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Tlačová správa k výstave
IVAN MARČUK - O ŠŤASTÍ II.
Termín konania: 15. 6. – 23. 7. 2017
Vernisáž: 14. 6. 2017 o 17.00 hod.
Usporiadatelia: Galéria Artem a Honorárny konzul Ukrajiny v SR Stanislav Obický
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

IVAN MARČUK – žijúca legenda ukrajinského umenia a génius moderného umenia.
Je jediným ukrajinským umelcom, ktorý je členom „Zlatého cechu“ Medzinárodnej Akadémie
moderného umenia v Ríme. Denník Daily Telegraph ho v roku 2007 začlenil medzi top 100
géniov našej doby, ktorí tvoria v multidimenziálnych vzťahoch a svojou nadčasovosťou
ovplyvňujú nové trendy a vývojové perspektívy post industriálnej spoločnosti. Majster
vytvoril svoj vlastný umelecký rukopis, ktorým s jemnou estetikou prezentuje hlboké tradície
ľudstva i svojej vlasti. Majstrovské dielo autora spája ľudí v mene lásky a dobra. Ivan Marčuk
sa narodil 12. mája 1936 v Ukrajinskej dedine Moskalivka, v regióne Ternopil. Majster
sa počas viac ako 50 rokov svojho umeleckého života zúčastnil 200 individuálnych
a kolektívnych výstav, vytvoril tisíce farebných a monochronných diel v jeho originálnej
technike „pliontanizmus“ (z ukrajinského slova “pliontaty“ – tkať), v ktorých rieši limity
ľudského a technického. Kurátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza, člen Európskej akadémie vied
a umení, o umelcovi hovorí: „Mimoriadne si vážim tvorbu umelcov, ktorí osobitým
vnímaním sveta dokážu vyjadriť nielen svoje pocity, ale osloviť čo najviac divákov
a odovzdať im ich. Na báze umenie vyrastajú v každej epoche talenty. Tvorcovia,
ktorí dávajú umeniu tú pridanú hodnotu, ktorá je nevyčísliteľná. Pretože je stále
podmanivo živá, aktuálna a nadčasová. Stretnutie s tvorbou Ivana Marčuka je silným
zážitkom, ktorý možno prijímať všetkými zmyslami. Jeho umenie v sfére výrazu
je monumentálne. Ako báje rozprávkovej Ukrajiny. Umožňuje nám vstúpiť do dnešného
sveta cez minulosť. Obdivujem umenie tohto autora pre tú silu výrazu, ktorá je jedinečná.
Osciluje výlučne v rozpätí hodnoty. Tká nitky času pre lepšiu budúcnosť. Je obrovským
umením tvorcu, ktorý cíti hodnoty života a chce sa, dokáže sa s nimi podeliť s divákom.“
Ivan Marčuk je i zostane objavom svetovej kultúry, ktorý dokáže tvorivo vypovedať o láske
k životu a vlastnej krajine. Výstava Ivana Marčuka je venovaná 25. výročiu nezávislosti
Ukrajiny. Uskutoční sa tiež v Európskom parlamente v Bruseli 26. až 30. septembra.
Je organizovaná Misiou Ukrajiny pri Európskej Únii, ukrajinským veľvyslanectvom, Belgickým
kráľovstvom a Misiou Ukrajiny pri NATO.
Vernisáže v Slovenskom technickom múzeu sa zúčastní Veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej
republike pán Yurii Mushka.

