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VITAJTE
Umelecká zbierka Európskeho parlamentu zahŕňa 
viac ako 500 malieb, sôch a ďalších diel moderného 
umenia z krajín Európskej únie, ako aj niekoľko diel 
z tretích krajín.

Zrodila sa v roku 1980 z iniciatívy vtedajšej predsedníčky Simone 
Veilovej s cieľom podporiť umenie a rozmanitosť. Pôvodným plánom 
bolo zozbierať umelecké diela z 10 krajín zastúpených v Európskom 
parlamente. Uprednostnení boli mladí umelci, ktorí už dosiahli určitú 
úroveň uznania a prestíže. Európsky parlament následne zbierku rozšíril 
nákupom a darmi ďalších diel. Stala sa jednou z najrozsiahlejších 
a najzaujímavejších zbierok moderného umenia za posledných 30 rokov.

Zbierka sa zameriava na moderné umenie, ktoré nie je považované za 
umelecký štýl, ale reprezentuje umelecké diela vytvorené v súčasnosti. 
Moderné umenie sa z podstaty svojej definície vyvíja a spochybňuje 
vnímanie umeleckého prejavu ako „vysokého“ a „nízkeho“ umenia. 
V posledných rokoch sa v modernom umení objavujú prvky, ktoré 
sú ironické, experimentálne, komerčné a konceptuálne. K rozšíreniu 
vymedzenia moderného umenia prispelo aj využívanie nových 
materiálov, médií, aktivít, konceptov a prvkov gýča. 

Zbierka je vystavená vo verejných a spoločenských priestoroch 
v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli, Luxemburgu, Štrasburgu 
a v styčných kanceláriách Európskeho parlamentu po celej Európe. 

V umeleckej zbierke sa odrážajú niektoré základné hodnoty Európskeho 
parlamentu spočívajúce v podpore kultúry, medzikultúrneho dialógu 
a rešpektovania kultúrnej rozmanitosti. Rôznorodosť štýlov, období, 
umelcov a krajín zahrnutých v zbierke poukazuje na kultúrne bohatstvo 
a rozmanitosť Európskej únie. Pestrosť diel jasne odráža motto Európskej 
únie Zjednotení v rozmanitosti – tak ľudia, ako aj umenie.

Výstava v rokovacej sále prezentuje zbierky umeleckých diel zo 
súčasných a bývalých krajín Európskej únie. Umelecké diela sú 
usporiadané tematicky, čo návštevníkom výstavy uľahčuje pozorovanie 
a porovnávanie kultúrneho bohatstva Európskej únie.

Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. V prípade ďalších otázok nás 
môžete kontaktovať na e-mailovej adrese : art@ep.europa.eu
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PLÁN VÝSTAVY

1 Olivier STREBELLE Zbiehanie (Confluences) 

2 Imi KNOEBEL Modrá pohovka (Canapé Blau)

3 Peter DOIG Dom splývajúci s prostredím (Stealth House) 

4 ONA B. Nulový priestor (Zero Space) 

5 Michael CRAIG-MARTIN Tmavozelená maľba (Dark Green Painting) 

6 Vilmantas MARCINKEVIČIUS Pavargęs žmogus (Unavený muž)

7 Viorel MARGINEAN Panoráma (Paysage rythmé)

8 Erik ŠILLE Pomaly ničím tvoj domov

9 Petr MALINA Chata pri jazere I (Chata u jezera I)

10 Lucien WERCOLLIER Prederavená (La transpercée)

11 Wlodzimierz PAWLAK Ochranná rukavica (Rękawica ochronna)

12 Ger SWEENEY Do vetra (Into the wind)

13 Vítor POMAR Bez názvu (Sem titulo)

14 Brigitte KOWANZ Svetlá žiaria (Leuchten Leuchten)

15 Rea AFANDITOU Tu som (Eίμαι εδώ)

16 Arjan PREGL Príroda (Narava)

17 Marlene DUMAS Modlite sa za mňa (Bid voor mij)

18 Madeleine GERA Portrét Alexiho s pohárom (Ritratt ta ‘Alexi b’tazza)

19 Valerio ADAMI Portrét (Personaggio)

20 Andrey DANIEL Morské pobrežia Európy alebo Marco Polo sa stretáva 
s Erazmom  
(Бреговете на Европа или Марко Поло и Еразъм)

