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Popis jedného zápasu

Stanislav Piatrik (1979) je absolventom ateliéru grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
Je to ale ten typ autora, výtvarníka, ktorého je ťažké priradiť k jednej technike. S každou 
ďalšou výstavou nás presviedča, že to nie je nevyhnutné, ba dokonca by to bolo veľmi 
trúfalé ak nie vyslovene opovážlivé a nezdvorilé. V autorovom portfóliu by sme ťažko hľa-
dali médium grafiky. Ak by sme ju tam aj našli, nepredstavovala by nijak zásadný prvok 
v jeho tvorbe. Napriek tomu v každej autorovej umeleckej výpovedi zohráva toto médium 
nezastupiteľnú úlohu. Na prvý pohľad to nemusí byť zjavné, no princípy grafickej tvorby 
prestupujú celým Piatrikovým dielom. Nie je jednoduché povedať, či z nej viac čerpá alebo 
je pre neho viac limitom. Či využíva možnosti tohto média alebo skôr súperí s jeho limitami 
a kde-tu nechcene podľahne jej nástojčivej sile. Jedno je isté, pre autora, ktorý nechce 
dovoliť spútavať svoju kreativitu do kategórií techník a médií, sú tieto úvahy a škatuľkovanie 
pravdepodobne málo podstatné.

No vyhýbať sa otázke významu formy v jeho diele nemožno. Boj s formou do istej 
miery určuje aj obsah Piatrikovej umeleckej výpovede. Aj tu je obsah postavený nad formu, 
je to výpoveď a nie jazyk samotný, ktorým prehovára k divákovi skutočne pripravenému 
počúvať. Avšak jazyk volí vždy taký, ktorý autorovi dovoľuje najvernejšie pretransformovať 
hĺbku vlastného prežívania do výsledného artefaktu. Dovolím si tvrdiť, že pre tvorbu Stana 
Piatrika je určujúce, ako poctivo dokáže zachytiť vlastné duchovné ozveny sveta. Ohýba, 
exploatuje a prekračuje hranice nejedného média v dobrom rozmare s jediným cieľom, byť 
pravdivý voči sebe a voči divákom. Polovičná pravda, nie absolútna úprimnosť k vlastnému 
prežívaniu, strojená póza v snahe zvýraznenia estetickej hodnoty diela by v očiach autora 
znamenali prehrešok, ktorý nie je len obyčajnou neslušnosťou k divákovi, ale zločinom proti 
(vlastnej) ľudskosti.

Azda najsilnejším dielom v doterajšej tvorbe Stana Piatrika je videokoláž Liturgia 
(2015). Aj tu sa ukazuje, ako princíp grafickej tvorby prestupuje jeho dielom. Rímskokatolic-
ká liturgická omša je svojou rituálnosťou, opakujúcim sa postupom úkonov akoby matricou 
a kamera je v rukách autora grafickým lisom, ktorý produkuje opakujúci sa obraz s tým roz-
dielom, že výstupom nie je séria grafických listov, ale séria videozáznamov usporiadaných 
vedľa seba. „Autor usiluje o stieranie limitov vizuálnych médií a veľmi sugestívne odkrýva 
rozhranie vnútornej a fyzickej existencie človeka.“ 

Opakovanie úkonov, ktorých výsledkom je séria viacmenej totožných diel, rituálnosť 
tvorby, gestickosť, zrovnoprávnenie procesu tvorby s výsledným dielom, potreba záznamu 
z tvorby pre úplnosť diela, to všetko sú autentické výsledky historického vývoja výtvarnej 
kultúry druhej polovice 20.storočia, ktoré sa v snahe prekonávať hranice médií integrujú     
v diele Stana Piatrika.

