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Pozorovatel infikuje pozorované vlastní pohyblivostí. 
(samuel Beckett)1 
V nejlepším případě všechno, co se uskutečňuje v Čase (vše, co čas s sebou přináší), ať už v Umění nebo v Životě, 
může být vlastně pouze postupně, sérií částečných anexí – avšak nikdy ne docela a najednou. 
(samuel Beckett)2 
Anjel: Fauste, Fauste, co děláš, že se těm ďáblům zapsat dáš; přemáhej se a nelez do jejich chřtánu! 
(Johannes doktor Faust)3

Dílo malířek tří generací propojují důležité společné rysy. Jedná se v prvé řadě o specifickou intimitu pohledu. Obrazy, kresby, objekty či 
instalace mají svůj charakteristický růst ve směru zevnitř ven; jsou momentem procesu zvěcňování Vnitřního a za tím účelem přeměňování 
Vnějšího (povaha jakéhosi aktualizovaného civilismu); díla vždy obsahují výrazný časový rozměr. Tomu odpovídá jednak mapa motivů  
a témat, kterými se autorky zabývají, jednak způsob tematizace a artikulace samotného obrazu v rovině jeho konstituce a výrazu jako mo-
mentu zastavení v čase. Podstatná je tu explikace tranzitního principu mezi „uvnitř“ a „vně“ – tím je proces hledání pozice a stanoviště ve 
vztahu, který je jednou pociťován jako rozporný, iritující, skeptický, ironický, jindy jako souhlasný, klidný, vyrovnaný. Obě polarity vnímání 
se v obrazech neustále střídají a vytvářejí dynamické konstelace. Prostřednictvím malby je tu analogicky – výrazovými prostředky obrazu   
– naplňována živá trajektorie samotného bytí s nejistým zítřkem. 

V obrazech autorek nedochází k přetváření vnějšího světa coby svébytné na člověku nezávislé entity (materializované např. do objek-
tivních vývojových zákonitostí, chronologie, historie, kánonu, norem). Autorky nehledí na svět jako na odosobněný program (umělecký, 
sociální, politický, filosofický apod.), který je třeba deklarovat, silově prosazovat a masově společensky bezchybně naplňovat. Umělec 
není ani filozof ani sociolog ani politik. Usiluje spíše o funkční formulaci svých vlastních, jemnějších, skromnějších i hlubších zkušeností. 
Ty vedou přirozeně k dorozumění a sdělnosti právě zapracováním a zobecněním rozporu mezi lidskou nedokonalostí a touhou po ní  
– v situacích odvahy, zvědavosti, v chybování, v omylech, ve snech nebo v tužbách. Respekt k nejistotě a tápání v okamžicích rozhodování 
je tím, co, jako chybový systém, oživuje obraz, a co jej činí autentickým. Dílo malířek prioritně nechce přetvářet skutečnost, ale chce ji  
v čase, který je k dispozici, důsledně prožít, prozkoumat, prolnout či prozářit. Objevit za kulisami všednosti, která se mnohdy zdá být pouhou 
souhrou společenských determinant a náhod, nějaký smysluplný řád, nikoliv ale cestou naplňování programu a priori, ale prostřednictvím 
osobně volených, i když proměnlivých stanovišť, z nichž se banální věci a prostředí pozorováním mění v překvapivě nové situace. Díla tak 
zabydlují a zlidšťují sdílený prostor, který se z jiného úhlu pohledu zdá být chladný a nehostinný. Dávají časoprostoru lidské měřítko a kon-
krétní osudovou linii. Mění ho, skrze vyprávění v obraze, v novou, aktualizovanou, společensky žádoucí kvalitu. Obrazy jsou vždy pohle-
dem zpět, na něco, co se událo a co je třeba zaintegrovat do paměti, neboť každý krok, který si vyžádal obrazovou artikulaci, zpřesňuje  
a koriguje volený směr individuální autorské trasy a zároveň rozšiřuje a měřítkově zpřesňuje zkušenostní mapu (podobně jako četba kni-
hy). Je individuální sebe-regulací referující ale o tajemství Obecného. To, k čemu zde dochází, jsou diskrétní každodenní transformace, 
které uvádějí do pohybu všechny strnulé společenské normy a představy o tom, co je – a co by měl být – ideální člověk ve společnosti.  
A protože jsou to cesty individuální, vyžadují si i odpovídající výrazové prostředky – kresbu a malbu, které umožňují artikulaci osobní svo-
body asi nejlépe a nejspontánněji. 



