
PAVEL CHOMA 

Chomov náučný chodník ......... od K po K – knihy, kresby, objekty 

     

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu 

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne  

Kurátor: doc. Pavel Choma, akad. mal. 

Vernisáž: 19.06.2014 o 16.30 hod.  

Termín výstavy: 19.06. – 31.08.2014      

                                               

                        

             

 
Pavel Choma sa narodil v roku 1950 v Žiline. Vysokú školu výtvarných umení v 

Bratislave absolvoval v roku 1975, v čase nástupu výraznej  generácie výtvarníkov 
a architektov, ktorých profesný záujem sa upriamil na užitkovú grafiku, neskôr - grafický dizajn. 

Výstava - Chomov náučný chodník -  je samostatný autorský projekt a patrí do 
nepravidelného cyklu výstav, podujatí,  prednášok a rôznych aktivít vo vybranom odbore. 
Podtitul výstavy od K po K – knihy, kresby, objekty – napomáha vymedziť činnosť  v širokom 
priestore výtvarných záujmov, v ktorom sa autor pohybuje. 

Táto výstava je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť približuje tvorbu kníh – monografií, 
a príslušné témy. Druhá časť obsahuje realizované návrhy výtvarno-priestorových riešení 
výstav a stálych expozícii. Doplnené o kresby, skice, záznamy. 
V tretej časti autor vystavuje výber svojich prác zo zbierok Oravskej galérie, ktoré boli súčasťou 
výstavy Tiráže 1 v roku 1998. Táto časť je doplnená o nové práce z posledného obdobia. V 
poslednej časti prevažujú priestorové  štúdie objektov a ich aplikácia. 

Pavel Choma je autor a spoluautor stálej expozície OG v Župnom dome v Dolnom 
Kubíne. Vytvoril návrh a zrealizoval atypický a neobvyklý inštalačný systém v Malej výstavnej 
sieni, ktorý pozostáva z takmer 600 inštalačných bodov. Systém je priamo a aktívne zapojený 
do súčasnej inštalácie. 

Charakteristické pre výstavu je  priznávanie,  ale aj odstraňovanie  obyčajného starnutia 
vecí. Niektoré práce vznikli už v šesťdesiatych a v sedemdesiatych rokoch.  

Vo výsledkoch tvorivej činnosti  je možné odčítať  radosť s práce a tvorby.  Výstava je 
akýmsi návratom do minulosti cez súčasné technológie, ale aj pohľadom do budúcich možností 
grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. 
 
 


