
Monika a Bohuš  Kubinskí  - IMAGINE 

     

   

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

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Kurátorka: Eva Ľuptáková 

Vernisáţ: 19.3.2015 o 16.30 hod.  

Hudobný program: ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne 

Termín výstavy: 19.3. – 31.5.2015                                                   

 
Projekt ,,Imagine", ktorý na základe vlastných autorských stratégii pripravili manţelia Bohuš a Monika Kubinskí, 

predstavuje ich tvorbu - maľbu, sochu, kresbu, priestorovú inštaláciu z obdobia rokov 1992 - 2015 v im vlastnej 

senzitívnej rovine. Výstava patrí k najdôleţitejším prezentáciám v rámci aktivít jubilujúcej 50 ročnej Oravskej galérie. 

Silné obsahové témy, ktoré prenikajú výtvarným dielom manţelov Kubinských zasahujú súčasný kultúrny diskurz a v 

logických súvislostiach reflektujú kľúčové nadčasové motívy, vytvárajú pomyselný depozitár spomienok.  Práve 

predkladaný projekt si za cieľ stanovil prácu v akomsi archeologickom móde, prácu ktorá by naplno vyuţila primárne 

pôvodné záznamy a podnety dosiaľ v ich tvorbe nezrealizované a pre tento projekt znova objavené a prinavrátené. To 

všetko v čitateľnej podobe, ktorá dôsledne zapadá do súčasných výtvarných tendencii.  

Manţelský pár výtvarníkov - sochára a maliarky si výstavou pripomínajú vlastné východiská. Práve v kremnickej Škole 

úţitkového výtvarníctva, teda na povestnej „šupke" začali v rokoch 1980 - 1984 rozvíjať svoj výtvarný talent. Tu sa tieţ 

po prvý raz osobne stretli. Svoj súkromný, ale aj profesionálny ţivot tak spojili do pevného, úspešného partnerstva. 

Spoločne sa podieľajú na mnohých autorských projektoch, výstavách, sympóziách alebo štipendiách doma i vo svete. 

Ako jedni z mála stredoeurópskych vizuálnych umelcov boli v rokoch 1997 aţ 1998 účastní prestíţneho grantového 

programu „The Pollock-Krasner Foundation, Inc." v New Yorku. V priebehu nultých rokov sa Bohuš aj Monika Kubinskí 

sústredili skôr na individuálnu tvorivú prácu. Obaja vytvorili mnoţstvo veľkorysých diel - kaţdý vo vlastnom médiu - 

spracovali s mimoriadne sústredeným úsilím. 

Veľkolepým vyvrcholením autorských výtvarných snaţení bola účasť manţelov Kubinských  v roku 2014 v hlavnom 

výstavnom priestore DOX v Prahe monumentálnou priestorovou site-specific inštaláciou na medzinárodnej  výstave  

PRVNÍ LINIE, ktorá pripomenula výročie 100 rokov od začiatku 1. svetovej vojny. Na sklonku novembra sa v priestoroch 

šamorínskej Synagógy – galérie súčasného umenia AT HOME GALLERY predstavili výtvarníci výstavným projektom 

„DEPOZIT FRONTOVEJ LÍNIE“. 

Projekt IMAGINE predstavia dve  slovenské galérie, v premiére  Oravská Galéria v Dolnom Kubíne a v repríze Galéria 

Jána Koniarka v Trnave. 

 