21 Maria BLOMBÄRG Hrdina (Hjälte)

22 Yannis GAITIS Pochod (Η παρέλαση)

23 Boris BUCAN Diptych: 1. Zmrznuté vtáky, 2. Trh a holuby  
(Diptih: 1. Smrznuta ptica; 2. Trznica i golubovi)

24 Jörg IMMENDORFF Hlasuj! (Wähle!)

25 Margrethe AGGER Dve husy (To gæs)

26 Péter SZARKA Tajná spoločnosť (Titkos társaság)

27 Eeva-Liisa ISOMAA Zrodenie sveta (Maailman synty)

28 Dominique SOSOLIC Spomienka na minulé časy (La mémoire du temps)

29 Vineta KAULAČA Vizuálna pamäť (Visual Memory)

30 Jaan ELKEN Klopanie na nebeskú bránu  
(Knock, knock knocking on Heaven’s Door)

31 Antoni CLAVE New York II
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HLAVNÉ 
SCHODISKO 
A BALKÓN
Moderné umenie zahŕňa množstvo 
foriem, štýlov a rozmerov.



Olivier STREBELLE  
(1927 – 2017)
Zbiehanie 
(Confluences)

1992

Leštená nehrdzavejúca oceľ
12 x 7 m
Belgicko

Imi KNOEBEL  
(nar. 1940)
Modrá pohovka 
(Canapé Blau)

1989

Olej na dreve
140 x 220 cm
Nemecko

„Keď som zbadal schodisko, predstavil som si uprostred 
neho sochu.“

Štýl Oliviera Strebella sa vyznačuje veľkými sochami 
obrovských rozmerov. Konečnú podobu jeho 
dielam dodáva najmä jeho tvorivý proces a výber 
materiálu. Sochy často vytváral v kontexte osobitných 
architektonických alebo mestských priestorov. Jeho sochy 
s lineárnym a štíhlym dizajnom sa pohrávajú s pohľadom 
diváka, ktorý sleduje jeho dielo.

„Yves Klein maľoval svoje plátna namodro, Lucio Fontana do 
nich rezal nožom. Čo ešte zostáva? Ak chcete niečo vytvoriť, 
zostať nažive, musíte vymyslieť niečo prinajmenšom rovnako 
radikálne.“

Knoebel je známy svojou minimalistickou abstraktnou 
maľbou a sochou. Opakovane používa techniku 
zarezávania nožom (tzv. Messerschnitt) a na jeho 
obrazoch sa často objavujú základné farby červená, žltá 
a modrá. Od roku 1975 pracoval Imi Knoebel na súbore 
diel s názvom Mennigebilder, ktorý je pomenovaný po 
jasnej oranžovočervenej antikoróznej farbe používanej v 
oceliarskom stavebnom priemysle. V rokoch 1987 až 1991 
vytvoril Knoebel sériu Canapés (Pohovky), kde použil rozličné 
základné farby: červenú, žltú a modrú. V duchu záľuby 
svojej generácie v priemysle začal pracovať s antikoróznou 
farbou používanou v oceliarstve a tak vznikol celý súbor diel: 
Mennigebilder. Podobné priemyselné materiály boli použité 
v sérii Canapés (Pohovky) (1987 – 1991). Vynikajúcim 
príkladom je Canapé Blau (Modrá pohovka).
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Peter DOIG  
(nar. 1959)
Dom splývajúci 
s prostredím 
(Stealth House)

1992

Olej na plátne
199 x 250 cm
Spojené kráľovstvo

© SABAM Belgicko 2018

ONA B.  
(nar. 1957) 
Nulový priestor 
(Zero Space)

1997

Olej na plátne
200 x 180 cm
Rakúsko

„Vždy som chcel maľovať obrazy, ktoré by rozprávali 
príbehy a podnecovali k zamysleniu.“

Diela Petra Doiga sú inšpirované fotografiami alebo 
filmom, no nikdy nevychádzajú zo skutočného 
prostredia či skúseností. Jeho obrazy sú rozpoznateľné 
a často súvisia s osobnými spomienkami. Jeho maľby 
nadčasovo znázorňujú skutočný svet pretvorený na 
fantastický, vzdialený a dezorientujúci svet úvah.

„Červená farba vo mne vyvoláva veľmi príjemný pocit... 
akoby som v mojich obrazoch bola doma. Predstavuje 
silu, energiu a radosť. Ako slnko a krv, ale v pozitívnom 
zmysle. Pri tejto farbe nikdy necítim agresivitu.“

Červená vyvoláva vďaka svojej ústrednej úlohe 
v dielach ONY B. pocit ženskosti a zmyselnosti. 
Táto farba jej vždy pripomína pozitívne pocity, ako 
sú motivácia, sila, radosť a pohoda. Jej umelecké 
vyjadrenie zahŕňa rôzne výrazové prostriedky vrátane 
maľby, inštalácie, performance, fotografie a hudby.

