
LACO TEREN - Poď už domov, Odyseus 

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Ţupného domu 

Kurátorka: Eva Ľuptáková 

Vernisáţ: 04.09.2014 o 16.30 hod.  

Hudobný program: Una Corda oktet 

Termín výstavy: 04.09.– 09.11.2014                                                    

             

 

Laco Teren (1960)  študoval v r. 1979 – 1985 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Patrí ku kmeňovým 

postavám generácie osemdesiatych rokov - medzi maliarov, ktorí nadviazali na postmoderný prúd 

neoexpresionistickej maľby. Nástup tejto generácie zároveň otvoril dvere princípom postmoderny do slovenského 

výtvarného umenia. Autorove diela sú zastúpené vo všetkých relevantných štátnych a v mnohých súkromných 

zbierkach. Desať rokov sa venoval aktivitám nadácie Tranzit. Ţije a tvorí v Bratislave. Je predovšetkým maliarom, 

no venuje sa aj tvorbe sôch a objektov, grafike a kresbe. 

 

Jeden z najvýraznejších slovenských umelcov strednej generácie Laco Teren vystavuje v Oravskej galérii 

v Dolnom Kubíne sériu zátiší a charakterových hláv. V posledných rokoch autor maľuje to, čo ho obklopuje a rád 

pracuje podľa predlohy. Niektoré veľkoformátové obrazy sú vystavené spolu so sochárskymi zátišiami, podľa 

ktorých vznikli. V prípade maliarskej série hláv sa Teren voľne inšpiroval známou kolekciou búst („charakterových 

hláv“) barokového sochára F. X. Messerschmidta z 2. polovice 18. storočia, ktorý posledné roky svojho ţivota 

pôsobil v Bratislave. Vystavený súbor je doplnený autorovými plastikami z bronzu. 

 

Spolupráca Oravskej galérie a autora sa datuje od roku 1996, kedy sa v Dolnom Kubíne predstavil prvou 

samostatnou výstavou, neskôr sa predstavil aj ako kurátor a participoval tieţ na kolektívnych výstavách, ktorých 

realizáciu sám inicioval. Výstava je jednou z výnimočných príleţitostí zoznámiť sa s jeho najnovšou tvorbou, keďţe 

si svoje výstavné projekty dôsledne vyberá a v poslednom období vystavuje zriedka. 

 

1960 narodený 11. júna  v Bratislave 

1979-1985 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 

1990-1991 Umelecké štipendium – BINZ 39, Zürich, Švajčiarsko 

2004 pracoval ako hosťujúci profesor na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe 

2003 – 2013 pracoval pre nadáciu TRANZIT 

je rytierom Řádu zelené berušky 

Ţije a pracuje v Bratislave. 


