
Názov výstavy: PAVOL RUSKO   

   O KROK BLIŽŠIE / SECOND UPGRADE 

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Ve ľká výstavná sie ň Župného domu 

Kurátor: Eva Ľuptáková 

Vernisáž: 24. 03. 2011 o 16.30 hod. 

Trvanie výstavy: 24. 03. 2011 – 12. 06. 2011                                                    

 

Pavol Rusko patrí k autorom, ktorým Oravská galéria pravidelne vyhradzuje priestor vo svojom 
výstavnom programe. Jednak preto, že pôsobí v blízkom Ružomberku,  ale najmä pre jeho 
príťažlivý autorský program, založený na abstraktno-geometrických východiskách. 

Pavol Rusko sa narodil v r. 1961 v Ružomberku. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole 
v Kremnici a na Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku. V roku 1987 absolvoval 
štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení textilu /prof. E. Antalová, 
doc. M. Rašla, doc. I. Vychlopen/. V rokoch 1990-2000 pedagogicky pôsobil na niekoľkých 
školách, od roku 2000 vyučuje na Katolíckej univerzite v Ružomberku /Katedra výtvarného umenia 
Pedagogickej fakulty/. V r. 1997 bol habilitovaný na docenta a  v roku 2010 získal doktorát na 
Sliezskej univerzite v Katowiciach. Popri pedagogickej činnosti pravidelne vystavuje – doteraz  
uskutočnil 21 domácich a  9 zahraničných individuálnych výstav /Česká republika, Maďarsko, 
Poľsko, Francúzsko/. Zúčastnil sa tiež na mnohých kolektívnych výstavných podujatiach, 
umeleckých sympóziách a workshopoch na Slovensku i v zahraničí. Jeho žánrovo pestrá tvorba je 
rozvrstvená medzi textilné výtvarníctvo, maľbu, kresbu, grafiku, objekt  a inštaláciu. 

Výstava pri príležitosti životného jubilea umelca predstavuje jeho maliarsku tvorbu, v ktorej rozvíja 
svoj geometricko-konštruktívny autorský prístup. Pracuje s jednoduchým tvaroslovím geometrie, 
ktoré vzájomnými prienikmi a adíciami stmeľuje citlivým kolorizmom do invenčných kompozícií 
s dôrazom na tvarovú čistotu, rytmus a farebnú harmóniu. Niektoré obrazy vznikajú 
fragmentarizáciou a následnou tvarovou sumarizácou – jednotlivé časti vyrezáva a kolážovým 
spôsobom spája do nových kompozícií. V porovnaní s tvorbou predchádzajúcich rokov prehlbuje 
svoj záujem o budovanie priestoru. V maliarskych technikách dáva prednosť akrylu a pastelu. Jeho 
diela však nie sú len konštruktívne a prísne racionálne, prítomnosť prvkov hravosti a humoru 
Ruskovej tvorbe dodáva punc osobitosti, jeho diela vťahujú diváka do sveta vizuálnych  
hlavolamov a iluzívnych bludísk, hýriacich farbami. 
 

            
 

      
 


