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Na umeleckých dielach sú azda 
najpríťažlivejšie ich príbehy. A najlepšie je, 
keď ich vyrozprávajú samotní tvorcovia. 
Dačo prikrášlia, dačo nadsadia, ale vždy sú 
originálne. O Petrovi Strassnerovi to platilo 
dvojnásobne. Vždy rád hovoril, že dielo by 
nemal interpretovať autor, lebo práve dielo 
najlepšie hovorí o svojom autorovi, ale 
určite dobre poznáte tie Petrove príbehy 
o jeho sochách. Keď mi začal zanietene 
hovoriť o jeho bizarnej Genniferovej armáde, 
ktorá kedysi po rozpade Rímskej ríše prišla 
z Britských ostrovov na naše územie šíriť 
svojskú kultúru, tak ma doslova presvedčil, 
že jeho armáda je skutočne archeologickým 
dôkazom jeho príbehu, a nie umeleckou 
fikciou. 

 A príbehy Petra Strassnera nekončia. 
Mnohé z nich pokračujú v jeho deťoch Lucii  
a Gabrielovi, ktoré zdedili výtvarný talent. 
Možno by sa núkalo podobenstvo o strome  
a povestných jablkách, ktoré sa neodkotúľali  
od svojho stromu, ale treba zdôrazniť, že 
každé prítomné autorské jablko je autentické - 
s vlastným tvarom, vôňou a chuťou. Som rád, 
že ani po rokoch nezabudli, odkiaľ pochádzajú 
a svojmu otcovi skladajú poctu v podobe 
originálnej výstavy. K Petrovým deťom sa 
pridal výtvarník Lubo Mikle, vzniklo občianske 
združenie HaPS a s ním aj tradícia výstavných 
stretnutí ľudí, ktorí sa dotkli umeleckého i 

ľudského sveta Petra Strassnera. Miestom 
sa prirodzene stal Devínsky hrad, ktorý sa 
nachádza neďaleko Petrovho ateliéru. Aj 
začiatok výstavy je symbolický – deň jesennej 
rovnodennosti. Okamih, keď deň a noc 
sú v našich zemepisných šírkach rovnako 
dlhé. Ničoho nie je viac ani menej. Všetkého 
je primerane. Ide o tú povestnú krehkú 
rovnováhu umenia, ktorá sa objavila aj na 
prvých dvoch ročníkoch výstavy Hommage à 
Peter Strassner. Kým prvá výstava v roku 2011 
si dala za úlohu etablovať nápad niekoľkých 
nadšencov, tá tohtoročná už naznačila 
smerovanie nového konceptu. Výrazne sa 
rozšíril počet vystavujúcich autorov, ich 
generačné rozvrstvenie, ale i paleta výtvarných 
prejavov pretavených do klasických materiálov 
– kovu, kameňa, dreva, keramiky a bronzu.

 Princípom prezentácie sa stalo 
individuálne videnie a cítenie, pričom 
spájajúcim prvkom bolo vzdať poctu umelcovi, 
ktorý svojou tvorbou, prístupom i postojom 
k umeniu oslovil mnohých mladých umelcov. 
Samozrejme, na výstave nechýbajú ani diela 
samotného Petra Strassnera. Prevažne ide  
o veci, ktoré doteraz neboli vystavené.  
Aj v tom je jeho odkaz: Vždy nanovo inšpirovať 
ostatných. Jednoducho, príbeh jeho umenia 
nekončí...

Ľudo Petránsky, ml.

PríTažlivé Príbehy 
PeTra STraSSnera
ˇ
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Devín, dynamický živelný prie-
stor, zároveň pokojné lono 
prírody, pre vonkajší svet mon-
umentálne a históriou očaru-
júce, pre Slovensko autentické, 
láskavé. Je to miesto medi-
tatívne, predurčené na obranu 
našej kultúrnej identity voči 
globalizačným tendenciám 
častokrát kultúrne prázdne-
ho komerčného sveta. Je to 
kreatívny priestor, nie náhodou 
sa stal domovom mnohých 
výtvarníkov. Jedným z nich bol 
Peter Strassner. Bol som sved-
kom toho, ako jeho výnimočná 
osobnosť zapálila silnú auru 
nad Devínskym kopcom.

 Som generačne blízky 
Petrovi. Je vznešené vnímať, 
ako bol Peter vyznamenaný za 
prievozníka na Devínskej oblo-
he. Za prievozníka medzi gen-
eráciou starého klasického sve-
ta a nového informačného veku 
mladej generácie. Pociťujem 
radosť z toho, že mladí ľudia 
vyzdvihli človeka nie pre jeho 
dobývanie pozícií na rebríčku 

výtvarnej scény, ale pre ľud-
ský rozmer, veľkosť jeho duše. 
Predošlý režim ho nenainštal-
oval do svojej kontrolovanej, 
prísne stráženej výstavnej 
skrinky. Nepoznal som ho ani 
ako hrdinu - disidenta a nestal 
sa hlasným sebastredným ide-
ológom ani v novom svete. 
Nestál svojim súputníkom 
v  ceste, ani za  chrbtom, mal 
svoj vlastný svet, vlastné ideály. 
Kráčal po  svojich obľúbených 
cestičkách tak prirodzene, 
že sme si to dlho mnohí ani 
nevšimli. Peter bol poctivý 
makač, hráč v obrane. Zatiaľ, 
čo väčšina jeho kolegov hrala 
pyramídovú hru o spoločenskú 
prestíž, on sa venoval mladým 
ľuďom, zapaľoval ich pre dôve-
ru v samých seba.