Koncepce výstavy zohledňuje právě potřebu návratu lidského měřítka a svobodného jednání do současné vizuální kultury a praxe, potřebu 
funkčního stanoviště, ze kterého jsou vyvíjeny sebereflexe a zpětné vazby pro autora-umělce i pro příjemce-konzumenta. Abychom se 
neztratili v chaosu postmediálního věku4, nezasekli se v konzumním bezčasí, nebo neutonuli v tekutém poli mediálně šířeného oběživa, je 
třeba se v umění koncentrovat na postižení přirozených vztahů a vazeb, které jsou fyzicky „ověřitelné“, protože vše ostatní může být pouze 
mefistofelské pokoušení – hra v reálném čase, ale s fiktivními prvky a zákonitostmi. Jedině v osobních vazbách se totiž odehrává živý akt 
plnohodnotné, kontextuální zkušenosti, a proto právě v nich je tato zkušenost postižitelná, zobecnitelná a tedy přenositelná. 

Ptáme-li se názvem výstavy a spolu s autorkami „Kudy vede cesta ven?“, ptáme se na možnost umělecké svobody a svobodného jednání, 
které jsou neustále pokoušeny – vnějšími tlaky, regulacemi, omezením či neporozuměním. Otázka zároveň obsahuje varování a apel na 
nutnost uchování si osobní identity a integrity – v rovině lidské mysli i emocí, které jsou zvenku atakovány a rozptylovány. Tento neustále 
obnovovaný křehký stav vyváženosti a harmonie je mefistofelsky pokoušen každým okamžikem a jeho rovnováha je vystavována kruté 
zranitelnosti. Banalitu, všednost, stereotyp a apatii není možné porazit a překonat jednou provždy. Je nutné se proti nim stavět neus-
tále, v každém věku, napříč uměleckými generacemi. Podstatným zůstává vědomí, že jedině aktivní postoj vůči dotírajícímu chaosu, je tou 
správnou kulturní sebeobranou, která přetavuje zkušenost v umělecké dílo se sociálním rozměrem, v obraz. Takovým obrazem lze pak šířit 
vlastní zkušenost a přitom nic nevysvětlovat a nic nikomu nevnucovat. Vítězství umění nespočívá v tom, v čem vítězí politika. Může být 
ale obsaženo v prostém, zodpovědném jednání. Jednat tvůrčím způsobem znamená, jak ukazuje zkušenost, jednat svobodně. Ostatní se 
dostaví.

Petr Vaňous, Praha, srpen 2012

1  Samuel Beckett, The Collected Works of Samuel Beckett. Proust. New York: Grove Press, 1970 (1931), p. 6. 
2  Ibid., p. 7.
3 Johannes Doktor Faust. Jenovéfa. Don Šajn, Praha 1976, p. 30.
4 Compare: Peter Weibel, Postmediální situace, in: Jiří Ševčík – Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová (ed.), České umění 1980 – 2010. 
Texty a dokumenty, AVU, Praha 2011, pp. 437 - 440
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“The observer infects the observed with his own mobility.”  
(samuel Beckett)1  
“At the best, all that is realized in Time (all Time produce), whether in Art or Life, can only be possessed successively, 
by a series of partial annexations—and never integrally and at once.” 
(samuel Beckett)2

Angel: Faust, Faust, what are you doing that you make a deal with devils; overcome your desire that will charm your soul to hell!  
(Johannes doktor Faust)3

The works of these painters, who represent three generations, are linked together by significant common characteristics. First of all, there 
is a specific intimacy of perception. Their paintings, drawings, objects and installations typically grow from the inside out; they are pro- 
cessual moments of materializing the Internal, and as a result of this process they transform the Outside (they bear the character of a cer-
tain actualized civility); their works always contain a remarkable time dimension. This process corresponds, on one hand, to the landscape 
of motives and topics they employ and on the other hand to the way they thematize them and articulate the painting itself as a moment 
of interception in time, at the level of its constitution and expression. The explication of the transitory principle between the “inside” and 
“outside” is important here – thus the process of searching for the position and anchoring in a relationship, which is at once perceived as 
contradictory, irritable, skeptical and ironic  and at other times accordant, quiet, is balanced. Both polarities of perception are in constant 
interchange in their works and create dynamic constellations. Thus, through the process of painting, a live ontological trajectory is analogi-
cally – by the expressive means of painting – filled with an uncertain tomorrow.

