
T l a č o v á   s p r á v a 

Názov výstavy: MODRÉ HRUŠKY/REVIVAL 

Vystavujúci autori: Jozef Baus, Marko Vrzgula, Milan Rašla, Ľubo Hybský 

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK 

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

Koncepcia výstavy: Modré Hrušky 

Kurátor výstavy: Jozef Baus 

Vernisáž: 21.06. 2018 o 16.30 hod.  

Hudobný hosť: BLUESENSE 

Termín výstavy: 21.06.– 02.09.2018 

Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod. 

 

Výstavu z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.  

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.  

          

    

       

Koniec osemdesiatych a začiatok deväťdesiatych rokov bol v znamení najväčších spoločensko-

politických zmien v novodobých dejinách Slovenska, najskôr ako súčasti spoločného štátu Čechov a Slovákov, 

neskôr ako krajiny budujúcej si vlastnú štátnosť. Už v období pred pádom železnej opony bolo cítiť istú 

bezradnosť režimu, ktorý len v ojedinelých prípadoch a to skôr z akejsi zotrvačnosti jednotlivcov, kládol 

odpor voči slobodnejším aktivitám svojich občanov, ktoré sa prejavovali aj v umeleckých kruhoch. 

http://www.fpu.sk/sk/


V roku 1988 na sklonku tejto smiešnej etapy komunistického režimu, vzniklo aj Voľné združenie 

Modré Hrušky. Nebolo jediné, ale na rozdiel od cieľavedomých a sofistikovaných snáh zaradiť sa do prúdu 

alternatívnej výtvarnej scény, ako to robili iní, Modré Hrušky presadzovali iný projekt. Voľne združovali 

výtvarných umelcov, v tom čase končiacich štúdiá, s rôznymi individuálnymi výtvarnými koncepciami. Možno 

jediným spoločným prvkom, ktorý ich z formálneho hľadiska spájal, bola viera v zmysel závesného obrazu, 

v zmysel maľovania ako takého. Tento postoj bol v deväťdesiatych rokoch na Slovensku takmer 

samovražedný. So zhovievavým úsmevom by sa dalo povedať, že zmysel tohto združenia v časovom odstupe 

vidíme hlavne v tom, že dokázalo niesť pochodeň maľby cez zamínované konceptuálne pole deväťdesiatych 

rokov. Zakladajúci členovia združenia Jozef Baus, Marián Čižmárik, Milan Rašla, Marko Vrzgula spolu so 

svojimi hosťami na prezentáciách od roku 1988 do roku 1993 realizovali spolu desať skupinových výstav, 

z toho tri zahraničné. Spolupracovali s juhoslovanskou výtvarnou skupinou Emisao. V tom čase takmer 

každodenné stretávania a diskusie zabezpečovali istú podprahovú kontinuitu a spoločnú atmosféru ich 

tvorby. 

Po tridsiatich rokoch od ustanovenia voľného združenia sa MODRÉ HRUŠKY stretávajú, aby opäť 

prezentovali individuálne výtvarné programy svojich zakladajúcich členov. Čas je dimenzia, s ktorou pracujú 

nezávisle všetci traja maliari, ktorí sa v najnovšej expozícii stretli. Práca s vizuálnym archívom na rôznych 

úrovniach sa stala, bez predchádzajúceho dohovoru autorov, hlavnou témou ich spoločného vystúpenia.  

Zo všetkých významov slova REVIVAL, tak totiž autori nazvali túto prezentáciu, ktoré uvádzajú slovníky, sa mi 

zdá najvhodnejší a najoptimistickejší – nové vydanie.  

Milan Rašla ho napĺňa vrchovato, keďže niekoľkoročným re-cyklovaním vlastných vizuálnych 

objektov, akoby doslova v novom šate prezentoval „staré obrazy“, začínajúc svojou diplomovou prácou. 

Marko Vrzgula sociálno-geografickým mapovaním priestoru svojich predkov a prácou s ich odkazom a Jozef 

Baus prehodnocovaním archívu paradigiem moderny a ich aktualizáciou v nových kontextoch. 

