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Beata Jablonská

The quiet power of Nitra Gallery. On the exhibition 50 Years Young!  
Selection of works from collections of Nitra Gallery 

Abstract
At the end of the year 2015 an exhibition was opened in Nitra Gallery that arose 
in the context of the gallery’s celebration of fifty years of its foundation. The cu-
rators Barbora Geržová and Omar Mirza selected more than two hundred works 
from the gallery’s collections. They did not exhibit them as sanitized solitairs – as 
masterpieces deprived of context and links – but being aware of contemporary 
trends of new museology, they have presented them in a wider artistic and 
cultural context. The starting point of their concept was a footing of thematic 
fields (portrait, landscape, still life, nude...) – some sort of a sorting net through 
which they sifted all available works of the collection. Based on this concept, for 
instance the classic genre of portrait was presented in its developmental spiral 
from classical depiction (Maximilián Schurmann) through modern (Ladislav 
Guderna) up to postmodern depiction, together with its critical, quotational  
or social and political – critical versions (Martin Piaček). The genre so close to our 
history of art is presented here in a wide spectrum of artistic directions of the 
20th century and also in its current shifts that make the genre itself problematic 
or they utilize it for analysis of social problems. The curators have presented that 
the quiet power of the collection lies in its rich representation of contemporary 
art. It does not appear on the exhibition as borrowed works from the authors  
or other institutions that posses collections but as a result of own acquisitions.

Keywords: formation of collection– new museology – contextual presentation

Mgr. Beata Jablonská, PhD, critic and curator. Since 2014, she has been lectur-
ing at the Department of Theory and History of Art at the Academy of Fine Arts  
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Marián Mudroch: 6. majstrovstvo Bratislavy v posune artefaktu (téma Spojenie),
posunuté dielo autorov: E. Muybridge, M. Duchamp, G. Richter, 1983,  komb. tech., komb. 

materiál, 12 ks kociek, každá 9 × 9 × 9 cm 

Beata Jablonská

Nenápadná sila Nitrianskej galérie. K výstave „Čože je to 50-ka!“  
Výber diel zo zbierok Nitrianskej galérie
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Výstavy pri príležitosti výročí inštitúcií nie sú až takým vďačným výstavným 
formátom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Od ich tvorcov sa očakáva, že 
nielen potvrdia reprezentatívnosť zbierok inštitúcie a zvýraznia oprávnenosť 
jednotlivých diel v kontexte  vývoja dejín umenia, ale aj vyšlú zrozumiteľnú 
vizuálnu správu k „bežnému“ divákovi,  ktorého existencia je dnes dôležitým 
imperatívom každej rozpočtovej či súkromnej organizácie. Paradoxne, tieto po-
vinné pravidlá reprezentatívneho výstavného žánru môžu poskytnúť taký „hrací“ 
priestor, ktorého spomínané obmedzenia sa v porovnaní s voľnosťou dnešných 
kurátorských stratégií môžu ukázať ako objavená výsada. Neviem, či si kurátori 
Barbora Geržová a Omar Mirza pri príprave koncepcie výstavy k 50. výročiu svojej 
materskej galérie uvedomovali tieto prekážky ako svoje tvorivé výsady, ale jedno 
je isté – zo zbierkového fondu vybrali viac než dvesto diel, ktoré nevystavili ako 
vypreparované solitéry, teda ako majstrovské kusy zbavené súvislostí a väzieb, 
ale práve naopak, prezentovali ich vo vzájomných výtvarných  kontextoch, tých 
viditeľných i tých skrytejších. Vystavili sa tak síce riziku prezentácie nie vždy 
dokonalých kolekcií, ale otvorenosť a zvýraznená dialogickosť takejto koncepcie 
vytvorili niekoľko desiatok nových neobvyklých spojení, ktoré sa dajú  vidieť len 
pri ich fyzickej inštalácii, vzájomnom dotyku či konfrontácii. 
     Aj keď v sprievodnej publikácii vydanej pri príležitosti výročia som nenarazila 
na zmienku či odkaz na novú muzeológiu, je zrejmé, že tvorcovia výstavy sú si ve-
domí aktuálneho diskurzu a pristupovali k prezentovaniu svojej inštitúcie ako tej, 
ktorá nevidí cieľ svojej práce v budovaní zbierky výtvarných diel ako muzeálnych 
fosílií, ale ako dialogickej súčasti kultúrneho priestoru, v ktorom boli vytvorené. 