Ešte markantnejší je tento postulát v inom, kolaboratívnom diele nazvanom Matrica ako 
ring. Tu niekde sa začína príbeh diel zaradených v aktuálnej výstave. Na jeseň roku 2015 
sa autor prezentoval na prierezovej výstave aktuálnej slovenskej výtvarnej scény v Londý-
ne. Zatiaľ čo jeho už vyššie spomenuté dielo bolo vystevené v The Gallery on the Corner 
v štvrti Batteresea, v malom zapadnutom štúdiu Fat Relic na samom juhu Londýna, kde sa 



schádzajú študenti slávnej Slade school of fine arts sa odhral jeden z performatívnych 
zápasov medzi Stanislavom Piatrikom a Petrom Valiska-Timečkom. „Umeleckí performeri 
ako zápasníci útočia na seba netradičnými bojovými a grafickými nástrojmi – motorovými 
pílami.“  Presnejšie povedané, útočia na svoje tiene, ktoré možno chápať platónovsky ako 
grafické odtlačky reality. „Ring ako scéna pre zápas sa postupne mení na umelecký akt 
a jeho podlaha sa stáva matricou. Ide o formu provokácie a súčasne testovania sociálnej 
role umenia dnes. Výsledkom je nie len akcia, ale súčasne enviroment a nový typ matrice 
pripravenej k tlači.“  Nebolo to prvýkrát, čo na seba v ringu narazili títo dvaja borci, avšak 
nová bola plocha, na ktorej sa súboj odohral. Prvýkrát použili plátno.

Diela na tejto výstave sa možno vymykajú obvyklým autorovým prácam, no o to dôsled-
nejšie ukazujú, akým spôsobom autor uvažuje o tradičných materiáloch, ktoré predisponujú 
použitie určitej umeleckej techniky. Aj keď sa pozeráme na plátna, nejde o tradičnú maľbu. 
Z plátna sa jednoduchým gestom stáva to, čo sa zvykne vo vede o umení označovať za 
objektovú tvorbu. Fontanovský šok sa nedostavuje, autor pracuje ďalej. Použitím o trochu 
zložitejšieho gesta sa obraz hojí, rehabilituje sa estetická hodnota plochy. Objavuje nielen 
hĺbku, ale aj plastickosť a hmotu na povrchu. Ako už toľkokrát v histórii predtým deštruuje 
hranice jedného média, aby objavil nové vnútorné štruktúry. Z absencie materiálu, prázd-
neho poľa, zavŕšením jednej vizuality sa akoby magickým gestom objavujú nové horizonty. 
Slovami velikána Rudolfa Filu, ktorý nás pred rokom opustil a ktorý mal zhodou okolností 
spomienkovú výstavu práve v tomto priestore: „Uspokojuje tvorenie, nie vytvorené.“

Vo vystavených dielach určite nejde o prvoplánové zaujatie ikonoklazmom. Tieto diela 
boli tvorené s vedomím svojej benefičnej funkcie. Boli tvorené, aby uspokojovali. Zaujať? 
Ó, to áno! Provokovať? Možno?! Pomáhať dobrej veci? Určite! V prvom rade tieto diela 
hovoria úprimným a pravdivým jazykom. Vypovedajú o procese tvorby, ktorá prirodzene 
zapadá do metamorfózy jednej autorskej osobnosti. Sú záznamom toho, ako sa kreuje 
osobnosť umelca. No v neposlednom rade uspokojujú túžbu po estetične tvorcu aj nás 
recipientov.

