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Tlačová správa 

TROPE 

Termín:  od 11. novembra 2021 do 31. januára 2022  
Usporiadateľ: Botorkáló – združenie pre mladé talenty, Slovenské technické múzem 
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice 

       Výstava súčasného umenia TROPE prezentuje diela šiestich mladých, tvorivých umelcov žijúcich 

na Slovensku a v Maďarsku s viazanosťou na Košice a východné Slovensko. Výstava obohatí súčasné 

umenie v rôznych žánroch. Predstavená bude sochárska, grafická, výtvarná tvorba a inštalácie 

fotografií a videí. Názov výstavy pochádza z Nového zákona a  Trope znamená zmenu.  

      ,,Zmena v stave niekoho alebo niečoho, zmena substančná, hodnotová, kvalitatívna, zmena 

v správaní. Momentálne prebiehajú obrovské globálne zmeny v okolitom svete  - tvorcovia/umelci 

reflektujú na tieto pochody hľadajúc otázky a odpovede,“ reaguje Lívia Simon, zakladateľka tvorivej 

dielne Medzibodrožská umelecká dielňa (BIMM). 

 Ádám Éliás, Barnabás Csernok, Dynamical Systems (Dávid Maruscsák, Máté Bredán, Boldizsár 

Mátyás), Emese Tóth, Júlia Szunyog, Zsuzsa Király,  umelci južného Slovenska sa stretli pred rokmi 

na výstave v Košiciach. Centrum na počiatku zosobňoval Szilárd Fecsó, realizátor  prvej umeleckej 

odbornej výuky v maďarskom  jazyku v Košiciach  na pôde Gymnázia Sándora Máraiho a Lívia Simon, 

zakladateľka Medzibodrožskej umeleckej dielne (BIMM). Umelci spoločnými silami uskutočňujú letné 

plenéry, ktoré vytvorili pôdu pre silné priateľstvá a iniciujú  umeleckú kariéru  mladých, ktorých 

zažitá zvedavosť a túžba po tvorení zaviali do Maďarska, Rumunska, Honkongu, Škótska, Japonska 

alebo Indonézie. ,,Umelci tu a teraz dávajú svedectvo o neustálej zmene a stálej večnosti skrze 

osobné perspektívy umeleckými prostriedkami grafiky, sochárstva, maľby, fotografie a inštalácie,“ 

doplnila Ildíko Kanóc, historička umenia a kurátorka výstavy. 

       Radi Vás privítame vo výstavných priestoroch Stĺpovej sály Slovenského technického múzea  

v Košiciach, od stredy 11. novembra 2021.   

Ádám Éliás - keramikár, sochár, v roku 2020 ukončil Sochársku fakultu Výtvarnej akadémie      
v Budapešti, žije vo Vizsoly (HU) 
Júlia Szunyog - sochárka, v roku 2016 ukončila Sochársku fakultu Výtvarnej akadémie v Budapešti,  
žije v Strážnom. Nositeľka ceny Samu Géza díj 
Barnabás Csernok -umelecký maliar, v roku 2016 ukončil  Vysokú školu výtvarnú  v meste Eger, žije    
v Rožňave 
Zuzana Királyová - grafik, v roku  2016 ukončila Akadémiu umení v Banskej Bystrici, žije v Košiciach 
Emese Tóth - fotograf, od roku 2018 študuje na  Akadémii dizajnu Moholy - Nagy, a City University 
of Hong Kong. Žije v Strede nad Bodrogom 
Dávid Maruscsák -  mediálna tvorba, od roku 2018 študuje na Akadémii dizajnu Moholy - Nagy, 
fakulta Media design, School of Creative Media, Hong Kong, žije v Moldave nad Bodvou  
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