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Palo Macho / Jozef Jankovič, 2012
sklo řezané vodním paprskem, přetavené, malované
/ water-jet cut glass, melted, painted, Ø 95 cm

Intervence do stálé expozice
v návaznosti na výstavu
Jozef Jankovič | Plynutí času
Muzeum umění Olomouc
Muzeum moderního umění
12. října 2017 – 11. března 2018
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Palo Macho / Jozef Jankovič, 2017
sklo řezané vodním paprskem, přetavené, malované
/ water-jet cut glass, melted, painted, Ø 95 cm
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Palo Macho / Jozef Jankovič, 2012
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Palo Macho

sklo řezané vodním paprskem, přetavené, malované
/ water-jet cut glass, melted, painted, 107 × 46 cm
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Palo Macho / Jozef Jankovič, 2017
sklo řezané vodním paprskem, přetavené,
malované / water-jet cut glass, melted, painted,
100 × 35 × 35 cm
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5
Palo Macho / Jozef Jankovič, 2012
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Palo Macho / Jana Hojstričová
Body Maps, 2013

sklo řezané vodním paprskem, přetavené, malované
/ water-jet cut glass, melted, painted, Ø 70 cm
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Palo Macho
Objetí / Hug, 2013
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malba na přetaveném skle, fotografie na skle / painting
on melted glass, photograph on glass, Ø 70 cm
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Palo Macho / Jana Hojstričová
Body Maps, 2011

přetavené sklo, malované, leptané, fotografie
na skle / melted glass, painted, etched,
photograph on glass, 200 × 240 × 40 cm

The Flow of Time
Concurrence
Olomouc Museum of Art
Olomouc Archdiocesan Museum
December 5, 2017 – April 29, 2018
Intervention in the permanent exhibition in connection
with the exhibition of Jozef Jankovič | The Flow of Time
Olomouc Museum of Art – Museum of Modern Art
October 12, 2017 – March 11, 2018

malba na přetaveném skle, fotografie na skle / melted
glass, painting and photograph on glass, 60 × 42 cm (4×)
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Palo Macho / Jana Hojstričová
Off The Body, 2015
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Palo Macho / Laco Teren, 2004–2015
malba na taveném skle / painting on melted glass, Ø 95 cm

fotografie na přetaveném skle / painting
on melted glass, 70 × 70 × 38 cm
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Palo Macho / Jana Hojstričová
Kůže si pamatuje / The Skin
Remembers, 2011

15

12

malba na přetaveném skle, fotografie na skle
/ painting on melted glass, photograph
on glass, 240 × 110 cm (2×)
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Palo Macho / Jana Hojstričová
Podivný případ 2 / Strange Case 2, 2016
tavené sklo, malba a fotografie na skle, kovový stůl
/ melted glass, painting and photograph on glass,
metal table, 125 × 100 × 60 cm
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Palo Macho / Jana Hojstričová
Scanning 002, 2012

9
Palo Macho / Ivan Csudai
Ironie imaginace II. / Irony of
Imagination II, 2016

malba na přetaveném skle, fotografie na skle / painting
on melted glass, photograph on glass, 240 × 70 cm (2×)

15
Palo Macho / Svätopluk Mikyta, 2013

fotografie na přetaveném skle, malba
platinou a zlatem / photograph on melted
glass, platinum and gold painting, 120 × 90 cm

kresba tužkou, tavené tabulové sklo, broušené / pencil
drawing, melted, cut glass pane, 32 × 21 × 4 cm (3×)

13

Součástí výstavy je katalog
ve formě 3 sklářských sešitů
A three-volume catalogue was
published as part of the exhibition

Jozef Jankovič
Jana Hojstričová
Svätopluk Mikyta
Laco Teren
Ivan Csudai

Plynutí času
Časová shoda

Časová zhoda / Concurrence
Koncept Concept Palo Macho

Autoři děl
Artists‘ works
Ivan Csudai
Rudolf Fila
Jana Hojstričová
Jozef Jankovič
Palo Macho
Svätopluk Mikyta
Laco Teren

