PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE

VÝSTAVA

MALÉ RADOSTI - OBRAZY VALENTINA HORBU
TERMÍN:
5.

5.

2022

–

23.

8.

2022

MIESTO:
PONITRIANSKE

MÚZEUM

V

NITRE

KURÁTORKA VÝSTAVY:
PHDR. MARTA HUČKOVÁ

Český maliar Valentin Horba navštevuje mesto Nitra rád. Svoje inšpirácie pretavil
do zaujímavého cyklu obrazov s dominantami mesta pod Zoborom. Predmetom
maliarovho záujmu sa stalo staré mesto s historickými pamiatkami: hradom,
kostolmi, synagógou, ulicami, avšak na jeho obrazoch nájdeme aj modernejšie
objekty: štadión, výškové budovy. Valentinovi Horbovi nejde o realistický pohľad na
svet, resp. mesto. Netrápi ho perspektíva, díva sa na mesto zdanlivo naivnými
detskými očami a do prostredia zobrazeného na obrazoch vnáša drobné predmety,
často majúce symbolický význam, alebo bytosti z rozprávok a sveta fantázie. Jeho
Nitre v obrazoch nechýba komickosť a humor. Zdanlivá neopodstatnenosť
drobných predmetov na obrazoch mení ich celkový význam. Hoci nie sú zaľudnené,
nepôsobia smutno. Na maliarovej palete prevládajú pastelové farby, ktoré evokujú
jas a dobrú náladu, diváka vracajú do sveta detstva, harmónie, potešenia a malých
každodenných radostí.

PONITRIANSKE MÚZEUM V NITRE

Valentin Horba je vo väčšine svojej tvorby verný juhočeskému kraju, predovšetkým
rodnému Prácheňsku. Zaujíma ho najmä juhočeská krajina a objekty nachádzajúce
sa v nej. V jeho prácach sa najčastejšie stretávame s vidieckou architektúrou:
typickými chalupami, kostolíkmi, malebnými uličkami, mestskými zákutiami a inými
predmetmi, ktoré sú príznačné pre zobrazované prostredie. Okrem vidieckej krajiny
môžeme nájsť na obrazoch Valentina Horbu milé drobnosti (slnečník, lietadielko,
šarkan, palička…), krehkých anjelov, staré juhočeské mlyny, tzv. klapáče.
S jeho maľbami a obrazmi sa stretneme v mnohých súkromných zbierkach,
múzeách a galériách. Jeden z jeho obrazov vlastní bývalý český prezident Václav
Klaus, hajtman juhočeského kraja Jiří Zimola, režisér Zdeněk Troška. Iný obraz
zdobí pracovňu starostu talianskeho mesta Montoggia a ďalšie obrazy by sme našli
v USA, napr. v múzeu v Iowe obraz s názvom Traktor Johndier, viaceré práce sú
v Austrálii, vo Fínsku a v Nitre.
Hlavní partneri: Nitriansky samosprávny kraj, Ponitrianske múzeum v Nitre,
Čakanka, n. o.
Partneri: ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, Literárny klub Janka Jesenského v Nitre.
Ponitrianske múzeum v Nitre je v letnej sezóne otvorené v utorok až sobotu 9:00 –
17:00 hod.
V Nitre dňa 3. 5. 2022

Miesto konania:
Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
Termín výstavy:
5. 5. 2022 - 23. 8. 2022
Kontakt:
Zuzana Vilčeková, marketing@muzeumnitra.sk, 0911 430 001
www.muzeumnitra.sk
www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre/
www.instagram.com/muzeumnitra.sk/

