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„Suvenír by mal byť krásny predmet, ktorý vzbudzuje túžbu vlastniť ho“.
– Lucia Tallová –
Výstava prezentuje suveníry so súčasným dizajnom, ktoré sú inšpirované Spišom. Cieľom platformy
suvenir_contemporary art & craft je podporiť tvorbu súčasných slovenských suvenírov s umeleckou
hodnotou. V spolupráci so slovenskými galériami v rôznych regiónoch Slovenska sa doposiaľ (od roku
2014) zorganizovalo 5 ročníkov umeleckých rezidencií, workshopov a odborných prednášok na tému
„contemporary art & craft”. K myšlienke vytvorenia hodnotných umeleckých suvenírov inšpirovali
zakladateľku letá strávené na rodičovskej chalupe v Čičmanoch, pozorovania návštevníkov túžiacich
po originálnom, autentickom suveníre, ako aj jej umelecké zameranie.
„Veľa sme spolu zažili, mnohému sme sa naučili a ešte viac sa utvrdili v našich ideách, dostať súčasný
slovenský umelecký suvenír medzi širšiu verejnosť a aj do zahraničia. Chceme, aby „suvenír“ ako
spomienkový predmet z ciest, dar do zahraničia zo Slovenska alebo umelecký predmet v interiéri mal
hodnotu – vizuálnu, príbehovú a umeleckú. Stále veríme, že tento svet potrebuje viac umenia, krásy
a menej masovo vyrábaných magnetiek, či lacného textilu,“ uvádza autorka.
Počas štyroch dní rezidencie v Galérii umelcov Spiša (20. – 23. 8. 2020) bol pripravený bohatý program
určený aj pre širokú verejnosť: tvorivé dielne, prezentácie umelcov a odborníkov na vybranú tému,
ako napr. o významnom slovenskom ornamentalistovi Štefanovi Leonardovi Kostelníčkovi, ktorú prezentovala PhDr. Gabriela Čiasnohová. Súčasťou prezentácie v Galérii umelcov Spiša bola aj komentovaná
prehliadka predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu, alebo stála expozícia Terra
Gothica. Neoddeliteľnou súčasťou programu bol aj úžasný poznávací výlet po Gotickej ceste, kde sme
navštívili miesta ako napr. Chrám sv. Jakuba v Levoči, Katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule, kostol
Ducha Svätého v Žehre, ale aj technické pamiatky zapísané na mape Čiernych dier (Turzovské kúpele
v Gelnici, Čiernohorské kúpele pri Nálepkove, železiareň Stará Maša v Krompachoch). Výsledné
suveníry, umelecké diela, ktoré umelci navrhli a vytvorili, reprezentujú moderný umelecký pohľad
na slovenský suvenír inšpirovaný Spišom, ako perlou Slovenska.
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