Muzeum umění Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
5. prosince 2017 – 29. dubna 2018

oboustranného vnímání odhaluje další z typických vlastností materiálu včetně
příležitosti si všimnout i jemných nuancí v hmotě skla. Do prostoru beztížné
průzračnosti skla se dostala i kultovní postavička medvídka (Teddy Bear) od Ivana
Csudaie přinášející s sebou širokou paletu otázek a zvoucí do neomezeného pole
vlastní imaginace.
Rozšiřující pohled na člověka lapeného v roztočeném víru všudypřítomných
životních i vlastních nástrah nabídla spolupráce Pala Macha se sochařem Jozefem
Jankovičem. Jeho originální rukopis tvarů lidského těla, znázorňující různé formy
manipulace, posunuli společně do dynamické podoby kompaktních skleněných
reliéfů ve výrazných barevných odstínech. S Janou Hojstričovou zase díky přeneseným fotografií na ploché sklo stvrdili domněnku, že „kůže si pamatuje“. Jejich
objekto-obrazy, vzešlé z pomezí fotografie a malby na sklo, tak úspěšně těží z odlišných světů a rozdílných médií, díky čemuž získávají originální podobu instalací,
důmyslně zasazených do okolních prostor. Tělo v nich vystupuje v roli specifického
paměťového média, do jehož povrchu se vepisují události napříč časem, které upomínají na jeho křehkost, zranitelnost, zároveň i nezdolnou sílu obranných mechanismů. Tvůrčí dialog autorů v řadě případů poskytl výrazným posun co do tematiky
nebo převážného charakteru jejich dosavadních prací. Sklo jako takové pak ještě
rozšířilo výrazový slovník o novou dimenzi prostoru i touhu proniknout ještě více
do jeho tajů, v jejichž postupném odkrývání mohou umělci v budoucnu pokračovat.
6
Neutuchající touha tvořit, překračovat hranice odlišných médií a nacházet nové
vztahové kvality figurativních i abstraktních motivů stojí za projektem spolupráce
slovenského umělce a sklářského výtvarníka Pala Macha s řadou slovenských
umělců, které vyzval ke společnému dialogu se sklem. V podobě umělecké intervence do stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc se představují některé
z výsledků této syntézy tvůrčího tandemu využívající prostorové a významové
dispozice bývalé rezidence olomouckých kapitulních děkanů. Spojením názvu
Plynutí času | Časová shoda se současně hlásí k právě probíhající výstavě Jozefa
Jankoviče v olomouckém Muzeu moderního umění, jakožto jednoho z nejvýraznějších představitelů slovenského sochařství druhé poloviny dvacátého století, rovněž podepsaného pod společně vytvořenými díly s Palem Machem v médiu skla.
Právě vytrvalé zkoumání rozhraní jednotlivých médií asi nejvíce charakterizuje
přístup Pala Macha. Zároveň tomu odpovídá i jeho vlastní autorská tvorba, v níž
často sahá vedle skla do dalších uměleckých oborů (malba, kresba, fotografie,
sochařský reliéf) i technologických postupů, čímž se mu daří vybočovat z ustálených spojení skla s jeho užitnou funkcí nebo estetickými kvalitami. Jeho pozice
v rámci média je ještě více specifická v tom, že se věnuje výhradně malbě na sklo.
Cit pro kompoziční uspořádání jako i pro vrstvení různých plánů a oboustranně se
prostupujících rovin vytváří povědomí o vnitřně uspořádaných celcích, jimž vévodí
barvy, kresebné linie či monochromně pojednané plochy s dojmem místy až nedohlédnutelné hloubky. Vzájemné působení rovin navíc využívá propustnosti světla
jako jedné z charakteristických vlastností skla, čímž se Machovi daří v konečném
důsledku objekty prostorově organizovat a vstupovat jimi do komunikace s okolním prostorem.
Spojení autorského rukopisu s invenčním gestem toho druhého z dvojice se
ukazuje jako cesta proměny dosavadního uvažování s téměř až synergizujícím
účinkem vytvořených děl. V případě projektu s malířem Laco Terenem by se dala
přirovnat až k rafinované hře průniku abstrakce, figury i sakrální tematiky v odrazu
lastury, otvírající se jen na jeden vzácný okamžik. Forma kruhu se zároveň podílí
na vnitřní dynamice díla, rytmizovaného expresivní malbou vínové, fialové a zlaté
barvy s výraznou zrnitou texturou povrchu. Suverénní kresba Svätopluka Mikyty
dala vzniknout souboru skleněných objektů založených na principu vrstvení kresebných stop obou autorů v rámci subtilně pojednaných bloků. Možnost jejich

Palo Macho
*22. 9. 1965, Streženice, SK
Žije a pracuje v Bratislavě / lives and works in Bratislava, SK.
www.palomacho.com
1980–1983
1983–1986
1989–1995

