
vernisáž:  15. november  2022, 18.00 h
trvanie výstavy:  16. 11. 2023 — 31. 1. 2023
kurátor:  Eva Kholminski
Čepan Gallery, Nádvorie, Štefánikova 3, Trnava

Autorom novej výstavy je mladý maďarský umelec Huba 
Hőnigh. Jej otvorenie je naplánované na utorok 15. novem-
bra o 18.00 h na Štefánikovej 3.

Trnavská Čepan Gallery pravidelne dáva priestor začína-
júcim kurátorom. Tentoraz je ňou študentka dejín 
a teórie umenia Eva Kholminski. V Trnave končí tretí 
ročník vysokoškolského štúdia a v štúdiu by chcela ďalej 
pokračovať na univerzite v Budapešti. Odtiaľ pochádza 
aj vystavujúci umelec.

Huba Hőnigh je v Trnave po prvý raz. Maľby doniesol 
nielen z Budapešti, ale aj z holandského Groningenu, 
kde momentálne študuje. „Chcel som využiť priestor 
Čepan Gallery rovnakým spôsobom, ako pracujem na 
maľbách. Tiež som chcel zdôrazniť prepojenosť medzi 
maľbami,“ hovorí umelec. Na výstave budete môcť vid-
ieť jeho staršie maľby, ktoré až neuveriteľne pasujú do 
priestoru galérie. Tematicky v nich pracuje s okennými 
odrazmi, zmenami reality či perspektív. Tie kombinuje 
s maľbami, ktoré prechádzajú na steny galérie.

Názov výstavy odkazuje na obľúbenú hru Sudoku. 
„Výstava ja založená na mojich skúsenostiach, keď som 
sa len prechádzal ulicami a začal som hrať hru – skúmal 
som, čo ma na pohľad zaujme,“ prezrádza Huba. Technika 
nanášania farieb a vytvárania farebných kontrastov sa dá 
porovnať s logikou hry a pripomínať ju môže aj použitie 

mriežky a rámikov. „Výstava je, samozrejme, určená 
každému. Rád by som divákom odovzdal podnet, po kto-
rom sa aj oni prejdú po meste a budú hrať hru, ktorú som 
hral ja pri tvorbe tejto výstavy,“ láka na výstavu mladý 
umelec z Maďarska. Návštevníkov pozýva na rozšírenie 
si obzorov. 

Hoci výstava vznikala najmä v zahraničí, finálny dojem 
si môžete preniesť aj do našich reálií. „Možno sa tí, ktorí 
navštívia výstavu Sudoku, začnú pozerať na budovy iným 
spôsobom, budú dávať väčší pozor na veci okolo nich 
a začnú hrať rovnakú hru ako ja – a možno nájdu vlastné 
odpovede,“ dodáva Huba, ktorý inštaláciou výstavy strávil 
štyri dni.

Vernisáž k poslednej výstave v Čepan Gallery v tomto roku 
sa začína 15. novembra od 18.00 h. Okrem slávnostného 
otvorenia sľubuje aj performance, na ktorej Huba Hőnigh 
spolupracoval s ďalšími umelcami. Samotná výstava bude 
prístupná až do 31. januára 2023.

Organizátorom výstavy je kultúrne centrum Malý Berlín 
a výstavu z verejných zdrojov podporili Fond na pod-
poru umenia a Mesto Trnava.Prevádzku galérie podporujú 
Nádvorie a Trnavský samosprávny kraj. Organizátori za 
podporu ďakujú aj mediálnym partnerom trnava-live.sk, 
trnavskyhlas.sk, Trnavsko a Trnavské rádio.

V Čepan Gallery otvoria poslednú 
tohtoročnú výstavu Sudoku