Their paintings do not transform the outside world as if it were an ontologically independent entity (materialized for example as objective 
developmental regularities, chronology, history, canon and norms). The authors do not look at the world as a depersonalized programme 
(artistic, social, political, philosophical and so on) that must be declared, enforced and massively and faultlessly fulfilled on a social level.  
Artists in general are not philosophers nor sociologists nor politicians. They strive for a functional formulation of their own softer, humbler 
or deeper experience. Such experience naturally leads to understanding and communication exactly because it incorporates and genera- 
lizes the contradiction between human imperfection and a desire for it – in such situations where courage, curiosity, making mistakes,  
fallibility, dreams and desires reside. Respect for uncertainty and fumbling in moments of decision-making is what, as a mistake system, 
makes a painting alive, what makes it authentic. These works of three authors of three generations do not want primarily to transform rea-
lity, but they want, in time, which is at their disposal, to experience it thoroughly, to examine it, to permeate it or brighten it up. Their works 
peer behind the curtains of the commonplace and ordinary, which often can only be an interplay of social determinants and coincidences, 
some meaningful order, not through a journey to fulfil an a priori programme, but through personally selected, although changeable sites, 
where banal things and environments change by observation to surprisingly new situations. Their works thus inhabit and personalize  
a shared space, which from a different point of view can seem to be cold and hostile. They imbue the space and time continuum with  
a human dimension and a specific fatal direction. They transform it, through narration in painting, with a new, actualized, socially desirable 
quality. Their paintings are always a retrospection, a view of something that happened and that needs to be integrated in memory, because 
every step that requires an articulation in painting, delineates and corrects the chosen direction of the individual authorial roadmap and 



at the same time expands and specifies the experiential landscape (the same way as the reading of a book). It is individual self-regulation 
that refers, however, to the secret of the Commonplace. What happens here are discrete everyday transformations that shake all stiff  
social norms and expectations about what an ideal man is – and should be – in society. And because these are individual paths, they require  
appropriate means of expression – drawing and painting, which best and most spontaneously enable the articulation of personal freedom.

The concept of the exhibition takes into consideration precisely the need for the return of the human dimension and freedom of action 
in contemporary visual culture and practice, the need for a functional site from where self-reflection and feedback for the author-artist 
and also for the recipient-consumer will be developed. If we do not want to become lost in the chaos of the post-media age4 stuck in a 
consumer timelessness, nor drown in the liquid field of media-distributed currency, it is important that art is focused on capturing natural 
relations and bonds that can be physically “verifiable”, because everything else can only be Mephistophelian temptation – a game in real 
time but with fictitious elements and regularities.  The live act of adequate contextual experience takes place only through personal bonds 
and therefore the experience can be conveyable, generalizable and thus transmittable precisely through them. 

If we, together with the authors, ask the question (which also gives the title to the exhibition): “Where is the way out?” we ask if artistic 
freedom and freedom of action, constantly challenged by external pressures, regulations, limitations or misunderstandings, are possible. 
The question also contains a warning and appeal for the necessity to preserve personal identity and integrity – on the level of the human 
mind and emotions, which are attacked and diffused from the outside. This constantly renewed fragile state of equilibrium and harmony is 
challenged in a Mephistophelian way every minute, and its balance is thus exposed to cruel vulnerability. Banality, the commonplace, ste-
reotype and apathy cannot be fought and overcome once and forever. It is important to fight them again and again, in every age, across all 
artistic generations. It is important to realize that only an active attitude towards intrusive chaos is the correct form of cultural self-defence, 
which transforms experience into an artistic work with a social dimension – a painting. Such painting can emanate its own experience and 
at the same time it does not have to explain nor enforce anything to anybody. The victory of art does not rest in the same things as the 
victory of politics. It can, however, be comprised in a simple act of responsibility. To act creatively it means, as experience shows, to act 
freely. The rest will come.

