
ZNÁMY I NEZNÁMY ANDY WARHOL - ČLOVEK ODNIKADIAĽ 

Podujatie pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára 

 

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

Spoluorganizátori: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach  

     Prešovský samosprávny kraj 

           Spoločnosť Andyho Warhola v Medzilaborciach 

Kurátori: Dr. Michal Bycko, PhD., Mgr. Carmen Cilipová 

Vernisáž: 07. 09. 2017 o 16.30 hod.  

Hudobný hosť: ViacMenejTrio 

Ľubo Šamo - husle / Tomáš Holič - gitara /  

Feďo Výrostko - kontrabas, basgitara /  

František Výrostko - spev - album „Vtáci Prelietaví“ 

Termín výstavy: 07. 09. –  19. 11. 2017  

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným 

partnerom projektu. 

 

    
 

         
 

Koncepcia výstavy spočíva vo vizualizácii myšlienky a témy o pôvode Andyho Warhola (1928 

– 1987), kľúčovej postavy amerického pop-artu a jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia. 

Výstava v Oravskej galérii ponúkne výnimočnú príležitosť zoznámiť sa s jeho tvorbou výberom diel 

zo zbierok Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, súkromného majetku a tiež 

prostredníctvom fotografií, filmových dokumentov a artefaktov, vzťahujúcich sa k jeho životu, rodine 

a prostrediu, odkiaľ pochádzal. Jej cieľom je predstaviť rozporuplnú osobnosť umelca na pozadí 

prostredia a tradičného života karpatských Rusínov – etnika, ku ktorému Warholova rodina patrila.  

Chudoba, ťažké životné podmienky a smrť otca, ktoré postihli rodinu po vysťahovaní do USA, prispeli 

k formovaniu jeho pocitu outsidera a hľadania sebarealizácie v umeleckej tvorbe.  

 

Výstavu budú tvoriť tri podtémy. Prvou je téma o pôvode Andyho rodičov Júlie a Andreja 

Varcholovcov, ktorí pochádzali z dedinky Miková neďaleko Medzilaboriec. Artefakty súvisiace 



s matkou Andyho Warhola Júliou a Andyho súkromným životom, fotografie mikovského cintorína od 

Ruda Prekopa, atmosféru dotvára krátke video zo súčasnej podoby Mikovej.  

Pred Pop-Artové /rané/ obdobie tvorby Andyho Warhola, bude prezentované kolorovaným portfóliom 

„In The Bottom Of My Garden“, ktoré  tvorí jedno z dôležitých období, kde je najciteľnejší vplyv 

výtvarného prejavu  matky umelca, doplnené o diela so sakrálnou tematikou. 

Na túto expozíciu bude nadväzovať ďalšia: „V Andyho FACTORY“, ktorá bude prezentovať 

autentické fotografie Billyho Namea  a videodokument zo „Silver Factory“.  

Tretím veľkým tematickým okruhom bude prezentácia portrétov významných osobností umenia, 

kultúry, histórie, politiky i športu. 

 

Intermediálny rozmer Warhola ho nominuje do roviny aktuálneho klasika 20. storočia viac ako 

Picassa, Kandinského či Maleviča. Je menej akademický, prístupnejší, nie je úzko orientovaný na 

jeden druh umenia a hlavne je súčasťou masovej percepcie, „médiom” populárnej kultúry. Andy 

Warhol sa vďaka svojej intermediálnej šírke stotožnil s umením natoľko, že je takmer nemožné 

oddeliť ho ako osobu - vnútorný i vonkajší „vizuál”, spôsob života, vlastná filozofia - od jeho 

početných portfólií, experimentálnych filmových aktivít, módy, teda umeleckej tvorby a prezentácie. 

To všetko robí Warhola a jeho dielo rovnako aktuálne dnes, tak ako pred rokmi. 

 

 

Andy Warhol  

 

1928  narodil sa 6. augusta v Pittsburghu ako Andrew Warhola. Rodičia pochádzali z dediny 

Miková pri Medzilaborciach, odkiaľ sa v roku 1913 vysťahovali do Ameriky.  

1942   zomrel Andyho otec, ktorý pracoval ako baník. Matka s tromi synmi žila na hranici 

existenčného minima.  