1993
1994–1998
2010
2011–

The unrelenting desire to create, to stretch the boundaries of different media, and
to find new relationships between figurative and abstract motifs; all this has led
to the co-operation between Slovak painter and glass artist Palo Macho and the
Slovak artists he invited to a dialogue with glass. The artistic intervention in the
permanent exhibition of the Olomouc Archdiocesan Museum presents the results
of this synthesis of the creative tandem, using the spatial properties and significance of the former residence of the Olomouc Chapter’s deans. The title The Flow
of Time | Concurrence is related to the concurrent exhibition in the Olomouc
Museum of Modern Art dedicated to Jozef Jankovič, one of the most prominent
figures of Slovak sculpture from the second half of the twentieth century, and also
a co-creator with Palo Macho of works using the medium of glass.
His persistent exploration of the boundaries of individual media is charac
teristic of Palo Macho’s approach. This corresponds with his own work where,
beside glass, he also engages in different artistic disciplines (painting, drawing,
photography, relief sculpture) and technologies, thus exceeding the traditional
connection of glass with its utility function and its aesthetic properties. His position in this medium is even more specific because he only paints on glass. The
sense of composition and layering of different plans and interpenetrating planes
creates a perception of internally organised wholes dominated by colour, drawn
lines and monochromatic areas of depth that are sometimes even beyond sight.
The mutual effect of planes uses the light permeability as one of the characteristic
properties of glass, thanks to which Macho succeeds in creating a spatial organi
sation of objects in such a way that they communicate with the surrounding
space.
The connection between the painter’s style and the inventive gestures of the
other artists shows the way to a transformation of existing thought resulting in
an almost synergic effect of the works thus created. Glass enriched their vocabulary of expression with a new dimension of space and the desire to penetrate its
secrets, which the artists can continue to reveal in the future.
Olga Staníková

Střední odborné učiliště sklářské, Nový Bor / School
of Glassmaking, Nový Bor, CZ
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov
/ School of Applied Arts for Glassmaking, Kamenický Šenov, CZ
Oddělení sklářského výtvarnictví (doc. Juraj Gavula), Vysoká škola
výtvarných umění v Bratislavě / Department of Glass Art (assoc.
prof. Juraj Gavula), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, SK
studijní pobyt na École des Beaux-Arts, Saint-Ètienne / student
exchange, École des Beaux-Arts, Saint-Ètienne, FR
pedagog na Škole užitkového výtvarnictví, Lednické Rovne / teacher,
School of Applied Arts, Lednické Rovne, SK
realizoval skleněný obelisk pro Park ušlechtilých duší, Zvolen / glass
obelisk, Park of Generous Souls, Zvolen, SK
odborný asistent Ateliéru Sklo na Vysoké škole výtvarných umění
v Bratislavě / asst. prof., Studio of Glass, Academy of Fine Arts
and Design in Bratislava, SK

Jednotlivé spolupráce byly prezentované na výstavách
The individual projects have been presented at the following exhibitions
2002
2003
2011
2012
2013

Strih na krajinu 4, Teren & Macho, Oravská galéria, Dolný Kubín, SK
Premaľby, Fila & Macho, Galéria DIVYD, Bratislava, SK
Scanning, Hojstričová & Macho, Galéria Nova, Bratislava, SK
Jankovič & Macho, Galéria Nova, Galéria Z, Bratislava, SK
Jankovič & Macho, Oravská galéria, Dolný Kubín, SK | Galerie Magna,
Ostrava, CZ | Galéria U Anjela, Kežmarok, SK
Jana Hojstričová. Ľudský scan | Sklené objekty v spolupráci s Palom
Machom, Záhorská galéria, Senica, SK
Rodinné scanny, Oravská galéria, Dolný Kubín, SK
Kresba – sklo – sklo – kresba, Macho & Mikyta, Galéria Nova, Bratislava, SK
2015 Fragmenty (z Fullu), Slovenská národná galéria – Galéria Ľudovíta Fullu,
Ružomberok, SK
Outside The Body, SiC! Gallery BWA Wroclaw, PL | Turčianska galéria,
Martin, SK
2016 Invisible Skin, Glasmuseum Hentrich, Stiftung Museum Kunstpalast,
Düsseldorf, DE
Blick auf eine unsichtbare Haut, (DES EYES ON), SI Wien, AT
Monodialógy, CAFe Budapest, HU
Konjunkcie / Časová zhoda, Galéria Jána Koniarka v Trnave, SK
2017 Konjunkcie / Časová zhoda, Zoya Museum Elesko, Modra, SK
Pohled na neviditelnou kůži, Muzeum Bruntál, Sovinec, CZ
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