     Kurátori výstavy si postavili záchytnú sieť z tematických okruhov – ako osnovu  
a výberové sito, ktorým preosiali všetky dostupné diela zbierky. Samozrejme, 
k dispozícii bolo aj niekoľko ďalších modelov a možných ciest. Okrem už 
spomínaného dialogického mapovania sa ponúkalo jednoduchšie riešenie – 
siahnuť po solitérnych majstrovských kusoch, alebo sledovať diela v slede času. 
Pravdepodobne aj vzhľadom na povahu a históriu zbierky Nitrianskej galérie si 
autori zvolili model, ktorý im pomohol preklenúť neprítomnosť chýbajúcich diel 
či tvorbu niektorých autorov z čias nie práve šťastnej nákupnej politiky galérie 
pred rokom 1989 a previedli pozornosť k sústredenejším a koncepčnejším ak-
tuálnym akvizíciám. Vybrané tematické okruhy síce svojou zdanlivou nešpeku-
latívnosťou hrajú tak trocha mimikry, pretože napriek a práve vo svojej akoby 
naivnej jednoznačnosti dokázali vizuálny príbeh vystavených diel vypointovať 
v ich prekvapivých konkrétnostiach. Túto stratégiu treba zvlášť oceniť na pozadí 
deklarovaného volania „po vlastných, dvojhlasných, miestnou  geografiou a vývo-
jom rámcovaných“ dejinách umenia, s ktorým sa stretávame v našej alebo v iných 
stredoeurópskych umenovedách. A tak sa napríklad prostredníctvom  portrétu, 
ktorý bol vo výstavnej koncepcii kurátorov jedeným z tematických okruhov 
výstavy, vytvoril priestor, kde mohol byť tento tradičný žáner predstavený v jeho 
vývojovej špirále od klasického k modernému až k postmodernému zobrazeniu 
a zároveň v jeho kritických, citačných či sociálnych a politicko-kritických verziách. 
Navyše vo všetkých médiách (od maľby cez reliéf, fotografiu a textilný objekt 
až po video inštaláciu) a vlastných žánrových podkapitolách (okrem portrétu 
bol zastúpený aj autoportrét a malá tematická kolekcia zviazaná so zobrazením 

Maximilián Schurmann: Torbole, akvarel,  
papier, 1927, 20 × 15 cm

Olja Triaška Stefanovič: Diery, 2005 – 2012,  
digitálna tlač, plátno, 200 × 130 cm

Olja Triaška Stefanovič: Diery, 2005 – 2012,  
digitálna tlač, plátno, 200 × 130 cm

Olja Triaška Stefanovič: Diery, 2005 – 2012,  
digitálna tlač, plátno, 200 × 130 cm
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M. R. Štefánika). Naším dejinám umenia taký vlastný a blízky žáner je tu pred-
stavený vo vejári umeleckých smerov 20. storočia a zároveň v jeho aktuálnych  
posunutiach, ktoré síce operujú v tomto žánri, ale buď ho problematizujú, alebo 
ho používajú ako formálnu platformu pre analýzu spoločenských problematík. 
Takto postavený rámec „portrétnej tvorby“ dovolil vedľa seba predstaviť diela vr-
cholného postimpresionistu Maximiliána Schurmanna, modelového modernistu 
Ladislava Gudernu, surrealistu Karola Barona, ale aj fotografický cyklus Martina 
Piačeka, využívajúci tradíciu portrétneho zobrazovania na kritický komentár 
k našim národným dejinám.
     Kurátori postupne naplnili koncepčnú líniu tematickými okruhmi výtvarného 
aktu s podtémami matky s dieťaťom a nevesty, zátišia so subtémou memento 
mori, krajiny, ktorú dopovedali morskými motívmi, alebo zaujímavými väzbami 
na zobrazovanie interiéru či   témami ľudových, hudobných motívov, alebo textu 
a písma. Takto mohli vytiahnuť z depozitára dlhšie nevidené diela, teraz oživené 
objavným susedstvom. Napríklad akvarelová maľba zabudnutého mestského 
zákutia Maximiliána Schurmanna z roku 1927 zasvietila pri veľkoformátovom 
fotografickom cykle prázdnych mestských prieluk Oľji Triašky Štefanović z prvého 
desaťročia 21. storočia. Rovnako uhrančivá bola krajinárska kolekcia, kde kurátori 
vystavili neveľký akvarel Bohdana Hostiňáka s až filigránsky vymaľovaným 
detailom konára stromu, ktorý vystúpil v kontraste s hutnou olejovou maľbou 
Havranej doliny od Ernesta Zmetáka a bol dopovedaný takmer v identickom 
kolorite akrylovej maľby Strateného ostrova Michala Czinegeho. Prekvapila aj 