Petr Vaňous, Prague, August 2012

1  Samuel Beckett, The Collected Works of Samuel Beckett. Proust. New York: Grove Press, 1970 (1931), p. 6. 
2  Ibid., p. 7.
3 Johannes Doktor Faust. Jenovéfa. Don Šajn, Praha 1976, p. 30.
4 Compare: Peter Weibel, Postmediální situace, in: Jiří Ševčík – Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová (ed.), České umění 1980 – 2010. 
Texty a dokumenty, AVU, Praha 2011, pp. 437 - 440 FARMANOVÁ   KRIVOŠÍKOVÁ   POLIFKOVÁ



Biele schody / White stairs, 2012, olej na plátne / oil on canvas, 100 x 80 cm

JANA FARMANOVÁ
Jana Farmanová (1970) pracuje s evokací paměťových situací, které se dostávají do obrazu jako základní spínač obrazového děje.  
Ať jsou to introspektivní chvíle a okamžiky odžité nedávno, spojené s blízkými jedinci (rodina, přátelé) nebo pouze atributy vtažené 
do díla z širšího teritoriálního horizontu – současnost a minulost místa, kde autorka žije, vždy je tu přítomen moment pulzující identity  
a jejího ověřování „ve vztahu“. Identita tu dostává buď podobu reference – je na základě určité vztahové konfigurace čitelná, nebo 
je v těch samých souřadnicích oslabována či zastírána. Vytrácí se a její mizení vzbuzuje nejistotu a úzkost. Odtud pravidelné přechody 
Jany Farmanové z vnějších impulzů běžného všedního života do vnitřních krajin melancholie a snění, noření figur do neznámých světů.

Jana Farmanová (1970) deals in her works with the evocation of memory situations, which come into play as an elementary trigger of 
a pictorial narration. Those can be introspective moments and reminiscences of things experienced recently and linked to intimately 
known individuals (family, friends) or only attributes incorporated in the work from a broader territorial horizon – the present and 
past of the place, or where the author lives, there is always present the moment of pulsating identity and its verification “in a relation-
ship”. Identity acquires here either the form of a reference – it is readable based on a certain configuration of the relationship, or it is 
weakened or blurred within the same coordinates. It evaporates and its disappearance raises uncertainty and anxiety. These are the 
points of departure for Jana Farmanová to move from the impulses of common everyday life into the internal lands of melancholy and 
dreams, plunging her figures into unknown worlds.

Čas Čitania / time for reading, 
2012, akryl na plátne / acrylic on canvas, 50 x 70 cm



BáBiky / dolls, 2010, akryl na plátne / acrylic on canvas, 90 x 90 cm

ester, 2008, olej na plátne / oil on canvas, 30 x 30 cm



calypso, 2009, olej na plátne / oil on canvas, 140 x 110 cm

skok / jump, 2010, akryl na plátne / acrylic on canvas, 30 x 30 cm



V Bretonsku / in Bretagne, 2012, olej na plátne / oil on canvas, 100 x 80 cmcalypso, 2009, olej na plátne / oil on canvas, 140 x 110 cm



romantika / romantic, 2011, akryl na plátne / acrylic on canvas, 100 x 80 cmZmena perspektíVy / cHange of perspektiVe, 2011, akryl na plátne / acrylic on canvas, 170 x 69 cm



sarkan / kite, 2012, akryl na plátne / acrylic on canvas, 40 x 50 cm

sILVIA KRIVOŠÍKOVÁ
Dílo Silvie Krivošíkové se pohybuje v hraničních oblastech mezi intimitou jako pocitem a intimitou jako věcným stavem. Tento přístup 
smazává hranice mezi abstraktním výrazem a figurací (tělesností, věcností) a naopak otevírá autorce velké realizační pole pro výzkum 
rozmanitých malířských forem – v separovaném stavu, v konfiguracích a dokonce i mimo plochu obrazu. Svět forem je u Krivošíkové 
rozkládán a znovu – jinak – sestavován s úsilím o zachycení a prozkoumání proměnlivých kontextuálních vazeb mezi prvky obra-
zové konstituce. Průzkumem forem a jejich kontextuálních vazeb (sedimentů) autorka demaskuje avantgardní (programové) principy  
moderny (konstruktivismus) a zlidšťuje je v prospěch člověka jako svébytného jedince. Pomyslně bere umění abstraktním masám  
a dává je konkrétnímu citlivému jedinci.  