    
Branislav Zurko 

kurátor výstavy



Obraz realizujem v jeho prekrývaní a odkrývaní, v niektorých prípadoch ho dematerializu-
jem a upozorňujem tak na celkovú absenciu materiálu, dôsledkom čoho sa dá pozorovať 
jeho vnútorná štruktúra. Fascinuje ma, že v momente prieniku sa dá vnímať ako objekt, 
komunikuje podobne ako architektúra alebo socha. Osobne mám blízko k audiovizuálnej 
kultúre, v ktorej sa dá vidieť, ako s nástupom filmu prichádza na scénu príležitosť vydať sa 
k prieniku plátnom. Film znamenal v určitom historickom období akýsi zavŕšený stav zobrazova-
ného. A zrazu nepatrným gestom, možno práve Lucia Fontanu, sa objavuje nová generácia 
umelcov nespokojná s konečným riešením. Zvedavosť a popud k tvorbe boli viac ako krása 
obrazu, do umeleckého gesta sa dostáva perforácia a rezanie a ostáva tak vo všeobec-
nej histórii ako novoobjavená estetika, paradoxne tiež ovplyvnená deštrukciou obdobia 
vojnových konfliktov a drámou človeka žijúceho v (ne)slobodnom prostredí. V prácach 
pre Lepší svet vychádzam z tendencií umenia 50. rokov. V týchto rysoch tiež nadväzu-
jem k projektu Matrica ako ring - realizovaný s Petrom Timečkom Valiskom opakovane od 
roku 2013: Performancia počas Dvadsaťštyrihodinového workshopu grafiky na Akadémii 
Umení v Banskej Bystrici, Selekcia v podzemí vo Východoslovenskej galérii v Košiciach                                
a počas Slovenských dní umenia v Londýne v priestoroch Fat Relic. V autorskej tvorbe sa 
zaoberám inštaláciou a videom. Tematicky a opakovane sa pokúšam o dialóg kresťanskej 
kultúry a súčasného umenia. Niektoré projekty uvediem aspoň menovite: Liturgia (2015), 
Sviatok Nanebovzatia Panny Márie (2014), Spirit (2014), Pracovný pohovor (2013), Je-
den z dvoch (2013), Pokánie (2012), Posledná večera (2011) realizovaná v spolupráci        
s Lepším svetom, Modlitba za kultúru (2011), Kríž (2010), Trojica (2008), Činka (2009). 
Na obrazoch tejto výstavy je možné vidieť obrazy spracované motorovou pílou, karbob-
rúskou, prešívané strojom, lepené niťou a na niektoré umiestňujem malé objekty. Ak by som 
mal dej týchto obrazov vypovedať ako praktizujúci kresťan pristupujúci k sviatosti zmiere-
nia, tak v nich v určitom bode môžeme sledovať fázu od ošetrovania po spôsobenej rane, 
záreze pílou, až k hojivým praktikám, lepenia, prekrývania, spájania, ako pri spomínanej 
možnosti sv. spovede, neustále rehabilitovanie duše vo sviatosti pokánia. Jednotlivé obra-
zy nesú názvy určitých knižných titulov z literárnej histórie, aj názov výstavy je prevzatý 
z knihy Franza Kafku - Popis jedného zápasu. Realizované práce venujem pamiatke Cy 
Twomblyho a Umberta Eca. Prajem pekný zážitok z výstavy.

V Hontianskych Trsťanoch, dňa 21. 2. 2016

Mgr. art. Stanislav Piatrik, ArtD.
stanislavpiatrik@gmail.com





POPIS JEDNÉHO ZÁPASU
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



PORTRÉT DORIANA GRAYA
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



O MYŠIACH A ĽUĎOCH
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



KTO CHYTÁ V ŽITE
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



STOPÁROV SPRIEVODCA GALAXIOU
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



ZLOČIN A TREST
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



FOUCAULTOVO KYVADLO
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



STO ROKOV SAMOTY
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



NEZNESITEĽNÁ ĽAHKOSŤ BYTIA
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur



CUDZINEC
2016, kombinovaná technika na plátne, 100x120cm, 
230 Eur





STAREC A MORE
obr. 1-20, 2016, 
kombinovaná technika na plátne
50x50cm,
75 Eur/ks



BEDÁRI
obr. 1-5, 2016, kombinovaná technika na sololite, 50x70cm,
60 Eur/ks





SOLARIS 1
2016, kombinovaná technika na sololite, 50x70cm,
60 Eur 



SOLARIS 2
2016, kombinovaná technika na sololite, 50x70cm,
60 Eur



PRÍBEH MOJEJ DUŠE
obr. 1-6, 2016, kombinovaná technika na plátne, 120x80cm,
180 Eur/ks





KONTAKT 1
2016, kombinovaná technika na plátne, 80x120cm, 180 Eur/ks 



KONTAKT 2
2016, kombinovaná technika na plátne, 80x120cm, 180 Eur/ks 



MAJSTER A MARGARÉTA 1
2016, kombinovaná technika na plátne, 80x120cm, 180 Eur/ks 



MAJSTER A MARGARÉTA 2
2016, kombinovaná technika na plátne, 80x120cm, 180 Eur/ks 



RAŠOMON A INÉ POVIEDKY 1
2016, kombinovana technika na sololite, 50x70cm, 
60 Eur



