PROGRAM VÝCHODOSLOVENSKEJ GALÉRIE / jún 2018
VÝSTAVY A SPRIEVODNÉ PROGRAMY:

XIX. – Umenie 19. storočia na východnom Slovensku
Trvanie výstavy: 23. 2. – 19. 8. 2018 / Alžbetina 22
Kurátori výstavy: Miroslav Kleban, Ján Kovačič
Vstupné: študenti a dôchodcovia 2€ / dospelí 3€
Aktuálna výstava prezentuje umelecké diela zo zbierok Východoslovenskej galérie, ktorých produkcia
sa sústreďovala v oblasti dnešného východného Slovenska, ktoré bolo v tom čase súčasťou
národnostne pestrej štruktúry monarchie. Výstava reflektuje vlastné akvizičné a dokumentačné
stratégie v rámci odbornej, umelecko-historickej praxe. Oproti pôvodnej koncepcii je súčasný projekt
obohatený o diela z fondov kresby a grafiky (Alt, Benczúr, Mednyánszky, Myskovszky, Hanula,
Klimkovičovci). Reinštalovaná expozícia prezentuje výsledky dlhodobého zberateľského úsilia galérie.
Od svojej prvej prezentácie v roku 1952 prechádzala viacerými obmenami a postupne bola
obohacovaná o nové prírastky a zreštaurované diela. Poslednou významnejšou akvizíciou je dielo
Ignáca Klimkoviča – V kvapľovej jaskyni (1843), ktoré v roku 2017 získala galéria do svojich zbierok.
Prírastok rozširuje kontext umeleckého odkazu rozvetvenej košickej rodiny Klimkovičovcov.
Vstupné: študenti a dôchodcovia 2€ / dospelí 3€

Exotické cesty Andrássyovcov (Cestopis grófa Emanuela Andrássyho)
Mgr. Timea Mátéová / Kurátorka SNM – Múzeum Betliar
12. 6. 2018 o 17.00 hod./ Alžbetina 22
Vstup voľný
Prednáška o exotických cestách Andrássyovcov (Cestopis grófa Emanuela Andrássyho) s kurátorkou
SNM – Múzea Betliar Mgr. Timeou Mátéovou. Prednáška je súčasťou sprievodného programu
k výstave XIX. – Umenie 19. storočia na východnom Slovensku.

Experimentálny maliarsky workshop pre dospelých
20. 6. 2018 o 17.00 hod. / Hlavná 27
Vstupné: 10 € / osoba
Veronika Valašťanová je absolventkou Ateliéru klasických maliarskych disciplín na Akadémii umení v
Banskej Bystrici. V súčasnosti sa venuje prevažne maľbe a v menšej miere fotografii. Výraznú
obsahovú zložku tvorí tajomný až mystický priestor opustených architektúr, štylizovaných do
lyrických polôh. Workshop bude úvodom do technológie maľby s odkazom 19. storočia na
súčasné maliarske praktiky.
Na workshop je potrebné sa vopred nahlásiť mailom na filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na
0905/615032.

František Veselý – Krajina nového typu
Otvorenie výstavy: 26. 6. 2017 o 18.00 hod.
Miesto konania: VSG, Hlavná 27
Trvanie výstavy: 27. 6. – 21. 10. 2018
Kurátor výstavy: PhDr. Miroslav Kleban

Partner výstavy: mesto Stropkov, Drevimex H.J. s.r.o. Stropkov
Vstupné: študenti a dôchodcovia 2€ / dospelí 3€
František Veselý predstavuje individuálny prístup vo vzťahu k „veľkým“ témam obdobia
socialistického realizmu. Rané práce ešte neškoleného výtvarníka sú cenným dokladom necitlivej
a angažovanej premeny prirodzeného a kultivovaného súžitia človeka s jeho vonkajším prostredím.
Dokumentárny charakter raných kresieb, gvašov a pastelov dnes ostáva nostalgickým dôkazom
nenávratne sa meniaceho rodného kraja. Výstavný projekt je pripravovaný v rámci koncepcie
prezentovania profilov autorov, ktorí sa etablovali na výtvarnej scéne v povojnovom období a ktorí
zároveň tvorili súčasť kultúrneho života v regióne i mimo neho. V neposlednom rade sa jedná
o autorov, ktorí sú bohato zastúpení v zbierkových fondoch regionálnych galérií, ale ich odborné
zhodnotenie a zaradenie v rámci regionálnych dejín umenia nie je dostatočne reflektované.

