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Výstava obrazov slovenského maliara Petra Marčeka je jeho prvou monografickou prehliadkou na pôde Oravskej galérie. 
Prináša prienik do hĺbky tvorivej invencie umelca, kde skutočný svet a svet fantázie majú jedinečnú príležitosť 
koexistovať v symbióze, ktorá prináša neočakávaný vznik rozmanitého v jedinečnom. 
 
Marček nám účinnosť svojich maliarskych ingrediencií servíruje na tácke plnej zašifrovaných výpovedí, ktoré sú natoľko 
dráždivé, že nenechávajú nikoho na pochybách, že pri ich dešifrovaní treba pracovať s citom aj hlavou. Tá sa napokon 
ako realita a symbol objavuje na viacerých umelcových obrazoch plných zvláštnych figurálnych zostáv, zložených z 
prevažne ženských postáv. Vynárajú sa pred nami z rôznych historických období, v rozličných situáciách. Vo všetkých sa 
objavuje atmosféra fantazijného sveta, v rámci ktorého kladie dôraz na inovatívnu funkciu farby a tvaru (kombinácia 
maľby olejom, temperou, akrylom), priestorovú ilúziu a obrysovú líniu - raz expresívne vibrujúcu, inokedy takmer strohú, 
pričom celé jeho úsilie je založené na introspekcii, maliarskej schopnosti preniknúť do vnútra motívu so snahou vystihnúť 
základné vlastnosti idey. Upozorňuje na falošných vyznávačov  konzumného raja v rôznych podobách a s meniacimi sa 
atribútmi, kde minulé sa strieda s prítomným a súčasné s náznakom budúceho. Sú to vnútorne celistvé obrazy, voľné 
kompozície realizované na plátne, dreve i kartóne pochádzajúce najmä z obdobia posledného desaťročia, kedy v 
Marčekovej tvorbe nastal okolo roku 2003 vývinový prelom spočívajúci v prečisťovaní plochy obrazu, zjednodušovaniu 
kompozície a abstrahovaní tvaroslovných prvkov. Jeho obrazy sú ako nekonečný dialóg s ľudskou figúrou, jej 
antropologickou a antropocentrickou podstatou (zároveň podstatou sveta) považovanou za zdroj, príčinu všetkého diania 
na svete - a v jeho vnútri.  
 
Peter Marček sa narodil v roku 1943 v Žiline. Od roku 1964 študoval architektúru na SVŠT v Bratislave. Počas štúdií si 
kresbu zdokonaľoval u prof. Antala, taktiež navštevoval krúžky u akad. maliarky Slavinskej, R. Mošku a výtvarníka 
Scherhaufera. Po roku 1989 pôsobil ako výtvarník v reklamnej firme a súčasne sa venoval i vlastnej tvorbe. Ako člen 
Združenia výtvarníkov sa zúčastňoval výstav na Slovensku, spolupracoval aj s reklamnou agentúrou ERPO, Neografiou 
Martin a. i. Je autorom insígnií a pamätnej medaile Trenčianskej univerzity. V roku 2006 bol jeho obraz "Hudobné 
slávnosti" použitý ako predloha pre plagát festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Jeho tvorba bola prezentovaná na 
Slovensku, v Európe a USA. Autor žije a tvorí v Trenčíne. 
  
 

                                  
 

   