RAŠOMON A INÉ POVIEDKY 2
2016, kombinovana technika na sololite, 50x70cm, 
60 Eur



RAŠOMON A INÉ POVIEDKY 3
2016, kombinovana technika na sololite, 50x70cm, 
60 Eur



Stanislav Piatrik (1979) Od roku 2004 študoval grafiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici. 
Štúdium ukončil 2015 dizertačnou prácou Grafika - plocha pre intermediálnu projekciu s podná-
zvom Liturgia v ateliéri GPS u Roberta Bruna. V tvorbe sa zaoberá vzťahmi viery v dnešnom svete. 
Výrazové prostriedky tvorby: video, fotografia, obraz, performancia, inštalácia. Od ukončenia 
štúdia participoval na projekte Psota na Slovensku, Slovenské dni umenia a s neziskovou organizá-
ciou Lepší svet.   

Samostatné výstavy:
2013 Pracovný Pohovor, Galéria FX, Banská Bystrica
2014 Umenie ducha, Pokánie, Jezuitská Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Piešťany

Skupinové výstavy:
2008 PiatrikHalászPiatrik, Galéria Lepší svet, Bratislava
2009 For-mat A1, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
2009 Digitálne médiá - Videoexperiment, Dom Umenia, Bratislava
2010 Arteskorta: Periférne centrum, Výstava kvetov, Hontianske Trsťany
2011 Hranice v interiéri (obraz), Synagóga, Nitra
2011 Hranice v interiéri (priestorové inštalácie), Fórum mladých, Nitra
2011 Na -Ture, Outdoor Gallery, Nitra
2011 Trans-mediálny priestor grafiky, Nitrianska galéria, Nitra
2011 Modlitba za kultúru, Arteskorta: Periférne centrum, Staré
2011 Posledná večera, Galéria Lepší svet, Bratislava
2011 Arteskorta: Periférne centrum, Mapa,  Hontianske Trsťany
2012 Pokánie, Galéria Subteren, Michalovce
2013 re VIZIA, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica
2013 4 √ Fx, Galéria FX, Banská Bystrica
2013 Exprimo, Subterer, Michalovce
2013 Visual Inspiration a Personal Quests, Slovenský inštitút, Moskva
2013 Riga, Art Space, Lotyšsko
2013 Se_lekcia v podzemí, BIELA NOC, Východoslovenská galéria v Košiciach
2014 24 hodinový Workshop grafiky, Sito, Galéria Fx, Banská Bystrica
2014 Echo 4, Svetelné Umenie, Trebišov
2014 Face to Face:Works on Paper from Slovakia FAB Gallery, University of Alberta, Edmonton, Canada June
2014 Intervencie, Koniareň, Trebišov
2014 God, Contemporary International Art Exhibition, Let Art Work Gallery, Pune, India
2014 Doktorandi, Galéria Fx, Banskej Bystrici
2015 Fine ArtD.3, Stredoslovenská galéria, Banskej Bystrici
2015 Parkcamp, Koniareň, Trebišov
2015 Filmová noc na hrade, Sviatok Nanebovzatia Panny Márie, Veľký Šariš
2015 Dni Slovenského Umenia v Londýne, The Gallery On The Corner, London
2015 Matrix as a ring, Fat Relic, London
2015 Stopy, Galéria Lepší svet, Bratislava,
2015 Psota na Slovensku, Divadlo Pôtoň, Bátovce
2015 Psota na Slovensku, Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica
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Galéria Lepší Svet prostredníctvom pravidelných benefičných výstav         
a aukcií umeleckých diel ponúka na predaj obrazy špičkových slovenských 
i zahraničných umelcov (Klimo, Sokol, Laluha, Bazovský, Hložník, Kompá-

nek, Kállay, Rudavský, atď.) 

Kúpou umeleckého diela aj vy pomôžete rozvíjať talent a zvyšovať kvalitu 
života ľudí s mentálnym znevýhodnením.

Galéria Lepší svet, Jurigovo nám. 1, Karlova Ves, 841 04 Bratislava
 info@lepsisvet.org
www.lepsisvet.org


