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Úvod

PREČO ON-LINE?
Prezentácia galérie v on-line svete je jedna z možností, ako odprezentovať
výtvarné umenie v súčasnej zvláštnej dobe v roku 2020.
Týmto spôsobom vám ponúkame novú výstavu z názvom Tatry naše
maľované / milované zo súkromnej zbierky člena Klubu Veličanov Mgr. Jána Simkaniča.
Účelom tejto virtuálnej prehliadky je nahliadnuť do galérie a nechať sa
vtiahnuť do atmosféry výtvarného umenia našich a jedinečných Vysokých
Tatier.
Výstava obsahuje 34 obrazov od rôznych výtvarníkov, ktorých tiež očarila
krása tatranskej prírody. Mnohí z nich z prestížnych dôvodov vydali
kolekciu svojich obrazov v podobe turistických pohľadníc v duchu
dobovej tradície.
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Hory sú kroky do neba...
Arkin Jakov
Jozef Pintér - Panoráma Tatier

Tatry, náš poklad pokladov
Dielo večnosti
Pred 12-timi rokmi Klub Veličanov otvoril svoje priestory v Scherfelovom dome pre širokú popradskú verejnosť. Okrem pamätnej izby
A.W. Scherfela a múzealnej časti sa položili základy aj galérie. Jej prvú výstavu pripravil zberateľ Ján Simkanič s príznačným názvom Cesta k domovu - všetko obrazy s tatranskou tematikou. Výstava trvala celý rok 2008, kým si Galéria Scherfelov dom našla stále
miesto medzi kultúrnymi inštitúciami mesta Poprad. Tentokrát tematicky nadväzujeme na túto prvú úspešnú prezentáciu
tatranskej krajinomaľby, a to novou kolekciou, opäť z tejto rozsiahlej tatranskej zbierky.
Veď akože inak, Tatry boli, sú a budú maľované i nami milované. Tatry, klenot z najvzácnejších, žiariaci šperk našej slovenskej
existencie, symbol našej slovenskej identity. Nie nadarmo má Slovensko v štátnom znaku, práve Tatry. Tatry nás nielen definujú,
chránia či inšpirujú. Tatry nás spájajú a posilňujú v nádeji, že sme a musíme zostať sami sebou, že sa nepoddáme lákadlám
pochybnej komercii a mamonu peňazí.
Tatry sú naše, chránené zákonom i TANAP-om. Áno, vyhlásili sme Tatry za národný park. Všetko je teda v najlepšom poriadku. Tatry
sú pod kontrolou, sú riadne a úradne spravované, tak čo! Tatry sú prírodnou rezerváciou s najvyšším stupňom ochrany, sú našou
rajskou záhradou. Avšak dokedy?! Treba sa pýtať a dosť naliehavo. Boli časy, keď bolo ľuďom aspoň čosi sväté a Tatry k tej posvätnosti
určite patrili.
Ale časy sa míňajú ...Kde bolo, tam bolo, bude ako nebolo, Tatry naše milované, Tatry naše maľované.
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Obrazy a pohľadnice
Autori a názvy

1. Ludva Dobeš - Tatry v zime
2. Hosperger - Tatranská Lomnica
3. Jozef Pintér - Tatry, Kriváň, Medená kotlina, Javorová dolina
4. Lídia Hynková - Hory I., Hory II., Vodopád
5. Janko Alexy - Ždiar
6. Ladislav Berec - Batizovce
7. František Hála - Važec I., Važec II.
8. Neznámi autori - Gazda, Pleso, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso
9. Jozef Olexa - Štôla
10. Pavol Čaplovič - Lomnický štít
11. Ján Grotkovský - Javorová dolina
12. Jaroslav Votruba - Javorina
13. Karel Banďouch - Pod Vysokou
14. Jaroslav Procházka - Štrbské pleso
15. Franta Klimeš-Kosina - Ždiarska vidla
16. Eduard Jarys - Tatranské pleso
17. Pyzman - Kriváň
18. Jozef Nesázal - Pod Lomnickým štítom
19. Ján Mudrák - Gerlach
20. Jaroslav Seidl - Malé Hincovo pleso
21. Pešek - Horský potok
22. I. Javorský - Gerlach zo Štôly
23. Ľudovít Križan - Važecké lúky
24. Ondrej Ivan - Pod Končistou
25. Emanuel Hosperger - Štrbské pleso
26. František Holdossy - Mostík

LUDVA DOBEŠ - TATRY V ZIME

NEZNÁMY AUTOR - PLESO

RÔZNE TECHNIKY
pastel, olej, akvarel

Janko Alexy
(1894 - 1970)
- Ždiar
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opis, tvary, svetlo,

Ján Grotkovský
(1902 - 1961)
- Javorová dolina

farba, textúra

Jaroslav Procházka
(1888 - 1949)
- Štrbské Pleso

navštívte nás aj osobne, za dodržania bezpečnostných nariadení hlavného hygienika SR

LADISLAV BERECZ - BATIZOVCE - OLEJ - 1945

Do Tatier prichádzali kedysi dávno hľadači pokladov. Hľadali všetko čo inde nebolo, no zvlášť sa im nedarilo. Odišli. Prichádzali ďalší,
prichádzali iní. Nehľadali. Len sa pozerali, dívali. A divili sa. Tie poklady z najvzácnejších mali pred očami. Nemuseli namáhavo kutať,
hrabať, dolovať. Stačilo pozerať sa, pozorovať. Stáli v nemom úžase pre tatranskou prírodou. A mnohí z nich s maliarskym štetcom či len
s obyčajnou ceruzou zvačnili pre nás toto zázračné dielo večnosti, krásu našej tatranskej prírody.

ZBERATEĽ, VEDENIE KLUBU A GALÉRIA
Viac o ich motiváciách

Mgr. Ján Simkanič
zberateľ všetkého, čo súvisí
z Vysokými Tatrami
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Galéria

Milan Hámor

otvorená: Pondelok, Štvrtok,
Piatok v čase od 8,00 - 15,00
obed: 12,00- 13,00

predseda Klubu Veličanov,
operatíva je jeho silná stránka

Kontaktné údaje
Adresa
Scherfelov dom 36, Poprad-Veľká

E-mail
emilia.ferkova@msupoprad.sk

Telefónne číslo
052/7768534

Výstava potrvá do 22. januára 2021
www.klubvelicanov.sk
navštíviť ju môžete aj osobne za dodržania všetkých
pandemických opatrení hlavného hygienika SR
LÍDIA HYNKOVÁ - VODOPÁD - 1983

