžitkového umenia FORMA 2021
predstavuje vývoj úžitkového umenia na
slovenskej výtvarnej scéne počas obdobia dvoch
rokov. Výstava vytvára priestor pre prezentáciu
širokého spektra diel od úžitkových objektov,
šperku, skla, textilu, komunikačnej grafiky,
keramiky až po dizajn, scénografiu, interiérovú
či malú architektúru. „Výstava je súčasne aj
súťažnou prehliadkou... Bienále FORMA
poskytuje priestor všetkým druhom úžitkového
umenia a dizajnu, za čo udeľuje niekoľko
ocenení a hlavnú cenu Grand Prix.“ (Daubrava,
2019) Do súťaže sa zapojilo množstvo členov
a aj nečlenov Slovenskej výtvarnej únie.
VERNISÁŽ: 4. 11.2021/16:00
KURÁTOR: Mgr. art. Miroslav Daubrava, ArtD.

9. 9. – Predĺženie do 14. 11. 2021

EKOECHO V
VESELÉHO

KRAJINE FRANTIŠKA

Tvorba a osobnosť Františka Veselého je
bytostne spätá s prírodným prostredím. Gro
jeho umeleckého smerovania spočíva práve
vo variáciách prírodného prostredia a to nielen
z okolia Stropkova, ale aj zo zahraničných ciest.
S oduševnením maľoval „nové“, jemu spočiatku
neznáme, prímorské krajiny, ktoré mu
poskytovali iný pohľad na ľudské zásahy do
krajiny. Na začiatku to ešte nebola uvedomelá
ekologická práca, avšak postupne, vďaka svojej
vnímavej povahe, sa dopracoval k stvárneniu
krajiny s akcentom na ekologické problémy.
Výstava prezentuje výber z celoživotnej tvorby

HLAVNÁ 53 – MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ + CHODBA 51 A 53

19. 11. 2021 – 31. 1. 2022

JUBILANTI 2021 II.
Šarišská galéria v Prešove pravidelne do
výstavného plánu zaraďuje aj tvorbu umelcov,
ktorých životné jubileá si v danom roku
pripomíname. Výstavou Jubilanti II. si
pripomíname tvorbu umelcov, ktorí sa zaraďujú
medzi jubilujúcich autorov v druhej polovici
roka 2021 (D. Milly, J. Bokšay, A. Doboš, E.
Gwerk a iní).
SPRÍSTUPNENIE: 19. 11. 2021/16:00
KURÁTOR: Mgr. Alžbeta Malíková

PODUJATIA
*podujatia v rámci mesiaca november budú
priebežne aktualizované na webovej stránke
galérie a na sociálnych sieťach s ohľadom na
protipandemické opatrenia

5. 11. 2021/10:00

AKO ĎALEJ S KULTÚROU?
Kritické porovnanie situácie kultúrnych pracovníkov a umelcov na Slovensku a vo svete.
Grant Európskeho hospodárskeho priestoru
„UMELKA – moderné centrum umenia a komunity“.
Neformálne stretnutie s predsedom Slovenskej
výtvarnej únie Pavlom Kráľom v Šarišskej galérii
v Prešove.

11. 11. 2021/16:00

INTERAKTÍVNY BEDEKER VÝSTAVY
BIENÁLE FORMA 2021
Podujatie pre KPŠG a verejnosť.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Bližšie informácie: www.sarisskagaleria.sk, Facebook,
sprievodné tlačoviny
e-mail: kurator.sgpo@gmail.com,
vystavy.sgpo@gmail.com, program.sgpo@gmail.com
tel.: +421 517 725 423/recepcia
Adresa: Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51, 080 01 Prešov