ONA B. sa zaujíma o transcendentálne prvky, ako sú 
metakomunikácia, meditácia, sny a zen, a zároveň sa 
zaoberá sociálno-politickými otázkami. Stimulom sú 
pre ňu strach z neznáma a túžba po nekonečne.
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Michael  
CRAIG-MARTIN 
(nar. 1941)
Tmavozelená maľba 
(Dark Green Painting)

1991

Akryl a šepsový podklad 
na plátne
213,5 x 213,5 cm
Spojené kráľovstvo

© SABAM Belgicko 2018

„Často hľadáme niečo nezvyčajné v nezvyčajných 
veciach alebo udalostiach, ale ak by sme pochopili, aká 
kvalita sa skrýva v bežných veciach, boli by sme bližšie 
k podstate života.“

Počas 90. rokov minulého storočia sa zameranie 
Michaela Craiga-Martina jasne presunulo na maľbu, 
ktorú charakterizovali motívy s výraznými obrysmi 
a paleta výrazne krikľavých farieb. Umelec vytvára 
situácie, v ktorých predsudky, ktoré by mohol 
mať divák voči abstraktným alebo realistickým 
zobrazeniam, prechádzajú neustálou transformáciou 
alebo zvratom. V roku 1991 vytvoril súbor malieb 
vychádzajúcich z mriežky, ako napríklad Tmavozelená 
maľba, kde sa motív mriežky prelína úrovňou prvého 
plánu, pozadia i hĺbky.

5
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Vilmantas 
MARCINKEVIČIUS    
(nar. 1969)                                                                      
Pavargęs žmogus 
(Unavený muž)

1998

Akryl a olej na plátne
174 x 209 cm 
Litva

„Strohé a niekedy kontrastné farby v mojich maľbách 
sú vo veľkej miere odrazom dnešného sveta. Používam 
neuhladenú a netradičnú harmóniu farieb – farieb, ktoré 
sa neboja hovoriť odvážne a jasne.“  

Vilmantas Marcinkevičius patrí medzi popredných 
predstaviteľov súčasného litovského expresionizmu. 
Jeho diela sú skúmavým pohľadom do vnútra človeka 
a na tento účel využíva všetky súčasné vyjadrenia 
identity a identifikácie. Jadrom jeho tvorby je postava, 
ktorú spracúva spontánnym a voľným spôsobom. 
Prostredníctvom tohto osvedčeného motívu občas 
nastoľuje nepríjemné otázky týkajúce sa minulosti a 
prítomnosti, jednotlivca a spoločnosti, do ktorej (ne)patrí, 
alebo načrtáva politickú a ekonomickú perspektívu a jej 
vplyv na príbeh jednotlivca. 



Viorel MARGINEAN  
(nar. 1933)
Panoráma 
(Paysage rythmé)

2002

Akryl na plátne
200 x 350 cm
Rumunsko

„ ... veci som vždy videl zhora, zoširoka a komplexne.“

Marginean dôsledne pozoruje prírodu a jej zmeny 
a zo spleti jej útržkov vytvára rozsiahle kompozície. 
Krajiny premieňa na štylizované a dynamické 
štruktúry, čím vytvára svoje vlastné imaginárne 
vízie. Jeho dielo má korene v jeho rodnom regióne, 
v ktorom prežil detstvo, v Transylvánii.

Erik ŠILLE  
(nar. 1978)
Pomaly ničím tvoj domov 
(Slowly I damage  
your home)

2008

Olej na plátne
220 x 180 cm
Slovensko

„Môžeme si vymyť mozog tak, aby sme ho mali 
úplne čistý?“

Erik Šille na svoje paradoxné rozprávanie 
príbehov používa obraznosť elektronických médií 
alebo konzumnej kultúry. Vo vykonštruovanom 
surrealistickom, či dokonca utopistickom svete sa 
stretávame s realistickými ľudskými problémami, 
ktorým musíme čeliť. Vzájomne tu porovnáva 
pôvab týchto vtipných stvorení podobných hračkám 
s brutálnosťou a surovosťou scény. S takmer 
infantilnou naivitou vykresľuje kruté, deštruktívne 
a, ako naznačuje názov, úmyselné vypálenie domu.
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Petr MALINA  
(nar. 1976)
Chata pri jazere I 
(Chata u jezera I)

