Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
Česká sekce AICA
Galerie kritiků

Vás srdečně zvou na zahájení výstavy

Marek Ormandík - PURGATORIO

Galerie kritiků, Palác Adria
Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1


v úterý, 26. 3. 2013, v 18:00 hodin

V instalaci s názvem PURGATORIO (Očistec) autor představí svou novou sérii velkoformátových maleb a plastik, inspirovaných druhým dílem Danteho Božské komedie. Smějící se lebka, mrtvá smrt, modlící se ďábel, ale také pokorní prosebníci, to jsou současné náměty Ormandíkových prací. Výstavu kurátorsky připravil a uvede Jiří Olič.
 

Výstava potrvá do 2. 5. 2013.
Otevřeno denně, kromě pondělí 11:00 - 18:00.

Výstava se koná ve spolupráci se Slovenským Institutem v Praze.
www.galeriekritiku.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------

Z textu Jiřího Oliče:

…Hlavy, které maluje Marek Ormandík s takovou chutí a s takovým osobním nasazením, jsou v podstatě hlavy jako takové, nepředstavují sice konkrétní osobu, ale připomínají nám osoby, které jsme viděli kdysi a vídáme je každodenně. Představují prototyp. Stačí zkratka, několik podstatných rysů a něco barevných skvrn. Jak jednoduché, řeknou si diváci, kteří jsou ovšem ve svém celku a většině vedeni masovou, vskutku bulvární kulturou…
Marek Ormandík maluje své hlavy dle měřítka mimomódního a tedy svýn způsobem nadčasového. Většinou jako hlavy bezvlasé a s tvářemi, které vystupují z pozadí jako poněkud znepokojující až děsivě "existencionální" přízraky. V tomto pojetí "hlavy", která má výpovědní hodnotu lidského osudu je jeho předchůdcem - vedle již zmíněného Roualta (a nezmíněného Bacona) zajisté také Giacometti, ale nikoli sochař (občas příliš dovedně stylizující), ale jako malíř. Byl to ostatně Giacometti, kdo chápal hlavu jako svůj hlavní námět a umělecký problém. "Ano, každý den, rád bych dělal krajiny, ale momentálně jsem nucen se omezit na hlavy. Protože jakmile "má" člověk hlavu, má všechno ostatní, když nemá hlavu, nemá nic, aspoň já ne," říká v jednom rozhovoru Giacometti…


Krátké CV Marka Ormandíka

* 19. prosince 1968 v Bratislavě, žije a pracuje v Bratislavě
1983 - 1987 Stredná umeleckopriemyselná škola v Bratislavě
1987 - 1993 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

profilové výstavy (výběr)
2006  
Danubiana, Čunovo, „Nové veci” 
Slovenský inštitút, Berlín, Nemecko, „Hlavy”
Mestské múzeum a galéria, Svitavy, Česko, „Hlavy”
2007 
Slovenský inštitút, Viedeň, Rakúsko, „Hlava”
Mestská galéria, Tula, Rusko, „Otec a syn” (s Milanom Ormandíkom)
Centrum Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš, „Danteho peklo…”
2008 
Oravská galeria, Dolný Kubín, „Maľba” (s Dávidom Čárskym)
Slovenský inštitút, Moskva, Rusko, „Kresmaľby”
Kosovelov dom, Sežan, Slovinsko, „Danteho peklo…”
Dom umenia, Bratislava, „Veľké veci”
2010
Umelecká beseda slovenská, Bratislava, „Očistec”
2011
Ateliér - Vote, Viedeň, Rakúsko, „Prosba”
2012
Galéria sv. Krševana, Šibenik, Chorvátsko, „Vau, vauu, vuf"
Galéria mesta Bratislava, Pálffyho palác, „Svätí za dedinou"

skupinové výstavy (výběr)
2008 
Galéria APA, Budapešť, Maďarsko, „Via lucis”
2009
Galéria kritikov, Praha, Česko, „Súčasné slovenské umenie“
2010
OCCCA, Santa Ana, USA, „Osobné príbehy”
2011
Cite Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko, „Slovenské umenie”
2012
Danubiana, Čunovo, „Pocta Prachenskému"

ocenění (výběr)
2007 
Meulensteen art award
2008
Cena Martina Benku
2011
Krištáľové krídlo, cena za umenie


www.marekormandik.eu


