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Názov výstavy: Katarína Vavrová – Slovenské impresie 

Trvanie: 14.11.2019 – 15.01.2020 (vernisáž 14.11.2019 o 17.00 h) 

Miesto: Turčianska galéria v Martine (malá výstavná sieň) 

Kurátor: Danica Lovišková 

Otváracie hodiny: Ut – Pia od 9.00 do 17.00 hod 

                             So – Ne od 11.00 – 17.00 hod. 

 

Katarína Vavrová je významnou predstaviteľkou súčasnej slovenskej vizuálnej scény, na ktorú 

vstúpila začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Jej výstava v Turčianskej galérii v Martine 

prináša ucelený pohľad na jej tvorbu, obdivuhodne sa rozvíjajúcu vo viacerých disciplínach. Siaha od 

maľby, cez voľnú grafiku, ilustráciu, exlibris až po kresbu.  

Výstava pod názvom  SLOVENSKÉ  IMPRESIE naznačuje, že autorka je hlboko ukotvená 

a inšpirovaná svetom, prostredím, ktoré ju obklopuje a kde žije a tvorí. V sugestívnych príbehoch 

nám prináša príťažlivú esenciu Slovenska. Citlivo nám približuje symboliku slovenskej krajiny, 

prírody, hudby a poézie. Ale jej úžasná fantázia ju unáša aj do iných priestorov, krajín, čias dávno 

minulých i tých súčasných, citlivo vníma odkazy a impulzy historické, literárne, náboženské, 

mytologické, aby ich pretavila do nezameniteľných poeticko-imaginatívnych figurálnych príbehov. 

Hlavnými aktérmi príbehov sú ženy. Dámy krásne, vznešené, krehké, ušľachtilé, mladé i zrelé, 

zahalené tajomstvami smútkov, spomienok, snov i túžob. Rovnako fascinujúce sú aj detaily, 

rozvíjajúce základnú dejovú rovinu námetu. Sú to  fragmenty krehkých  architektúr, rajských záhrad, 

pôsobivé rastlinné i zvieracie prvky. Figurálne motívy sú zasadené do magických exteriérov, inokedy 

do tajuplných  interiérov. 
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 Katarína Vavrová využíva vo svojich obrazoch špeciálne upravovaný ručný japonský papier, ktorý 

svojimi nezameniteľnými textúrami a štruktúrami  znásobuje emocionálny náboj výpovede. 

Nádherné reliéfne línie povrchu papiera umocňujú autorkine  zaujímavé prevrstvovanie štruktúr, 

farieb, tvarov a príbehov.  

Dôležitú úlohu zohráva v jej tvorbe aj farba. Raz krehká, jemná,  až mysticky pôsobiaca, inokedy 

rozohraná do sýtych, žiarivých až dramaticky znejúcich tónov. 

 

 


