
SPOLOČNOSŤ ARTEM A MESTO PRACHATICE 

THANKS FOR THE INVITATION 

Martina Bégerová, Viera Čapková, Vojtech Farkaš, Lucie Filimonova, Tina 

Gállová, Miroslav Gasidlo, Pavol Hammel, Peter Hargaš, Štefan Jančík, Viktória 

Jarošová, Alena Kolesárová, Marián Komáček, Suren Mesropyan, Ľubica 

Malovecká, Zoltán Nagy, Peter Plavčan, Ivan Slezák, Zuzana Schmidt, Helena 

Sumbalová, Štefan Široký, Katarína Vidrová, Veronika Weberová 

Pozývame Vás na slávnostnú derniéru výstavy dňa 25.6.2021 (piatok) 

o 17.00 hodine v priestoroch galérie Dolní Brána, Prachatice, ulica Dolní brána 

25. Diela vystavujúcich autorov priblíži historik umenia PhDr. Ľuboslav Moza, 

PhD., člen Európskej akadémie vied a umení. „Výtvarné umenie je i zostane 

trvalým záznamom našej prítomnosti pre budúce generácie. Preto má taký 

význam, a poslanie.“ RSVP: artem@artem.sk +421254789416 

 

 

To umenie, ktoré všetci milujeme a bez ktorého si nevieme predstaviť našu 

existenciu, to umenie, ktoré tvorí súčasť nášho života aj keď si to mnohokrát 

neuvedomujeme, má množstvo výrazov, tvorí pestrosť zážitkov a učí nás. 

Umenie je vlastne inou formou reči. 

Slovenská spoločnosť Artem veľmi tvorivo komunikuje s mestom Prachatice. 

Aj preto, že vedia, aký význam umenie dnes má. Jeden z mnohých zážitkov 

prinášame do Prachatíc aj začiatkom leta 2021. Bohatstvo myšlienok 

a radosti. Hodnotu kolekcie vždy ocení divák. Od jednoduchosti, cez hľadanie 

až po mysliteľské práce. Prachatice, opäť prinášame zážitok. 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.  



 

Martina Bégerová je mladá maliarka, 
ktorá najmä líniou tvorí pop 
surrealistické príbehy. 

Vierka Čapková patrí medzi stálice 
umeleckých výstav. Kultivovane ukladá 
farbu v pestrej palete abstraktných 
kompozícií. 

 

 

Lucie Filimonova je jedinečnou 
maliarkou ľudskej duše. Tvorí 
emocionálne silné príbehy, ktorými sa 
vpísala do hodnoty československého 
výtvarného prejavu. 

Cestou tvorivých objavov ide umenie 
Tiny Gállovej. Maľuje s istotou, 
naznačuje záhady životnej cesty 
každého jedinca. 

 

 

Victoria Jarošová je najmladšou 
vystavujúcou, ktorej prejav je plný 
emócie a obdivu. 

Medzi stále málo známe hviezdy 
súčasnej umeleckej kultúry patrí 
nesporne tvorba Ľubice Maloveckej. Jej 
obrazy, plné kreativity a tvorivého 
výrazu sú nositeľom emocionálne 
silného posolstva. 

 

 

 

Zuzana Schmidt vstúpila do umenia 
s obrovským nasadením. S citom pre 
farbu a obrazovú kompozíciu. 
S bohatstvom kreativity udivuje divákov 
každým novým obrazom. 

Helena Sumbalová je mimoriadne 
vnímavou a citlivou umelkyňou. Takto 
vstupuje do každého obrazového 
príbehu, ktorý vie prilákať nielen 
záujem diváka, ale aj odborníkov. 

 



 

Katarína Vidrová už desiatky rokov na 
našej umeleckej scéne tvorivo rastie. 
Abstraktnú tvorbu prelína s prírodnými 
zábermi bohatými na farby 
a surrealistické nápady. 

Veronika Weberová dokáže na každej 
výstave prekvapiť novým tvorivým 
vstupom. Maľuje kultivovane, vnímavo 
a príťažlivo. 

 

 

Medzi osobnosti, a to slovenského 
i medzinárodného sochárstva, patria 
diela Vojta Farkaša. Je profesionál 
so stále novými nápadmi a i objavmi. 
Precízne technologické spracovanie je 
nositeľom fantastických diel hodnoty 
a filozofie. 

Miroslav Gasidlo je umelcom súčasnej 
fotografie. Prináša jedinečné pohľady na 
dnešok. Civilistické poňatie prítomnosti. 

 

 

Stretnutím s jeho prvou obrazovou 
kolekciou som vedel, že Pavol Hammel 
je ukrytý maliarsky talent. Jeho obrazy 
sú dnes umelecké skvosty. Kultivovaná 
kompozícia, tvorivá práca s farbou 
a bohatstvo nápadov. Sú jedinečné. 

Peter Hargaš patrí medzi obľúbených 
tvorcov impresionistických príbehov. 
Uplakané daždivé mesto, nádhera hôr 
a príbehy, ktorých súčasťou je človek. 

 

 

Až neskôr začal Štefan Jančík maľovať. 
Každým obrazom rastie jeho 
umeleckosť. Sú nápadité, ale i citlivé, 
farebne jemné a fakt, pohodové. 

Alena Kolesárová - Ličková patrí už 
dnes k významným maliarkam zrelej 
umeleckej generácie. Farebná škála, 
príroda, impresionistické presahy, nové 
podanie kvetov a života sú krásou nielen 
jej výtvarného prejavu, ale zároveň 
dnešnej umeleckej scény.  



 

Marián Komáček je osobnosťou 
slovenskej maľby a grafiky. 
S nesmiernou kreativitou stavia príbehy 
každého diela, v ktorom farbou, 
kompozíciou i obsahom vytvoril svoj 
vlastný rukopis. 

Odkedy vstúpil mladý umelec Suren 
Mesropyan do profesionálneho 
umeleckého sveta, neprestáva 
fascinovať. Istá maľba, impresionistické 
nové objavy, jedinečnosť figurálneho 
spracovania. Suren je dnes jedinečný, na 
ceste k obrovskému úspechu. 

 

 

Enzoe, Zoltán Nagy, je umelcom, 
ktorého tvorba je dnes pojmom. 
Obrovský talent, ktorým vie rozprávať 
v maľbe, či kresbe, fascinuje divákov pri 
každom stretnutí s jeho tvorbou. 

Peter Plavčan je náročným filozofom. 
Pozorovateľom života, o ktorom 
rozpráva silnými príbehmi života 
minulosti, i kultivovanou reakciou na 
momenty dneška. 

 

 

Ivan Slezák, kultivovaný umelec, tvorca 
poslov dobra a úsmevu. Autorove sochy 
variujú tie stimuly, ktoré potrebujeme. 

Štefan Široký vstúpil do výtvarného 
života ako suverénny, technologicky 
pripravený sochár. Pracuje s kameňom. 
Venuje sa aj tvorbe obrazov so 
zaujímavou hodnotou myšlienok 
i formy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