topografická zhoda konceptuálnej krajiny Petra Bartoša súznejúca s  motívmi 
vrchov z okolia Ružomberka od Martina Benku. Takisto tematický okruh zátišia 
sprostredkoval takmer didaktický príbeh moderného slovenského umenia, za- 
chytený dielami Ladislava Gudernu, Vincenta Hložníka, Františka Studeného, 
Ester Šimerovej-Martinčekovej, ale aj objektmi Mongramistu T. D. či video an-
imáciou Tomáša Džadoňa. 
      Návštevník si pri prehliadke expozície uvedomí, že silnou stránkou 
zbierky je bohaté zastúpenie súčasného umenia. Diela, ktoré si  užili premiéru 
v predošlých dvoch dekádach a mnohé sú už zapísané ako významné príspevky 
do aktuálnych dejín umenia, sa na výstave objavujú nie ako výpožičky od autorov 
či iných zbierkotvorných inštitúcií, ale ako vlastné akvizície zbierky Nitrianskej 
galérie. Treba si však uvedomiť, že tento fakt nie je samozrejmosťou a že za 
ich prítomnosťou vo výstavných sálach a v depozitároch galérie stojí intenzívna 
a sústredená niekoľkoročná odborná, manažérska a teoretická práca. Mnohé 
z diel už boli vystavené v rámci kurátorských výstav Barbory Geržovej a Omara 
Mirzu, ktoré už svojím vtedajším tematickým záberom zmapovali mnohé aktuálne 
či tradične prítomné témy tvoriace charakter súčasného umenia. Toto kurátorské 
mapovanie a interpretovanie súčasného umenia sa permanentne prezentuje 
nielen v hlavných sálach Nitrianskej galérie, ale aj v dvoch špecifických výstavných 
priestoroch – v Galérii mladých, zriadenej v roku 2001, a v Bunkri, alternatívnom 
priestore, ktorý vznikol v roku 2008 zrekonštruovaním bývalého podzemného 
krytu civilnej ochrany. 

Maximilián Schurmann: Portrét starého maliara, 
1910, olej, sololit, 72 × 55 cm

Ladislav Guderna: Dievča, 1959, tempera, papier, 
24 × 19,5 cm

Martin Piaček: Milan Rastislav Štefánik ako Anča Daučíková, 2007, di-
gitálna tlač, papier, 30 × 21 cm / 21,5 × 16,5 cm
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Ladislav Čarný: Hermes – Sacharatos, zo série Hermeneutiká, 
2006 – 2010,  , sadra, cukor, 50 × 50 × 25 cm

Jozef Kostka: Žnica, 1955, sadra, 29 × 19,2 × 13,6 cm

Ladislav Čarný: Hermes – Keruchos, zo série Hermeneutiká, 
2006 – 2010, vosk, 40 × 25 × 25 cm

Ladislav Čarný: Hermes – Halikos, zo série Hermeneutiká, 
2006 – 2010,  , sadra, soľ, 50 × 25 × 25 cm
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Bohdan Hostiňák: Bez názvu, 1997, akvarel, papier, 28 × 38 cm

Ernest Zmeták: Z Havranej doliny, 1951, olej, plátno, 60 × 80 cm Michal Czinege: Stratený ostrov 13, 2005, akryl, sprej,  plátno, 100 × 120 cm

Maximilián Schurmann: Pri rieke I (rieka Loth v Aveyrone), 1930, lept, papier, 16,7 x 12,3 cm
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Lucia Tallová: Paper Stories, 2013, maľba, fotografia, papier, 40 × 30 cm

