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Vo štvrtok, 9. septembra 2010, sme so študentmi I.B, IV.B a II.P odborov odevný dizajn,
scénická a kostýmová tvorba a fotografický dizajn cestovali do Liptovského Mikuláša, aby sme
si prezreli výstavu bývalej absolventky našej školy Mirky Podmanickej.

Autorskej výstave mladej výtvarníčky pod názvom „ Biele miesto “ poskytlo svoje priestory
Centrum Kolomana Sokola. Milé malé textilné dielka potešili oko aj dušu najmä študentiek
odevného dizajnu a scénickej kostýmovej tvorby, ktoré pri svojej tvorbe taktiež pracujú s
textilom. Zaujala aj samostatná inštalácia v malej výstavnej sieni predstavujúca stenu v
mäkkých záhyboch klesajúcu pod vlastnou váhou.

Tento zážitok trošku odľahčil predchádzajúci dojem z očistca, do ktorého nás uvrhol výtvarník
Marek Ormandík. Jeho maľby s touto tématikou tvorili totiž úvodnú časť našej exkurzie. Oživiť
ich svojím výkladom sa podarilo pani Alidke Hižnayovej, ktorá pracuje v Liptovskej galérie P. M.
Bohúňa ako galerijný pedagóg. Pod vplyvom jej rozprávania pôsobili postavy „modličov a
prosičov“ ešte expresívnejšie.

Aby nás však v galérii iba nestrašili, ukázali nám vo veľkej výstavnej sieni aj iné „obrázky“. Pod
názvom „ The Wall – Umenie na hranici “ sme videli výsledky práce mladých ľudí, ktorí svoje
umenie predvádzajú väčšinou anonymne, na uliciach. Grafitti veľkých rozmerov nastriekané
priamo na bielych stenách galérie na prvý pohľad ohromilo. Vzápätí prišla odpoveď: „A prečo
nie?“ Jedna z foriem súčasného umenia, aj keď považovaná za kontroverznú zo strany
ochrancov verejného poriadku, aj časti umeleckej komunity, si trochu netradičným spôsobom
(priamo z ulice) našla cestu do „kamennej“ galérie – tradičnej ochrankyni klasického umenia. O
tom, že bol tento pomerne odvážny nápad zásahom do čierneho svedčí aj veľký záujem
návštevníkov. A nielen tých –násťročných!

Exkurzia na začiatku školského roka potešila hlavne tých, ktorým ešte v ušiach šumí more a
dušu hrejú prázdninové zážitky. Prajme si, aby nám s pribúdajúcimi školskými povinnosťami a
ubúdajúcim slniečkom nezmizla z tried táto letná pohoda.
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http://www.galerialm.sk/sk/Galeria/Mira-Podmanicka-Biele-miesto-32

http://www.galerialm.sk/sk/Galeria/Marek-Ormandik-Ocistec-31

http://www.galerialm.sk/sk/Galeria/The-Wall---Umenie-na-hranici-27

Odd.odevného dizajnu ,Ing. Jana Krevová
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