The work by Silvia Krivošíková moves about borderland areas, between intimacy as a feeling and intimacy as a material state. This 
approach erases the boundaries between abstract expression and figuration (corporeality, materiality) and on the contrary opens  
a broad field for the author to examine diverse forms – in separated states, in configurations and even outside of the space of the 
painting. The world of forms is decomposed - and again, in a new form, composed with the effort to capture and explore ephemeral 
contextual bonds among the elements of the form of painting. examining the forms and their contextual bonds (sediments) the 
author exposes the avant-garde (programme) principles of modernism (constructionism) and makes them human in favour of the 
human being as a sovereign individual. Metaphorically, she steals art from the abstract masses and gives it to a specific sensitive 
individual.

untitled, 2009, 3D objekty, papier, akryl / 3D objects, paper, acrylic



modrý portrét (zo serie autoportretov) / Blue portrait (from the selfportrait series), 
2008, akryl na plátne / acrylic on canvas, 40 x 30 cm

untitled, 2011, akryl na plátne / acrylic on canvas, 40 x 30 cm



HàjnikoVa Zena (zo serie autoportretov) / Hàjnik´s wife (from the selfportrait series), 
2009, akryl na plátne / acrylic on canvas, 45 x 55 cm, v sukromnej zbierke / privat collection in Portugal

princeZna / princess, 2011, akryl na plátne / acrylic on canvas, 175 x 135 cm



metaloVy kVet / metalic flower, 2012, akryl na plátne / acrylic on canvas, 80 x 60 cmZatisie / stil life, 2010, akryl na plátne / acrylic on canvas, 30 x 40 cm



untitled, 2012, akryl na plátne / acrylic on canvas, 40 x 50 cmkVet / flower, 2012, akryl na plátne / acrylic on canvas, 40 x 50 cm



Vernisáž / Vernissage, 2010, olej na plátne / oil on canvas, 80 x 60 cm

PetRA POLIFKOVÁ
Petra Polifková ve svých obrazech fixuje „prostředí odžívání“, místa a „křižovatky“, kde dochází ke zkušenostním aktům prostřednictvím 
sociálního kontaktu. Postihuje tak ambivalentní, rozporný význam dějiště pro vznik a průběh zkušenosti. První význam krystalizuje ve 
vazbě autorky na místo, které opakovanými návštěvami poznává, zabydluje a identifikuje se s ním (zde konkrétně studijní pobyt  
a časté návštěvy Drážďan), druhý naopak postihuje časovou pomíjivost, dočasnost těchto míst, které se zpětně, z osobní perspek-
tivy, jeví pouze jako tranzitní zóny či kulisy uložené do paměti (archiv), jejichž emocionální rozměr se oslabuje a mizí ve víru nelítost-
ného času. Pouze jakési echo zůstává skryto pod povrchem věcí a prostředí, aby rezonovalo ve chvíli, kdy dojde k aktivaci vzpomínky  
(mimovolná paměť). Téma autorka zobecnila ve své závěrečné diplomové práci příznačně nazvané Zeitgeist.

Petra Polifková situates the “environment of experience”, place and “crossroads” in her paintings, where experiential acts take place 
in social contact. Thus she encapsulates the ambivalent, contradictory meaning of the site of occurrence in order to give rise to the 
experience and its process. The first meaning crystallizes in the author’s relation to place, which she gets to know through repeated 
visits, inhabits it and identifies with it (specifically here a study stay and frequent visits to the city of Dresden), the second meaning, 
on the other hand, captures the transiency of time, temporality of the places, which from a reversed, personal perspective, appear to 
be only transitory zones or scenery buried in memory (the archive), whose emotional dimension weakens and disappears in the whirl 
of merciless time. There is only an echo hidden under the surface of things and environments to resonate in the moment when the 
memory is activated (inadvertent memory).The author elaborated this topic in her master’s thesis called, symptomatically, Zeitgeist.