1945 – 1949   študoval dizajn na Carnegie Institute of Technology v Pittsburghu. Štúdium ukončil 

titulom bakalára vizuálnych umení.  

1949   odchádza do New Yorku, kde pracuje ako náborový grafik pre časopisy Glamour, 

Vogue, Seventeen, The New Yorker, Harper´s Bazar a pre firmy Tiffany, Bonwitt 

Teller, obchod s obuvou I. Miller.  

1950 – 1953 do New Yorku prichádza jeho matka, ktorá s ním v spoločnej domácnosti žije až do  

konca svojho života v roku 1972 

1952  získava vyznamenanie ako tvorca novinových reklám. Svoje grafiky a kresby začína 

vystavovať v newyorských galériách.  

1954 – 1957 za svoju komerčnú grafiku dostáva vyznamenanie amerického Inštitútu pre grafické 

umenie  

od 1955  zamestnáva asistentov pre svoje objednávky  

1958 začína sa zaujímať o prácu svojich kolegov Jaspera Johnsa a Roberta Rauschenberga. 

1960 vracia sa k maľbe. Vznikajú maľby Comic - strip figury (seriály kreslených obrázkov) a 

prvé reklamy fliaš Coca – coly 

1962 prvé obrazy dolárových bankoviek a konzerv Campbellových polievok. Začal 

s masovou produkciou sieťotlačí. Snažil sa tak vytvárať umenie nielen z masových 

výrobkov, ale aj v masovom meradle. 

1963 natáča svoj prvý film. Warholov ateliér sa stáva známy ako "umelecká továreň" - 

Factory a celý ateliér je dekorovaný striebornými fóliami. Warholovým poznávacím 

znakom sa stáva strieborná parochňa 

1964 realizuje monumentálnu objednávku pre newyorský pavilón pri príležitosti Svetovej 

výstavy v New Yorku: "Trinásť najviac hľadaných mužov". Pretože sa jednalo o 

známych bossov mafie, musel obrazy premaľovať. 

1965 v Paríži sa rozhoduje vzdať sa maľovania a v budúcnosti len filmovať. Kontakt 

s hudobnou skupinou The Velvet Underground. 

1966 cesta do Chicaga. Film Chelsea Girls vzbudil ohlas.  

1967 vychádzajú autobiografické knihy Index a S. Diary. Cesta do Cannes, kde bol 

premietnutý film Chelsea Girls.  



1968 cesta do Stockholmu na svoju prvú európsku výstavu. Je zranený pri atentáte, ktorý 

spáchala feministka Valery Solanas vo Factory. Leží dva mesiace v nemocnici. 

Vznikajú filmy Blue Movie, Flash, ktoré tvorí a režíruje spolu s Paulom Morrisseym.  

1969 prvé vydanie časopisu Inter/VIEW 

1971 prvé predstavenie Warholovej divadelnej hry Pork v New Yorku v divadle La Mama 

1972 znovu sa vracia k výtvarnej práci. Vzniká množstvo podobizní Mao Ce-tunga.  

1975 vychádza kniha The Philosophy of Andy Warhol (Od A k B a znova späť) 

1976 objavujú sa nové obrazové témy - Lebky, Kladivo a kosák 

1979 vo svojich obrazoch sa vracia k starším témam. Vychádza kniha fotografií Exposures 

(Odhalenia). Stretnutie s nemeckým umelcom Jozefom Beuysom v Düssedorfe 

1980 podniká cesty po európskych veľkomestách 

1982 cesta do Pekingu a opätovne do Nemecka. Navrhuje plagát k filmu Querelle Rainera 

Wernera Fassbindera 

1985 maľuje portréty, autoportréty, série obrazov áut, veľkú sériu Poslednej večere podľa 

Leonarda da Vinci 

1987 práce na podobizniach Beethovena a začiatok série The History of American TV 

(Dejiny americkej televízie). Zomiera 22. februára po operácii žlčníka v New Yorku. 

1988 aukcia 10 000 objektov z Warholovej pozostalosti v Sothebyʹs v New Yorku vyniesla 25 

miliónov dolárov 

1991 otvorenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 

 

 

 
 