2005

Olej na plátne
45 x 60 cm
Česká republika

„Dlhotrvajúce ponorenie sa do témy.“

V umeleckej tvorbe Petra Malinu cítiť zmysel pre 
idealizmus, ktorý sa prejavuje vo výbere tém aj  
v estetickom stvárnení. V dôsledku toho sa nad 
jeho maľbami vznáša aura pokojnej jednoduchosti, 
ktorá prekvapivo predvídala a teraz odráža našu 
idealizovanú dokumentáciu každodenného života. 
Jeho obrazy sú v niečom všedné, zároveň však 
nemožno prehliadnuť ich názornosť a precíznosť. 
Pôsobia ako cestovný denník zachytávajúci 
dokonalú nezáživnosť, okázalú každodennosť, 
zaranžovanú náhodnosť. Umenie Malinu, ktoré 
je spojené s určitou dobou, ale zároveň je aj 
nadčasové, vyzdvihuje idylickú, pritom však známu 
rutinu.
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ABSTRAKTNÉ 
UMENIE VERZUS 
FIGURATÍVNE 
UMENIE
Rôznorodosť moderného umenia sa 
prejavuje kontrastom medzi umeleckými 
prejavmi, ktoré sa buď radikálne zúžia na 
základné prvky alebo predstavujú symboly 
a rozoznateľné predmety.



Lucien WERCOLLIER  
(1908 – 2002) 
Prederavená 
(La transpercée)

1959

Patinovaný bronz
64 x 50 x 45 cm
Luxembursko

© SABAM Belgicko 2018

Wlodzimierz PAWLAK  
(nar. 1957) 
Ochranná rukavica 
(Rękawica ochronna)

1987

Olej na plátne
130 x 150 cm 
Poľsko

„Najdôležitejšie sú pre mňa čisté tvary a veľmi 
jasný poriadok.“

Sochy Luciena Wercolliera, pôvodne inšpirované 
Mallolom, Brancusim a Arpom, sa zmenili skôr 
na abstraktnú formu jazyka, pričom sa pozornosť 
sústreďuje na sochárske prvky. Kameň, alabaster, 
mramor, sklo, ale najmä bronz boli médiá, ktorým 
dodal štylizované organické podoby s rafinovanou 
súhrou svetla a tieňa. Jeho jemne vyhladené 
diela dosahujú hlbokú harmóniu, pričom zjavne 
uprednostňuje krivky pred priamymi líniami.

„Krok po kroku sa vzďaľujem tradičným predstavám 
o maľbe. Odmietam ornamentáciu, maľujem stroho, 
čo najjednoduchším spôsobom.“

Wlodzimierz Pawlak bol ako člen umeleckej 
skupiny Gruppa súčasťou nezávislého umeleckého 
hnutia 80. rokov minulého storočia. Je maliar, 
performatívny umelec, básnik a pedagóg a jeho 
umenie vždy vychádza z teoretických úvah. Jeho 
diela môžu byť symbolickými transformáciami 
alebo konkrétnymi metaforami, ktoré odzrkadľujú 
a komentujú spoločenskú a politickú situáciu 
stanného práva, ako aj súčasné problémy. Súčasťou 
jeho vizuálneho prejavu sú humor a irónia.
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Vítor POMAR  
(nar. 1949)
Bez názvu 
(Sem titulo)

1983

Akryl na plátne
193 x 195 cm
Portugalsko

© SABAM Belgicko 2018

Ger SWEENEY  
(nar. 1959)
Do vetra 
(Into the wind)

1994

Akryl na plátne
153 x 138 cm
Írsko

„V určitom bode niet ničoho iného na práci, niet kam ísť 
a potom chcem čosi robiť, tak maľujem.“

V raných prácach Vitora Pomara dominuje čierno-biela 
paleta, neskôr však začal používať farby. Pomar, ktorý sa 
inšpiroval zen budhizmom, dodržiava svoj expresionistický 
abstraktný štýl, pričom pevne verí, že kreatívny proces je 
hlboko zakorenený v ľudskej psychike. Spája spiritualitu 
a experimentalizmus a v jeho tvorbe sa prelínajú rôzne 
umelecké techniky, ako sú maľovanie, kreslenie, tvorba 
videozáznamov, filmovanie, fotografovanie a sochárstvo.