spülen gegen deutscHland, 
2010, olej na plátne / oil on canvas, 24 x 30 cm



kolejiště / model railroad, 2011, olej na plátne / oil on canvas, 145 x 135 cmcHemiefaBrik, 2010, olej na plátne / oil on canvas, 70 x 50 cm



jaHodnice, 2009, olej na plátne / oil on canvas, 70 x 50 cm

∞ ∞ ∞ jahodnice
2009, olej na plátně / öl auf leinwand, 70 x 50 cm 

a2, 2010, olej na plátne / oil on canvas, 50 x 70 cm



fusion ∞ ∞ ∞
2010, olej na plátně / öl auf leinwand, 100 x 100 cm

fusion, 2010, olej na plátne / oil on canvas, 100 x 100 cmnocí / into tHe nigHt, 2012, olej na plátne / oil on canvas, 95 x 75 cm



tecHno Hat mein leBen Verändert / tecHno cHanged my life, 
2010, olej na plátne / oil on canvas, 100 x 40 cm

untitled i.,ii, 2009, fixa na plátne / marker on canvas, 20 x 20 cm



VýstaVy / eXHiBitions 
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PetRA POLIFKOVÁ
* 1985, Prague, CZ

štÚdium / study
2005 – 2011 Academy of Fine Arts, Prague, CZ, (Studio of Painting I, Prof. J. Sopko)
2008, 2009 – 2010 hochschule für Bildende Künste Dresden, De (Studio of Painting / Graphic, Prof. P. Bömmels)

samostatné VýstaVy / solo eXHiBitions
2012 Pets, Bredgade Kunsthandel, Copenhagen, DK (with J. Achrer and K. Rybák); 2010 Zweisameinsam, Fango Gallery, Cottbus, De; 2009 Petra 
Polifková / Allein, Vernon Gallery, Prague, CZ; 2008 Paintings, Cafe Citadela, Prague, CZ; 2007 Paintings, Křižovnický zámek, Dobřichovice, CZ; 
2005 Paintings, Gallery Na Schodech, Tisá, CZ (with B. Zajícová)

skupinoVé VýstaVy / group eXHiBitions
2011 Zweistundenfünfzehn / Two hours fifteen, Krautwald-Fabrik, Dresden, De; Diplomants 2011, Karlin hall, Prague, CZ; Nývlt no, Dorka  
Gallery, Domažlice, CZ; 2010 Zweistundenfünfzehn / Two hours fifteen, Topičův salon, Prague, CZ; hier ist Nirgendwo II. – Welchen 
Wert hat Kunst?, Conradstraße, Dresden, De; 2009 Zeitgeist.ART, AZ Conni Dresden, De; 2.Stock, hFBK, Dresden, De; hier ist 
Nirgendwo, Dresden, De; 2008 Ost lockt, Römerapotheke Gallery, Zürich, Ch; 2007 AVU 18, National Gallery – Veletržní palác, Prague, 
CZ; Na zámku / On a castle, Křižovnický zámek, Dobřichovice, CZ; 2006 The School of painting of Jiří Sopko, Alšova jihočeská Gallery 
– Wortner house, České Budějovice, CZ; Contacts 2006, Klenová Gallery, Klatovy, CZ

JANA FARMANOVÁ
* 1970, Nitra, SK

štÚdium / study
1989 – 1996 Academy of Fine Arts in Bratislava, SK (Studio Prof. Ján Berger)

samostatné VýstaVy / solo eXHiBitions (výběr / selection)
2012, Weightlessness, Vernon Gallery, Prague CZ; 2011, The eND, Stanica Žilina-Zárečie, SK; Welcome to yourself, Kubikgallery,  
Porto, PT; 2010, Viennafair, Vienna, AT; Focus, State Gallery, Rimavská Sobota, SK; 2009, histoire. Life witht(out) a Good Commu-
nist, Krokus Galéria, Bratislava, SK; Soundtrack, Vernon Gallery, Praha, CZ; Bábiky, Theater Nitra, SK; 2008, Cooking jam, Bastart 
Ga-llery, Bratislava, SK; elementi e Miracoli, Slovak institute, Řím, IT; Ici e mantenant, Slovak institut, Paříž, FR; Melancholie (with  
M. Piacek), Gallery Dole,Ostrava, CZ; Not only media faces, Gallery Linea, Bratislava, SK; 2006, Jana Farmanová, Nitrianska Galéria, Nitra, SK;  
Women toys, Apolo Bussines Center – Bonjour, Bratislava, SK; 2005, Women toys, Galerie Ad Astra, Brno, CZ; 2004, Barefoot, Sla-Sla  
Ga-llery, Mnichov, De; Aut bene aut nihil, Slovak institute, Budapešt, hU; 2003, (JF), Gallery Young, Nitra, SK; 2000, Space, Gallery BRIK,  
Praha, CZ