Modré hrušky na každej svojej výstave uvádzali hosťa. Štvrtým vystavujúcim je architekt Ľubomír 

Hybský, uvádzajúci v premiére svoje zvárané objekty, ktorých materiál je z veľkej časti recyklovaný 

a archív, ktorý skúma, môže byť aj šrotovisko železného odpadu. 

                                                                                                                                                   Jozef Baus 

JOZEF BAUS (1958)  
študoval v rokoch 1978 - 1983 na Pedagogickej fakulte v Nitre. V rokoch 1985 - 1991 pokračoval v štúdiu     

na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (doc. M. Rašla, doc. F. Stoklas, prof. E. Lehotská). Absolvoval 

v otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. V roku 1988 ešte ako študent spolu s ďalšími spolužiakmi Markom 

Vrzgulom, Mariánom Čižmárikom a pedagógom doc. Milanom Rašlom založili voľné umelecké združenie 

Modré hrušky. Od roku 1992 pôsobí na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty na 

Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po habilitácii v roku 2016 bol menovaný za docenta. Žije v Kráľovej 

pri Senci, venuje sa maľbe a pedagogickej práci. Vystavuje na Slovensku a v zahraničí. 

 
MILAN RAŠLA (1946) 
v rokoch 1964 – 1970 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1972 – 1987 
pedagogicky pôsobil na VŠVU, kde bol habilitovaný na docenta (1983). Od roku 1987 pôsobí na bratislavskej 
Vysokej škole múzických umení (v rokoch 1996 – 2011 prorektor, v rokoch 2011 - 2015 rektor).  



Popri pedagogickej činnosti sa venuje predovšetkým maľbe, ale aj výtvarným realizáciám do architektúry, 
ilustrácii a grafike. Pripravil mnohé samostatné výstavy, zúčastnil sa desiatok výstav doma i v zahraničí. 
  
Je nositeľom viacerých ocenení (2007 - Cena odbornej kritiky na 9. medzinárodnom festivale výtvarného 
umenia San Crispino (Taliansko); 2009 – nositeľ ocenenia Identifikačný kód Slovenska atď.) Umelec je 
zastúpený v galerijných i súkromných zbierkach doma aj v zahraničí. 
 
 
MARKO VRZGULA (1966) 
študoval v rokoch 1985 – 1991 maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v rokoch 1992 – 

2002 pôsobil ako odborný asistent. V rokoch 2002 – 2004 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej tvorby a 

výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je jedným zo zakladajúcich členov umeleckého združenia 

Modré hrušky (1988). Žije v Bratislave, od roku 2004 je v slobodnom povolaní. V súčasnosti spravuje 

bratislavskú galériu GUBA. Žije a tvorí v Bratislave a v Lúčkach. Vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Od roku 

2010 pravidelne organizuje maliarske sympózium Lúčky. 

 
ĽUBOMÍR HYBSKÝ (1968) 
v rokoch 1987 - 1993 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – odbor 

architektúry (prof. D. Kuzma a prof. R. Janák). Žije a pracuje vo Zvolene a Banskej Bystrici. Jeho tvorba je 

zameraná na niekoľko oblastí - architektúru interiéru, interiérový dizajn, plastiku, objekt a remeselnú 

činnosť. Pracuje s kovom, drevom, plastom a odpadovým materiálom. Výber materiálu prispôsobovaný 

kreatívnej predstave s dôrazom na vlastnú symboliku a remeselné spracovanie zohráva v jeho tvorbe 

dôležitú úlohu. Vystavoval na Slovensku. Zúčastňuje sa sympózia v Lúčkach. 

 

                                        

 

 

 

 

Kontakt: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín  

GPS: N49°12'25.64" E19°17'48.25" 
 telefón: +421 43  5863212                                

e-mail: orgaldk@vuczilina.sk,  ogaleria@nextra.sk 
www.oravskagaleria.sk; www.lodslanica.sk 
Facebook: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

 

 

 