„Tieto hlavné prvky lineárnych rytmov, farba, gestá a náhoda  
a celkový zmysel pohybu sa zlúčili, keď som povrch vnímal 
taký, aký je – ploché alebo plytké pole vizuálnej činnosti,  
a uplatňujem naň stratégie, ktoré súvisia s farbou  
a kompozíciou.“

Vzťah Gera Sweeneyho ku krajine sa rozvíjal súčasne s tým, 
ako sa vyvíjali jeho najvnútornejšie pocity a spomienky.  
Po tom, ako úplne prešiel od fotografického realizmu  
k abstraktnému expresionizmu, začal pri svojej práci využívať 
výlučne svoju pamäť, pričom vychádzal zo spracovaných 
pocitov či dojmov a vyjadroval ich abstraktnou formou. 
Ťažko presne povedať, čoho sa Do vetra týka, o to však nejde. 
Kompozícia, v ktorej prevládajú hlavne hmlisté ťahy štetca, 
ponúka skreslený pocit priestornosti. Akoby fyzická celistvosť 
znázornených prvkov bola natoľko nestabilná, že maliar 
dokázal len nejasne zachytiť chemický chaos, ktorý sa, 
napokon, podobá spomienkam, ktoré použil na vytvorenie 
intímnych a úžasných obrazov.
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Marlene DUMAS  
(nar. 1953)
Modlite sa za mňa 
(Bid voor mij)

2004

Akvarel na papieri 
(6 hárkov)
130 x 73 cm
Holandsko

„Moderné umenie je vo svojej podstate netradičnou 
činnosťou. Presnejšie povedané, snaží sa o rozšírenie 
nášho vnímania toho, čo je považované za tradičné 
a normálne. Umenie je tu na to, aby nám pomohlo 
vidieť viac, nie menej.“

Figurálna tvorba Marlene Dumasovej je inšpirovaná 
výstrižkami z fotografií, novín a časopisov, ako 
aj osobnými spomienkami. Prostredníctvom jej 
osobitných techník používania oleja na plátne 
alebo atramentu a akvarelových farieb na papieri 
vznikajú jej typické nejasné postavy s vykrútenými 
a strašidelnými výrazmi. Opakujú sa u nej témy rasy, 
zmyselnosti a pornografie, násilia a jemnosti, viny 
a nevinnosti. Jej psychologicky zaťažené obrázky 
zobrazujú znepokojivú intímnosť, čím vytvárajú 
intenzívne napätie a diváka konfrontujú s jeho 
vlastnými predsudkami a obavami. Marlene Dumas 
patrí medzi najuznávanejších súčasných umelcov. 
Jej práce sú plné života a komplexnosti.
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SVETLO V UMENÍ
Technologický vývoj moderným umelcom 
umožňuje, aby sa rôznymi spôsobmi 
pohrávali so svetlom: používajú priehľadné 
materiály, jasné farby alebo zdroj svetla 
ako taký.



Rea AFANDITOU  
(nar. 1960)
Tu som 
(Eίμαι εδώ)

2005

Akryl na plexiskle
100 x 86 x 9 cm
Cyprus

Táto maľba vznikla na výstavu Tu som, ktorá sa 
uskutočnila v galérii Argo v Nikózii v roku 2005.

Cyperský umelec Rea Afanditou svojím dielom  
Tu som predkladá jeden z výkladov toho, čo možno 
považovať za prevládajúce zmyslové zážitky jeho 
ostrova. Teplo farieb a teplo sálajúce z kameňa sú  
v zdanlivom kontraste so sviežosťou miestnej 
zelene, ktorá je často vítaným útočiskom. Táto 
maľba pôsobí ako vnímavo vytvorená pohľadnica 
alebo určitá syntéza. 

Brigitte KOWANZ  
(nar. 1957)
Svetlá žiaria 
(Leuchten Leuchten)

1997

Akryl, oceľ, drevo  
a žiarivé farby
120 x 180 x 19 cm
Rakúsko

„Vidíte svetlo.“

Dielo Kowanzovej sa prejavuje konštruovanými 
priestormi a priestorovými interakciami. Predmety 
a inštalácie precízne štruktúruje, pričom sa zdá, 
akoby sa interiér navzájom prelínal s exteriérom. 
Svetlo, jazyk a zrkadlá sa prepletajú a ich 
neohraničené prúdenie vnímania je poeticky 
zaťažené a ponúka nové perspektívy pozorovania.
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Arjan PREGL  
(nar. 1973)
Príroda 
(Narava)

2004

Olej na plátne
131 x 111 cm
Slovinsko

© SABAM Belgicko 2018

„Najspokojnejší som, keď sa v mojom diele spoja 
tri kľúčové prvky súčasne: vzťah k dejinám umenia, 
humor a politická angažovanosť.“