skupinoVé VýstaVy / group eXHiBitions (výběr / selection)
2012 Volta 8,art Fair, Basel; ViennaFair, Vienna; 2011, Láska v čase mladosti, láska v čase krízy, VSG Košice, SK; ObraSKov, Wannieck  
Gallery, Brno, CZ; Miracles / Wunderkammer, Kro Art Gallery, Vienna, AT; 2010, Inter-view, Nitrianska Galéria, Nitra, SK; Studio of 
pain-ting, Kocelova Street 23, house of Arts, Bratislava, SK; 2009, 8 women, Slovak Union of visual Arts, Bratislava, SK; Art works, 
Brignoles, FR; Contact, City hall Gallery, Oslo, NO; Tolerancia, Danubiana Museum, Bratislava, SK; 3. kapitola slovenského súč.  
umenia, Galerie Kritiků, Prague, CZ; 2008, Body and oil, Dom umenia, Bratislava, SK; Nový Zlínsky salón, Zlín, CZ; Veľké prádlo, Galerie 
Caesar, Olomouc, CZ; MB,MN,JF,RP,JK,TD, Slovak institut, Prague, CZ; INtroCITY, Topičův salon, Prague, CZ; 2007, Cobalt, Internatio-
nal gallery, Bruxelles, Be; Zrkadlo ako nástroj ilúzie, Nitrianska Galéria, Nitra, SK; Umenie 07, Dom umenia, Bratislava, SK; Bienále maľby, 
Mestská galéria, Rimavská Sobota, SK; Resetting, City Gallery, Prague, CZ; 2006, Prievan, Štátna galéria, Banská Bystrica, SK; Prievan, City  
Gallery, Prague, CZ; Bezvetrie, Nitrianska galéria, Nitra, SK

sILVIe KRIVOŠÍKOVÁ
* 1976, Zvolen, SK

štÚdium / study
1998 – 2004 Academy of Fine Arts in Bratislava, SK (Atelier K.R.e.S.B.A. of Prof. Vladimir Popovic) 
2003 erasmus Program at Faculty of Fine Arts in Porto, PT  
2008 co-founded Kubikgallery in Porto , PT

sympÓZiá a worksHopy / symposium and worksHops:  
2004 Workshop, Synagoga Samorin, SK; Workshop IPJ, Cartaxo, PT; exchange Krakow, PL; 2001 International Symposium of Paper  
in Ruzomberok, SK  



  
FARMANOVÁ   KRIVOŠÍKOVÁ   POLIFKOVÁ

27. 9. – 11. 11. 2012
kurátor VýstaVy / curator of tHe eXHiBition: Mgr. Petr Vaňous

ZodpoVedný redaktor / editor: Mgr. Renáta Niczová
grafická ÚpraVa / grapHic design: MgA. Petra Polifková
teXt / teXt: Mgr. Petr Vaňous
preklad / translation: Agnes Smiešková
fotografie / pHotograpHy: Daniel Veselsky, Jakub hauskrecht, Marcel Rozhoň, archív autoriek / authors´archive

Katalóg bol vydaný k výstave Kudy Vede cestA VeN?, výstava bola realizovaná v Nitrianskej galérii v roku 2012.
This catalog was published to accompany the exbibition KUDY VeDe CeSTA VeN? organised by Nitrianska galéria in 2012.

nitrianska galéria
Župné námestie 3, Nitra
www.nitrianskagaleria.sk

VytlaČila tlaČiareň / printed By: dÓŠA s.r.o.
ISBN 978-80-85746-57-0

reprodukcia na oBálke / reproduction on tHe coVer: 

silVia kriVošíkoVá, untitled, 2009, akryl na plátne / acrylic on canvas, 220 x 180 cm (vpredu / front)

jana farmanoVá, Čas Čitania / time for reading, 2012, akryl na plátne / acrylic on canvas, 50 x 70 cm (vzadu / back)

prVá strana / first page: 

petra polifkoVá, mms, 2011, olej na plátne / oil on canvas, 100 x 100 cm

Kudy Vede cestA VeN?




