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V rámci cezhraničnej spolupráce medzi Kultúrnym centrom KSK v Košiciach a Wojewódzkim
Domom Kultury v Rzeszówe sa uskutočnila vernisáž výstavy VÝBER Z TVORBY známeho
košického výtvarníka ANDYHO GOREHO.
Autor 40 rokov pracoval v kultúre, organizoval medzinárodné plenéry, výstavy, školenia a
doslova vypiplal desiatky výtvarníkov a aj teraz, hoci na dôchodku, spolupracuje ako lektor s
kultúrnymi inštitúciami na území Košického kraja, je kurátorom autorských výstav ale hlavne sa
venuje vlastnej tvorbe.

Začínal s fotografiou, grafikou, venoval sa hudbe, remeselným technikám – práci s drevom a
kovom. Je vášnivý hubár, milovník prírody...
Výstave VÝBER Z TVORBY predchádzala výstava U STOLÁRA na Hrnčiarskej ulici v
Košiciach, ale v Rzeszówe sú aj najnovšie práce, ktoré majú premiéru na tejto prezentácii.
Motívy, ktoré autor stvárňuje majú široký záber – od fragmentov prírody, krajiny, architektúry,
cez otázky filozofie, sveta symbolov, mýtov, legiend záhadných javov v histórii ľudstva až po
vniknutie do ezoteriky prostredníctvom teplých, farebných plôch zemitej hnedej a okrovej farby.
Najnovšie diela kombinuje Gore už viacfarebne...
Andy Gore vo svojej štrnástej autorskej výstave vyjadril dôraz na viac rokov tvorený a
doplňovaný cyklus malieb KORENE – cyklus mnohovýznamových symbolov života a ľudstva.
Korene, ktoré nás spájajú aj v rodinných putách aj keď navonok nie vždy je to pravda, ale
korene nepustia...
Výstava zaujme BIBLICKÝMI MOTÍVMI s mystikou, históriou ľudstva, prírodnými živlami... ďalej
tematika SYMBOLOV STREDOVEKU so svojimi znakmi ako aj dominantné MÝTY o rozvoji a
zániku vyspelých, bájnych civilizácií, tajomných kontinentov. Atlantída ako ústredný ostrov v
predstavách a v fantázii autora.
Návštevníka vystavené diela nútia premýšľať nad vlastným výkladom dejov a javov okolo nás, v
nás a v našej histórii, použiť fatáziu...
V neposlednom rade autor pripravil aj pohľady na staré Košice, náhľady do zákutí, dvorov a
námestí historického centra mesta – najväčšej pamiatkovej rezervácie na Slovensku. Košice,
ktoré získali titul EHMK a práve KC KSK prispieva do realizácie podujatí programom TERRA
INCOGNITA, ktorý pôsobí v celom kraji nielen v meste Košice.
Autor svojou výstavou VÝBER Z TVORBY zaviedol návštevníka do tajov stvárnenia svojich
myšlienok, emócií, meditácií, mystického sveta opradeného legendami a príbehmi vyjadrenými
v nádhernej farebnosti, kompozícii a kreatívnosti.
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PhDr. Eleonóra Kovalčíková, kurátorka výstavy
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