V primárne tematických cykloch Arjan Pregl 
premýšľa o svojej úlohe v spoločnosti: uvažuje 
kriticky a dáva do súvislosti svoj okolitý svet, pričom 
ho filtruje vo svojom vizuálnom výstupe. Odkazuje 
na historické štýly maľby a pokúša sa k nim 
pristupovať s humorom. Pri tomto druhu maľby sa 
z realistických prvkov stávajú štylizované prírodné 
javy, ktoré sú zjednodušené na základné formálne 
prvky pomocou počítačových programov.
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PORTRÉTY
Prostredníctvom portrétov možno vyjadriť 
rôzne ľudské príbehy a spoločenské 
úlohy: jednotlivec, hrdina alebo 
anonymná postava?



Madeleine GERA  
(nar. 1960)
Portrét Alexiho  
s pohárom 
(Ritratt ta ‘Alexi 
b’tazza)

2001

Olej na plátne
89 x 79 cm 
Malta

© SABAM Belgicko 2018

Valerio ADAMI  
(nar. 1935)
Portrét 
(Personaggio)

1983

Akryl na dreve
74,5 x 56,5 cm
Taliansko

„Stať sa umelcom je iná a oveľa rafinovanejšia úloha 
než naučiť sa, ako maľovať akademicky.“

Tento portrét vyjadruje nesmierny záujem autorky 
o školu starých majstrov. Zjavne pokračuje 
v naturalistickej tradícii štýlu portrétovania, ktorá 
ju inšpirovala počas štúdia vo Florencii. Možno 
to nie je inovatívne, zvýrazňuje však prvky, ktoré 
sa môžu v súčasnom umení strácať: pozorovanie 
drobných detailov a majstrovské ovládanie 
maliarskych techník.

„Pri kreslení prírody, vecí, ‚postavy‘, sa objekt kresby 
mení a subjektom sa stáva naša intuícia. Možno 
v tom spočíva extáza UMENIA.“

Valerio Adami sa spája s talianskym hnutím 
pop art. Jeho objekty sú fragmentované, 
plné jasných neopísaných farieb, ploché, bez 
perspektívy, ohraničené čiernymi obrysmi, pričom 
v sebe zahŕňajú vzdialený svet pripomínajúci 
komerčné obrázky. Toto štylizované a symbolické 
zobrazovanie vyjadruje jeho záujem o politiku a je 
skúmaním našej modernej západnej spoločnosti. 
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Andrey DANIEL  
(nar. 1952) 
Morské pobrežia Európy 
alebo Marco Polo sa stretáva 
s Erazmom 
(Бреговете на Европа или    
Марко Поло и Еразъм)

2004

Olej na plátne
140 x 140 cm
Bulharsko

© SABAM Belgicko 2018

Maria BLOMBÄRG  
(nar. 1945)
Hrdina 
(Hjälte)

1998

Koláž tkanín a špendlíkov
108 x 77 cm
Švédsko

„Sme kronikári časov a ak nie sme schopní veci 
zmeniť, môžeme ich aspoň vidieť také, aké sú.“

Andrey Daniel sa dlhodobo zaujíma o Erazma 
a pojem humanizmu. Obe témy sa opakovane 
objavujú na jeho maľbách. „ ... moja realita je 
plná svedkov, páchateľov, žalobcov a obvinených, 
a najmä ‚súvisiacich osôb‘. Obraz, v ktorom sú 
nahromadené pravdy, polopravdy, lži, fikcie, 
čudnosti a apoteóza, je okrem toho rozsiahlym 
dokumentačným materiálom.“

„Keď pracujem s tkaninou, farby sú dopredu dané. 
Dalo by sa povedať, že maľujem tkaninami.“

Maria Blombärg umiestňuje odstrihnuté 
kúsočky látok na predkreslené plátna tak, ako 
sa pixely spájajú do celkového obrazu. Táto 
technika automaticky obmedzuje vizuálne 
vyjadrenie a je vyjadrením abstraktnejšieho, 
naivnejšieho a jednoduchého štýlu, ktorý 
pripomína impresionistické ťahy štetcom. V očiach 
diváka pozerajúceho sa z určitej diaľky sa tieto 
fragmentované látky spájajú do vzorov a tvarov.
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Yannis GAITIS  
(1923 – 1984)
Pochod 
(Η παρέλαση)