Lucia Tallová: Paper Stories, 2013, maľ-
ba, fotografia, papier, 
40 × 30 cm, 2013

Lucia Tallová: Paper Stories, 2013, maľ-
ba, fotografia, papier, 

40 × 30 cm, 2013

Ján Alexy: Nevesta, 1953, pastel, papier, 
98,5 × 68,5 cm
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     V sprievodnom texte k výstave, ktorý je súčasťou publikácie vydanej k 50. 
výročiu galérie, upozorňujú kurátori na svoje úsilie „dopĺňať zbierky o diela 
domácich umelkýň a umelcov, ktorých tvorba je v zbierkovom fonde ne-
dostatočne zastúpená, najmä z dôvodu nekoncepčných nákupov či darov 
realizovaných pred rokom 1989“. Chcú „postupnými krokmi kompletizovať 
reprezentatívnu kolekciu slovenského umenia 20. a 21. storočia“. Zbierka sa tak  
môže pochváliť dielami umelkýň a umelcov staršej a strednej generácie, ktorí 
zásadným spôsobom ovplyvnili podobu slovenského umenia druhej polovice 
20. storočia. Keďže ide o autorky a autorov, ktorí vstupovali na scénu prevažne 
od šesťdesiatych rokov, napríklad Jana Želibská, Vladimír Popovič, Mongramista 
T. D, Otis Laubert, Milan Adamčiak, Milan Bočkay, Klára Bočkayovej, Rudolf 
Fila, Peter Kalmus, Vladimír Kordoš, Rudolf Sikora, Peter Bartoš, Peter Rónai, 
Veronika Rónaiová, často je to záchranný nákup posledných voľných diel, ktoré 
pochádzajú z najvýznamnejších etáp ich tvorby.    
     Druhou určujúcou prioritou ich akvizícií je nákup diel autoriek a autorov 
mladšej a najmladšej generácie, ktorí už výrazne ovplyvnili podobu súčasného 
umenia, takže zbierka sa za posledné roky rozrástla o práce Erika Bindera, 
Miry Gáberovej, Martina Sedláka, Oľji Triašky Stefanović, Pavly Scerankovej, 

Svätopluk Mikyta: Doba XXII., 2009, komb. tech., papier, 22 × 2 7 cmMartin Benka: Všesokolský zlet nástup dorasteniek, 1926, 
olej, kartón, 34,5 × 47,5 cm

Moniky Pascoe Mikyškovej, Marka Blaža, Martina Dernera, Svätopluka Mikytu, 
Anety Mona Chisy & Lucie Tkáčovej, Rastislava Podobu, Doroty Sadovskej, Jany 
Farmanovej, Márie Machatovej, Vlasty Žákovej, Petra Ančiča, Martina Piačeka, 
Jarmily Mitríkovej & Dávida Demjanoviča.
     Ako väčšina regionálnych galérií aj Nitrianska galéria bojuje s komplikovanými 
podmienkami, ktoré nie vždy prajú úlohám a cieľom galerijnej práce, kde samoz-
rejmosť cieľavedomého zhromažďovania, vedeckého a odborného spravovania 
a prezentovania musí byť neraz prácne a pokorne dokazovaná. Navyše nie 
vždy mala galéria v minulosti šťastie na odborných pracovníkov, ktorí sa buď 
v Nitre dlho neohriali, alebo svojou prácou neprekročili hranice mesta a regiónu. 
Súčasné vedenie dáva jej kurátorom tvorivú slobodu, ktorá sa spolu s ich odbor-
nou zodpovednosťou podpisuje pod budujúcu sa kvalitnú značku a pomaly, ale 
isto vytvára renomé dobrej galerijnej adresy.

Mgr. Beata Jablonská, PhD., kritička a kurátorka. Od roku 2014 prednáša na kate-
dre teórie a histórie umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 
jablonska@vsvu.sk
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Monika Pascoe Mikyšková: 
Zo série Skrz na skrz, 2013, 
akvarel, papier, 40 × 30 cm

Jana Želibská: Svetelný bod III., 1980, svetelný objekt, komb. materiál, 41,5 × 40,5 cm
Rudolf Uher: Dievča, 1960, 
drevo, 117 × 29 × 34,5 cm