 Možno o Petrovi neviem 
všetko, posudzujem ho nie  
z tak blízkeho pohľadu, ale 
práve organizátori a účastníci 
tejto výstavy mi potvrdzujú Pet-
rovu výnimočnosť. Charizma a 
sila jeho osobnosti je výraznou 

alternatívou naplnenia poslania 
umelca. A alternatívou umenia 
vôbec. Táto výstava je plodom, 
ktorý on zasial. Odkazom, 
ktorý nesie v sebe koncepcia 
výstavy a jej vznik na základe 
kooperácie viacerých výtvar-
níkov. Je živelným súhlasom  
s potrebou výtvarnej tvorby. 
Bez umelej konštrukcie kurátor-
ského výberu. Nie je selekciou 
pre vyzdvihnutie ega jednotliv-
cov, ale slobodným dialógom 
o sochárskej tvorbe. Na tejto 
výstave nehľadám odpovede, 
som rád, že som inšpirovaný 
k otázkam. Je to živá pôda, 
aktívna, premenlivá. Nepred-
stavuje divákovi uzavretý názor 
ako konzervu overenej značky. 
Núti k premýšlaniu a objavova-
niu nových ciest.

 Prišiel som na Devín 
ako sochár, autor vystaveného 
diela, aj ako organizátor 
tvorivého centra 4D Gallery  
v Galante so svojimi kolegami,  
s ktorými spolupracujem: Milan 
Jančovič, Marek Ormandík, Jan 

4d Gallery 
 hOSTia na devíne

Kaláb. Sme v tomto priestore 
hostia. Smelo, s dôverou sme 
prišli na Devín, svojou prítom-
nosťou podporiť snaženie 
týchto mladých ľudí a zdielať 
s nimi aj s divákmi našu tvor-
bu. Pociťujeme spriaznenosť  
s touto aktivitou. Medzi nami 
sú autori, Petrovi blízki, ako Mi-
lan Jančovič, však aj takí, ktorí 
pôsobia v zahraničí, nemali tú 
možnosť stretnúť sa sním, ako 
predstaviteľ mladej českej gen-
erácie tvorcov Jan Kaláb. Verím 
však, že účasť nových autorov 
na tejto pocte umelcovi Petro-
vi Strassnerovi je pozitívnym 
aspektom pre rozširovanie po-
tenciálu tejto aktivity. 4D praje 
týmto celej umeleckej komu-
nite na Devíne, aby sa táto ak-
tivita rozvíjala a naďalej spájala, 
nielen autorov výtvarných diel.

Ladislav Sabo, akad,soch.
4D Gallery, Galanta



Štúdium:

1970 - 1974 štúdium rezbárstva na 
Strednej škole umeleckého priemys-
lu v Bratislave 1974 - 1980 štúdium 
reliéfneho sochárstva na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave, 
pod  vedením Prof. Rudolfa Pribiša 
akad.soch.

Výber z posledných výstav:

1990 Výstava troch krajín/Exhibition 
of Three Countries, Schlosshoff, 
Austria Socha piešťanských parkov 
The Sculpture of Piešťany Parks, 
Piešťany 
FIDEM, Helsinki 
Hudba a výtvarné umenie/Music and 
Fine Arts, Slovak National Gallery, 
Bratislava 
Drobná plastika/Small plastics, Bei-
jing, China 
1991 Galéria Cypriána Majerníka, 
Bratislava 
Galéria ART deco, Nové Zámky (s 
Jurajom Melišom/with Juraj Meliš) 
1995 Súčasné slovenské sochárstvo 
“Trenčín’95”, Trenčín/Contempo-
rary Slovak Sculpture “Trenčín’95”, 
Trenčín 
1996 FIDEM, Neuchatel,Švajčiarsko/
Switzerland 
1997 Galéria Mikra,Nitra

Triénále drobnej plastiky, Banská 
Štiavnica
Stretnutie II,Umelecká beseda slov-
enská, Bratislava
2001- SNG zámok Zvolen, P. Strass-
ner, G. Strassner, L. Strassnerová, I. 
Faško spoločná výstava
2002- Galway arts Festival Sound-
shapes, Dublin /Írsko/
Nie je drevo ako drevo – objekty, 
Bibiana, Bratislava
2003- Strassner a jeho žiaci, Gal. F7, 
Bratislava
„Alchýmia“, Banská Štiavnica
2004- Galéria art House, Bratislava
Veľtrh umenia  „ ART“, Bratislava
Socha a mesto – exteriér, Bratislava
2005- Súčasné slovenské výtvarné 
umenie, veľvyslanectvo USA, Brati-
slava
2009- Uhly pohľadu, vysoká škola 
práva, Bratislava

Sympózia:

1991- Pod oponou, Lenora /Česká 
republika/
1992 - Moravany nad Váhom
1995 - Workshop, Bardejov
1996 - Bašta, Komárno
1997 - Banská Štiavnica
2006 -  Umelci Tatrám, Starý Smokovec
2008 - 21. Medzinárodné keramické 
sympózium, Lučenec

Ocenenia:

1970 - Cena primátora mesta Brati-
slavy
1980 - Cena SFVÚ
1990 - Cena Čs. štátnych kúpelov

Zastúpenie v Zbierkach:

Slovenská národná galéria, Bratislava
Novohradské múzeum a galéria, 
Lučenec

Súkromné zbierky:

Česká republika, Nemecko, 
Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, 
Španielsko, Belgicko, Anglicko, 
Írsko, Kanada, USA

Akad. soch. Peter Strassner
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