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Galéria SPP
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Otvorené v pondelok až piatok  
11.00 – 17.00

Martin Borodáč   
4. november 2013 – 10. január 2014
Slovenský výtvarník Martin Borodáč počas jed-
ného poobedňajšieho meditovania na ostrove 
Brač našiel kreatívny podnet, ktorý zmenil jeho 
dovtedajší spôsob života. Ako v prípade spiso-
vateľa Martina Kukučína, ovlažený omamnými 
vôňami bračskej všednosti a zatavený na veky 
vekov do románu Dom v stráni. Stalo sa to na 
prelome storočí, v očakávaní niečoho nového 
a s predtuchou veľkých evolučných zmien. 
S plynúcimi rokmi venuje Martin Borodáč Dal-
mácii kus svojho srdca. Svojimi dielami prizná-
va zaskočenie, opojenie, slepo presvedčený, že 
je pripravený osláviť bohatstvo farieb, expresiu, 
hedonizmus. Martin Borodáč nie je maliar zaťa-
žený úžitkom, všetko je preň vítané a užitočné. 
prebúdza sa do nového života a kvalitatívnej-
šieho zobrazenia. Reč symbolov akoby vysvet-
ľovala posolstvá tisícročí, ktoré nás formovali 
či navštevovali. Jeho diela sú zrozumiteľné pre 
tradicionalistov, futuristov, excentrikov aj pre 
obyčajného človeka.
www.spp.sk

Krokus Galéria
Námestie 1. mája 3, Bratislava
Otvorené od pondelka do piatka 
14.00 – 18.00 

Lucia Dovičáková, Zenita Komad, Pe-
ter Wehinger: In the name of love     
28. november 2013 – 24. január 2014
Výstava predstaví výber z aktuálnej tvorby 
troch mladých umelcov a ich práce sa k pojmu 
lásky približujú z rôznych strán. Lucia Dovičá-
ková sa vo svojej tvorbe už dlhšiu dobu venuje 
ženskej identite. Séria kresieb vznikala počas 
jej tehotenstva a v prvých týždňoch po narodení 
syna. Humorom získava odstup pri reflektovaní 
tém ako: materinská láska, túžba po narodení 
dieťaťa, strach z nepoznaného a z neúspechu, 
či netrpezlivé čakanie. Zenita Komad zasa 
pracuje s bohatým repertoárom médií, vytvára 
koláže, kresby, textilné obrazy, objekty i roz-
merné inštalácie. Jej charakteristická plagátová 
estetika a ikonografia sa zakladá na spojení 
obrazu a slova. Peter Wehinger v sérii s názvom 
Muži (pin up) zasa tematizuje mužskú identitu 
a intimitu. V kontraste s tradičnou predstavou 
atraktívnej mladej ženy ho zaujíma starnúce 
mužské telo, nie je pritom ironický, ani kritický, 
skôr plný pochopenia a láskavej zhovievavosti 
voči realite, ktorá každého raz dobehne.
www.krokusgaleria.sk

Galéria Z
Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava
Otvorené denne okrem nedele 12.00 – 18.00 

Cena Galérie Nova Sklo 2013  
5. december 2013 – 26. január 2014
Cena Galéria Nova: Sklo 2013 je súťaž zameraná na voľný objekt a je 
otvorená všetkým tvorcom pracujúcim so sklom (s podmienkou, aby 
autor bol činný v Čechách alebo na Slovensku). Víťaz získava okrem 
finančnej výhry aj možnosť realizovať diela v technike fúkaného skla 
v priestoroch firmy Rona. Odborná porota z viac ako 60 prihlásených 
projektov vybrala 22 finalistov, ktorí sa zúčastnia na výstave, kde 
vyhlásia aj víťaza. V minulých ročníkoch boli ocenení Ašot Haas (SK), 
Martin Múranica (SK) a Martin Hlubuček (CZ).
www.galeria-z.sk

Galéria mesta 
Bratislavy
Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka 
11.00 – 18.00 

Kurt Stallaert: Because winter lasts 
longer than summer  
28. november 2013 – 16. február 2014
Kurt Stallaert (1969) je súčasný belgický 
vizuálny umelec. Ako módny a reklamný 
fotograf si vytvoril veľmi osobitý štýl, ktorý 
inšpiroval mnohé svetové značky. Neúnavné 
hľadanie autenticky silného výrazu v profesi-
onálnej práci ho prirodzene priviedlo k ume-
leckej fotografii a najnovšie si zamiloval aj 
video a film. V rámci svojej prvej samostat-
nej medzinárodnej výstavy Kurt Stallaert pri-
náša to najlepšie zo svojej tvorby do Galérie 
mesta Bratislavy. V historickej budove vznik-
la výstavná hala ad hoc, ktorá zodpovedá 
mierke danej expozície, aby si diváci mohli 
prezrieť vystavované diela v pomalom pohy-
be. Príležitosť oboznámiť sa s tvorbou Kurta 
Stallaerta sa nenaskytne tak často, pretože 
umelec uprednostňuje neokázalosť a starost-
livo si vyberá, kde bude vystavovať. 
www.gmb.bratislava.sk


