
RÔZNAKÍ 2 
Miloš KOPTÁK  - Pavol MEGYESI  - Juraj POLIAK  
Vystavujúci hosť Rai ESCALÉ, Španielsko 
 
Termín: 

10. 01. – 17. 03. 2013                                                   

Miesto:  

Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Župného domu 

Kurátor: 

Mira Sikorová-Putišová 

Vernisáž: 

10. 01. 2013 o 16.30 hod.  

Výstava Rôznakí 2 prináša pohľad na tvorbu troch autorov - Miloša Koptáka, Pavla Megyesiho  a Juraja 

Poliaka,  narodených v roku 1969, ktorých spája štúdium na Katedre grafiky Vysokej školy výtvarných umení 

v Bratislave. Autori, dnes už patriaci do strednej generácie, sa po prvý raz ako mladí výtvarníci spoločne prezentovali 

tesne po ukončení štúdií práve na pôde Oravskej galérie v Dolnom Kubíne v roku 1998.  

  Tvorba každého z nich prešla za posledných pätnásť rokov osobitou genézou. V čase, keď vstupovali na 

výtvarnú scénu (neskoré 90. roky a ich prelom do „nultých“) bola práve oblasť grafiky, tou výtvarnou disciplínou, ktorá 

veľmi intenzívne reagovala na aktuálne trendy vo výtvarnom umení 90. rokov – na výrazný príklon k intermediálnosti 

a vplyv digitálnych a elektronických médií, ktorým sa nevyhli ani tzv. klasické médiá. Nie je preto náhodou, že tvorba 

každého z nich sa v prvých rokoch nového milénia vyhýbala možnosti presného kategorizovania podľa formy, autori si 

v tom čase vyskúšali nielen podoby digitálnej grafiky, ale aj jej presah do objektu ako privlastneného ready-made, 

alternatívne formy tlače (napr. na nájdený materiál) a práce s obrazom. 

 V súčasnosti, keď už môžeme hovoriť o vyhranenejšej profilácii a nadobudnutej autenticite ich výtvarného 

pôsobenia (niektorí z nich dokonca vo väčšej miere realizujú svoju tvorbu vo vzdialenejších oblastiach od grafiky, 

resp. obrazu), je to práve črta experimentálnosti, ktorú si ponechali z expandovaných podôb grafiky v ich skoršej 

tvorbe. Maľby Pavla Megyesiho sú typické pozíciou medzi závesným obrazom a obrazom ako objektom, ktorý môže 

prechádzať do podoby maliarskej inštalácie. Jeho tvorbu charakterizuje aj medzi-poloha vymedzená používaním na 

jednej strane klasických a na druhej nových technológií. Jeho nové obrazy sú blízke abstrakcii a (neo)geometrii, 

a súčasne oplývajú výraznou až spektakulárnou farebnosťou, ktorá vedie k zrakovým manipuláciám a pocitu 

iluzívnosti (trompe ľ oeil). Miloš Kopták sa už dlhodobo paralelne pohybuje aj v poli knižnej ilustrácie a v súčasnosti 

patrí najvýznamnejších slovenských ilustrátorov so zahraničným renomé. V sfére voľného výtvarného umenia jeho 

realizácie i napriek odlišným použitým médiám a formám (obrazy, objekty, alternatívna grafika, syntéza maľby 

a grafiky) spoľahlivo indikujú zmysel pre transformáciu a vizuálnu parafrázu pôvodnej predlohy (najmä portrétu). Jeho 

zásahmi – retušami a premaľbami, získavajú nielen nové vizuálne charakteristiky, ale dochádza v nich aj k posunom 

ich pôvodných významov a obsahov. Doménou výtvarných aktivít Juraja Poliaka je už dlhší čas sféra scénografie 

a scénického výtvarníctva, v ktorej si overuje možnosti interakcie statického výtvarného média s premenlivosťou 

a temporalitou.  V tomto prostredí majú korene aj jeho najnovšie realizácie – séria linorytov. Ich tradičná forma je 

zámerným návratom ku klasickým grafickým formám, no ich vizuálny kód definuje ukotvenie v digitálnej fotografii, 

prípadne v performatívnom akte.                                                                 -msp- 
           

     
 

   