1983

Olej na dreve  
(reliéfna maľba)
160 x 115 cm
Grécko

Gaitisovu tvorbu charakterizujú „Anthropakias“, 
figuríny podobné ľuďom, avšak bez tvárí, ktoré 
sú bezmennými kópiami. Bol jedným z prvých 
modernistických povojnových maliarov v Grécku, 
ktorého začiatky boli surrealistické, kubistické 
a abstraktné. Jeho maľby neskôr ovládli rôzne 
variácie nespočetného množstva identických 
mužíkov. Predstavujú jeho komentáre o uniformite, 
izolácii a sterilite masového žitia, ktoré vzniká 
v mestskom modernom živote. Chýba im 
individuálnosť, sú len súčasťou davu, ktorý vytvára 
opakovaný vizuálny vzor veľkého obrazu.
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VTÁKY
Sloboda, často spájaná s vtákmi, je jednou 
zo základných hodnôt Európskej únie 
a Európsky parlament ju podporuje.



Jörg IMMENDORFF  
(1945 – 2007)
Hlasuj! 
(Wähle!)

1979

Gvaš na papieri
28 x 20,5 cm
Nemecko

© SABAM Belgicko 2018

„To, či umelec dokáže splniť spoločenskú funkciu 
alebo nie, ostáva doteraz nezodpovedanou otázkou.“

Immendorffova práca sa vyznačuje 
spoločensko-politickou kritikou, ktorá často 
súvisí s autobiografickými úvahami. Vo svojej 
sérii Cafe Deutschland zo 70. rokov minulého 
storočia sa venoval rozdeleniu Nemecka. 
Spolupracoval s východonemeckým abstraktným 
maliarom E. A. Penckom. Immendorff bol členom 
neoexpresionistického hnutia Neue Wilde. Jeho 
figuratívny štýl je často obohatený o symbolizmus 
a iróniu.

Boris BUCAN  
(nar. 1947)
Diptych: 1. Zmrznuté vtáky, 
2. Trh a holuby 
(Diptih: 1. Smrznuta ptica;  
2. Trznica i golubovi)

2013

Akryl na plátne
140 x 140 cm oba obrazy
Chorvátsko

© SABAM Belgicko 2018

„Celý život sa snažím vytvoriť niečo nové a hodnotné. 
A vy rozhodnite, či je to dôležité.“

Bucan svojou tvorbou ovplyvnil dizajn plagátov. 
Jeho veľkoformátové „plagátové maľby“  
s dominantným umeleckým charakterom upútajú 
pozornosť publika a prinášajú do grafického dizajnu 
nové pojmy. Vo svojom umení určenom pre mestské 
prostredie používa odkazy na masovú kultúru, 
každodenný život, ako aj historické umelecké štýly. 
V 90. rokoch presedlal na maľbu, pričom si uchoval 
svojský štýl grafického dizajnu. 
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Margrethe AGGER  
(nar. 1943)
Dve husy 
(To gæs)

1983

Tapiséria
87 x 68 cm
Dánsko

„Umelci vytvárajúci tapisérie majú iné možnosti ako 
maliari. My maľujeme priadzou.“

Margrethe Agger nachádza motívy v prírode. 
Kreslí prvky, ako sú obloha, more, zvieratá, rastliny 
a kamene, ktoré potom premieňa na tapisérie. 
Žiarivé farby buď odkazujú na konkrétny predmet, 
alebo sa používajú ako nápadité umelecké idiómy. 
Inšpirovalo ju Mexiko a mnohé severské krajiny, ako 
aj vidiecke prostredie, v ktorom žije.



UMELECKÁ TLAČ
V umeleckej tlači možno použiť 
rôzne materiály a procesy, napríklad 
lept, litografiu, drevoryt a sieťotlač. 
Digitalizácia priniesla nové prvky.



Péter SZARKA  
(nar. 1964)
Tajná spoločnosť 
(Titkos társaság)

č. 2/3

2007

Tlač pomocou tlačiarne 
Durst Lambda
100 x 150 cm
Maďarsko

Pôvodne študent maliarstva a člen progresívnej 
súčasnej umeleckej skupiny Újlak na 
postkomunistickej výtvarnej scéne v Maďarsku 
Péter Szarka prešiel na digitálne zobrazovanie. 
Pomocou softvéru na 3D modelovanie digitálne 
upravuje fotografie, z ktorých tak vytvára snové 
figuratívne virtuálne vízie, pričom zachováva 
maliarsku perspektívu. Tlačiarenskou technológiou 
Durst Lambda vytvára brilantne jasné a podrobné 
snímky. Používaním tohto nového technologického 
vývoja vo svojej práci spochybňuje technologický 
pokrok vo vizuálnej kultúre.

