
Názov výstavy:  Michal Škrovina - PRÍBEHY Z MÔJHO ŽIVOTA   

                               podmaľby na skle popredného slovenského insitného maliara 

Miesto konania: Oravská galéria, Ţupný  dom, Malá výstavná sieň  
Kurátorka: Eva Ľuptáková 
Vernisáž: 13.11.2014 o 16.30 hod.  
Termín výstavy: 13.11.2014 – 11.01.2015                                                    
 

               
 

                
 

Príbehy z môjho života  je názov výstavy o podmaľbách na skle významného predstaviteľa insitného umenia, martinského 

rodáka Michala Škrovinu (nar. 1940). 

Výstava mapuje viac ako päť desaťročí systematickej výtvarnej práce autora, ktorý popri svojom civilnom povolaní architekta – 

urbanistu dokázal všetok svoj voľný čas venovať tvorbe obrázkov na skle a tieţ maľovaných drevených figúrok s najrôznejšími 

námetmi. Pôvodne – začiatkom 70. rokov bolo maľovanie na tabuľové sklo výzvou, či to vôbec dokáţe. Pátral po špecifickej 

technike a neustále skúšal. Na verejnosti sa svojimi obrazmi po prvý krát predstavil začiatkom 80. rokov spolu 

s neprofesionálnymi výtvarníkmi z Bratislavy. Rok 1982 znamenal v jeho tvorbe dôleţitý medzník. Popredný teoretik insitného 

umenia Štefan Tkáč zaradil jeho obrázky do reprezentatívnej kolekcie slovenského ľudového a insitného umenia, 

prezentovanej v Paríţi. Nasledovalo mnoţstvo výstav – kolektívnych i autorských. Od roku 1991 sa datuje záujem o jeho 

samostatné výstavy doma a uţ aj v zahraničí. Z tematického hľadiska je autorova maliarska tvorba neobyčajne rôznorodá. Ako 

prvé začal maľovať biblické témy, ovplyvnené sakrálnymi podmaľbami na skle. Neobyčajne rád maľuje rodný Turiec, krajinu 

svojho srdca, ale aj tradičný slovenský vidiek. Často maľuje konkrétnych ľudí z detstva – zaujímavé postavy s pozoruhodnými 

ţivotnými príbehmi. Zvláštne miesto zaujíma v autorových spomienkach rieka Turiec. Vyvoláva v ňom nielen spomienky na 

tradičnú rybačku s otcom a starým otcom, ale tieţ nevšedné snové predstavy. Svojsky stvárňuje povesti, ako aj historické 

udalosti. Zaujalo ho obdobie tureckých nájazdov na územie Slovenska a tieţ jánošíkovská tradícia. Mimoriadne silnou 

inšpiráciou je pre autora osobnosť colníka Henriho Rousseaua s jeho úţasným pralesom a krásnymi modelkami. Obľúbené 

témy spodobuje Michal Škrovina rôznymi spôsobmi insitného prejavu. Napriek istému reálnemu základu pôsobia rozprávkovo 

čarovne a imaginárne. 

Koncom 80. rokov začal Michal Škrovina spolupracovať s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. V roku 2001 získal 

titul majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví maľby na sklo.     

Popri tradičnej ľudovej a súčasnej insitnej drevenej a kamennej plastike a ľudových maľbách majú nezastupiteľné miesto 

v zbierkach Oravskej galérie aj špecifické podmaľby na skle. Zámerom pripravenej výstavy je porovnanie a upriamenie 

pozornosti na skutočnosť, ţe  existuje  kontinuálne pokračovanie ţivej tradície súčasných tvorcov v bohatom zdroji slovenskej 

výtvarnej kultúry aj v tejto výtvarnej oblasti, čoho dôkazom nesporne  Michal Škrovina je. 

(el) 


