
Považská galéria umenia v Žiline 
(zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj)

Štefánikova 2, 010 01 Žilina, tel.: +421 (0)41 5622522, www.pgu.sk, GPS súradnice: 49 1 13´ 28,714´´ 
N, 18 1 44´´ 33,753 E

Tlačová správa k výstave:

Názov výstavy: ZBIERAJÚ
Autori: Lucia Gašparovičová a Marcel Benčík
Kurátorka výstavy: Mira Sikorová-Putišová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: piatok 19. decembra 2014 o 18.00 hod 
Trvanie výstavy: 20. decembra 2014 - 1. február 2015 
Výstava sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a s podporou i+i print a Katedry 
vizuálnej komunikácie VŠVU.

Zberateľstvo prechádza naprieč históriou človeka, sociálnymi vrstvami (ekonomickými, vzdelanostnými,  
kultúrnymi). Zberateľstvo si nevyberá na základe spoločenského statusu alebo veku. Nemusí súvisieť s  
kultúrnou vyspelosťou zberateľa. Zberateľstvo je vďaka svojej podstate veľmi flexibilné/variabilné, schopné  
mutovať a prispôsobiť sa podmienkam a očakávaniam zberateľa. Zbierať je možné čokoľvek, kedykoľvek,  
kdekoľvek a akokoľvek. Zberateľstvo je plastická mriežka schopná adaptovať sa v dvoj aj trojrozmernom  
svete a kopírovať jeho molekulárnu štruktúru. Zberateľstvo je čitateľný a zrozumiteľný obraz svojho  
hostiteľa, no zároveň skladobnou kockou histórie ľudstva.

Nato, aby sme zbierali umelecké diela nemusíme byť umelcami. Stačí, ak umenie milujeme, pokúšame sa mu  
porozumieť, rešpektujeme ho a vytvárame si k nemu osobný vzťah (či už k dielu alebo k autorovi). Ak  
zbierame umenie, možno väčšmi túžime vlastniť autora.

No zberateľom je aj autor...

Výstava s názvom Zbierajú je spoločným projektom dvojice autorov, grafického dizajnéra Marcela 
Benčíka a šperkárky Lucie Gašparovičovej. Práca oboch umelcov, dizajnérov, často krát balansuje 
medzi „typickou“ úžitkovou tvorbou a tvorbou viac konceptuálnou, výstavnou. Pre Považskú galériu 
umenia v Žiline spoločne vytvorili autorskú inštaláciu, kolekciu, v ktorej tematicky spracúvajú 
fenomén zbierania a zberateľstva. Obaja tu pracujú s pre nich typickými materiálmi, ktoré využívajú 
bežne vo svojej dizajnérskej praxi. Lucia analyzuje a reinterpretuje vlastnú šperkársku tvorbu, 
kolekcie/zbierky, ktoré vytvorila počas svojho štúdia a umeleckej/dizajnérskej praxe. Marcel, 
vášnivý zberateľ, transformuje svoje osobné zbierky predmetov (bankovky, gule, angličáky, lego, 
knihy a dizajnérske diela, ktoré vytvoril pre iných výtvarníkov). Štatisticky s maximálnou 
dôslednosťou ich premieňa na nové veľkoplošné, ale tiež komorné inštalácie či polygraficky
vytvára nové dizajnérske produkty.

Autori vo svojich výstavných prezentáciách, konceptuálne orientovaných inštaláciách 
reagujúcich na konkrétny výstavný priestor, vytvárajú prekvapivé a divácky atraktívne výstupy 
schopné komunikovať so širokým publikom. Je to práve vďaka vzájomnému presahu oboch ich 
autorských polôh a prístupov k tvorbe. 
www.pgu.sk
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http://www.pgu.sk/