Eeva-Liisa ISOMAA  
(nar. 1953)
Zrodenie sveta 
(Maailman synty)

č. 7/30

1998

Polymérový gravírovaný 
odtlačok
97 x 140 cm
Fínsko

„Chcem miešať časové osi, narušiť kauzalitu 
a vytvoriť imaginárny priestor.“

Základ jej prác vždy tvorili krajinky. Isomaa však ide 
za hranice reality a na svojich obrazoch sa pokúša 
zachytiť vnútorný stav mysle. Vytvára hmlistý 
imaginárny priestor, ktorý divák môže interpretovať 
buď ako pokoj, alebo ako nebezpečenstvo. Často 
gravíruje na polymér, no práce tlačí najmä na 
ľanový papier, ktorý si sama vyrába. 
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Dominique SOSOLIC  
(nar. 1950)
Spomienka na minulé časy 
(La mémoire du temps)

1981

Rytina
70 x 60 cm
Francúzsko

„Malá rytina vás dokáže vziať na nádhernú cestu“.

Dominique Sosolic je zanietený rytec, ktorý používa 
najmä meď, materiál používaný v minulosti 
umelcami ako Dürer. Umožňuje štýlovú jemnosť 
a presnosť, pričom sa sústreďuje na drobné detaily 
tenkými čiarami. Jeho dielo okrem toho, že 
obsahuje surrealistické prvky a poetické ilustrácie, 
je aj figuratívne, často záhadné, spomalené v čase 
– opak dnešnej spoločnosti.
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MESTSKÉ 
PRIESTORY
Priestory, ktoré ľudstvo vytvorilo, 
sú miestami živej koexistencie. 
Umelecké diela môžu zachytiť rôzne 
momenty mestského života.



Vineta KAULAČA  
(nar. 1971)
Vizuálna pamäť 
(Visual Memory)

2004

Olej na plátne
13 x 10,5 cm každá časť 
(16 častí)
Lotyšsko

„Mojím zámerom je preskúmať otázku vnímania, 
[...] moje diela vznikajú dôkladným skúmaním 
fotografických zdrojov. Každá fotografia obsahuje 
informácie o ‚tom, čo je‘.”

Kaulača vo svojom diele skúma povedomie 
o realite vo viacerých maľbách, ktoré pripomínajú 
fotografické momentky. Sú ako spomienky na 
priestor, ktorý vidíme v určitej chvíli, z rôznej 
vzdialenosti a z rôznych uhlov pohľadu, 
zostavené tak, aby zachytili pohyb na rôznych 
úrovniach. Realitu vykresľuje v týchto vizuálnych 
kombináciách a konfrontuje nás s naším vnímaním 
plynutia času a priestoru. 

Jaan ELKEN  
(nar. 1954)
Klopanie na nebeskú 
bránu 
(Knock, knock knocking 
on Heaven’s Door)

2007

Akryl na plátne
160 x 200 cm
Estónsko

„Maľba sa rozšírila do mnohých oblastí a jej hranice 
sa prekrývajú s hranicami iných médií.“

Jaan Elken sa považuje za „štylistického nomáda“. 
Začínal hyperrealizmom a stal sa z neho jeden 
z najuznávanejších abstraktných umelcov 
v Estónsku. Je vyštudovaný architekt a jeho námety 
často zobrazujú mestské témy so štruktúrovanou 
kvalitou vytvorenou hrubými vrstvami farby so 
zníženým tónovaním a často obsahujú textové 
prvky. Toto dielo je súčasťou série súvisiacej 
s autobiografickými skúsenosťami s populárnou 
hudbou. Je nazvané po piesni Boba Dylana a hudbe 
k filmu z roku 1973 s názvom Pat Garrett & Billy 
the Kid.
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Antoni CLAVE  
(1913 – 2005)
New York II 

1989

Kombinácia médií
162 x 130 cm 
Španielsko

© SABAM Belgicko 2018

„Sme stvorení z materiálu snov.“

Od barokového ornamentálneho štýlu prešiel 
Antoni Clavé k minimalistickej a napokon úplne 
abstraktnej estetike. Pracoval ako maliar, tlačiar, 
sochár, ilustrátor kníh pre deti a bol známy ako 
scénograf a kostýmový návrhár. Inšpirovaný 
umelcami, ako bol Picasso, skúmal potenciál koláže 
experimentovaním so širokou škálou materiálov. 
New York II je časť série o živote v meste, ku ktorej 
ho inšpirovali návštevy New Yorku v rokoch 1972 
a 1989.
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