Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú
na vernisáž výstavy

Erna Masarovičová
Katarína Kissoczy
Aká matka, taká Katka
s fotografiami Antona Sládeka
vo štvrtok 12. januára 2017 o 16.30 hod.
vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne
Kurátorka: Elena Porubänová, Galéria MAB v Trenčíne
Výstava potrvá do 26. marca 2017
Otvorené ut – ne od 10.00 do 17.00 hod.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 43 586 3212 • e-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk
www.oravskagaleria.sk • Fb: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
www.lodslanica.sk • Fb: Loď Slanica – vyhliadková plavba po Oravskej priehrade
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Oravská galéria v Dolnom Kubíne
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Spoločná výstava Erny Masarovičovej a Kataríny Kissoczy je vzájomným dialógom s priestorom a hmotou na pozadí vzťahu matky a dcéry. Súčasťou projektu
výstavy sú prezentované aj veľkoformátové čiernobiele fotografie bratislavského
umeleckého fotografa Antona Sládeka (1956).
Erna Masarovičová (1926-2008) bola významnou osobnosťou slovenského sochárstva, ako prvá začala používať techniku zvárania oceľových plátov. Vytvárala
tak expresívne konvexné a konkávne tvary a v kubistickom názore sa inšpirovala
hudbou a ľudskou figúrou. Túto techniku premietla do svojich monumentálnych
objektov i do autorských šperkov. Už v polovici 60. rokov patrila medzi popredné
osobnosti slovenského sochárstva a stala sa zakladateľkou moderného šperku
na Slovensku. Obísť nemožno ani významnú medailérsku tvorbu. Od 70. rokov
sa venovala intenzívne aj tvorbe plakiet a medailí, ktoré pravidelne prezentovala
na výstavách po celom svete.

Erna Masarovičová
Katarína Kissoczy

Katarínu Kissoczy (1956) možno zaradiť do tzv. „Generácie 80“. Vyštudovala
divadelnú scénografiu na pražskej DAMU a tam aj zostala pôsobiť, pričom jej
ateliér sa stal miestom stretávania pražských a slovenských študentov umeleckých škol a organizačným centrom ich aktivít. Scénografické vzdelanie umožnilo
Kataríne Kissoczy prechod k tradičným priestorovým skladbám. Využitie živej
farebnosti a expresívne nasadené znakové fragmenty figúry v reliéfnej redukcii
sa stali poznávacím znakom jej sochárskych inštalácií.