Jozef Haščák – Dvojitá transpozícia
Otvorenie výstavy: 26. 6. 2018 o 18.00 hod.
Miesto konania: VSG, Hlavná 27
Trvanie výstavy: 27. 6. — 21. 10. 2018
Kurátorka výstavy: Gabriela Haščáková
Vstupné: študenti a dôchodcovia 2€ / dospelí 3€
Výstava predstavuje výber z rozsiahleho diela jedného z najproduktívnejších autorov, ktorý sa počas
svojho aktívneho života realizoval vo viacerých žánroch: od voľnej grafiky, ilustrácie, maľby až po
scénografiu. Pri tvorbe používal rôzne výtvarné techniky, ich kombinácie a presahy. Pre aktuálnu
výstavu zvolený výber, výhradne plošných, grafických a maliarskych diel, bol podmienený danosťami
výstavného priestoru. Jozef Haščák, jeden z posledných Hložníkovcov, vychádzal zo snahy zachovať
pôvodné poslanie grafickej tvorby, strážiť kultúru materiálov a čistotu techník. Tradičné postupy
remeselnej precíznosti uplatnil vo svojich raných prácach drevorytov s figurálnou tematikou
vychádzajúcou z obdivu k starým fotografiám z rodinných albumov. Jeho autorská agenda
a tematický záber konvenoval s dokonalým poznaním dedinského prostredia, jeho tradícií,
náboženských sviatkov, v tom čase absorbovaných v privátnej mytológii folklórnych hodnôt.
Výstavou si v tomto roku zároveň pripomíname výročie autorových nedožitých sedemdesiatin.
PROGRAM PRE SENIOROV:

Argišt Alaverdyan, Jozef Mrva ml. – Matný rozmer.
19. 6. 2018 / 14.00 hod. / Hlavná 27
Vstup voľný
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov s krátkym workshopom k výstave Matný rozmer.

PROGRAM PRE RODINY:

Zo zbierok VSG / šperk
10. 6. 2018 / 14.00 - 15.30 hod./ Hlavná 27
Na našom Kreatívnom labyrinte si opäť priblížime diela zo zbierok Východoslovenskej galérie. Vedeli
ste, že okrem klasických obrazov a sôch sa v našom depozitári ukrývajú aj šperky? Spoločne ich

preskúmame, zistíme z akých materiálov sú vyrobené a Kreatívny labyrint venujeme tomu, že sa
zahráme na dizajnérov šperkov.
Vstupné: 3 € pre vaše dieťa (tretie dieťa a viac zdarma)/rodičia majú vstup ZDARMA
Maximálna kapacita je14 detí.
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča.
Rodič je za dieťa zodpovedný.
Je potrebné prihlásiť sa minimálne 3 dni vopred na oddelenie galerijnej pedagogiky:
Mgr. Viera Ballasch Dandárová /dandarova@vsg.sk /0917 472 307
Mgr. Petra Filipiaková /filipiakova@vsg.sk / 0905 615 032

Argišt Alaverdyan
24. 6. 2018 / 14.00 - 15.30 hod./ Hlavná 27
Argišt Alaverdyan je mladý arménsky umelec žijúci v Čechách, ktorý sa v súčasnosti venuje
abstraktným maliarskym výrazom. Na Kreatívnom labyrinte objavíme nové prístupy k maľbe a zistíme
ako si tak môžeme vytvoriť vlastnú abstraktnú kompozíciu.
Vstupné: 3 € pre vaše dieťa (tretie dieťa a viac zdarma)/rodičia majú vstup ZDARMA
Maximálna kapacita je14 detí.
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča.
Rodič je za dieťa zodpovedný.
Je potrebné prihlásiť sa minimálne 3 dni vopred na oddelenie galerijnej pedagogiky:
Mgr. Viera Ballasch Dandárová /dandarova@vsg.sk /0917 472 307
Mgr. Petra Filipiaková /filipiakova@vsg.sk / 0905 615 032

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŠKOLY:
Ponúkame zaujímavé výklady a hravé workshopy k aktuálnym výstavám Východoslovenskej galérie
pre všetky typy škôl.
Prečo prísť so žiakmi a študentmi práve k nám?
Stretnete sa s originálmi unikátnych výtvarných diel.
Absolvujete kvalitný výchovno-vzdelávací program zameraný na obohatenie kultúrno-sociálnych
vedomostí, zručností a schopností.
Oboznámite sa s ideami a technikami klasického a moderného umenia.
Inšpirujete sa k vytvoreniu vlastného kúsku umenia.
Podporíte rozvoj estetického cítenia a kreativity u vašich študentov.
Uplatnením inovatívnych a zážitkových foriem učenia sa študenti dozvedia nové informácie z oblasti
dejín umenia.
Výstavy so širším historickým kontextom podporujú medzipredmetové vzťahy a študenti sa o
dejinách nielen učia, ale ich aj vidia.
Efektívne strávite čas v moderných a zrekonštruovaných priestoroch galérie.
Budú sa vám venovať kvalifikovaní galerijní pedagógovia a kurátori umenia.
Časovo sa prispôsobíme vašim potrebám.
Pri workshopoch zohľadňujeme vek našich návštevníkov.
Objednať sa môžete kedykoľvek počas týždňa, minimálne však 3 dni pred termínom, kontaktovaním
oddelenia galerijnej pedagogiky:

Mgr. Viera Ballasch Dandárová /dandarova@vsg.sk /0917 472 307
Mgr. Petra Filipiaková /filipiakova@vsg.sk / 0905 615 032

Návštevné hodiny:
Výstavné siene na Hlavnej 27: utorok — nedeľa 10.00 — 18.00 hod.
Výstavné siene na Alžbetinej 22: utorok — nedeľa 10.00 — 18.00 hod.

