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Medzi Slovenskom a Spolkovou krajinou Burgenland prebieha celý rad projektov, ktoré utužujú
priateľský vzťah medzi oboma susednými krajinami. Hlavne v kultúrnej oblasti dochádza k príkladným
spoluprácam.
Približne pred rokom nastalo zintenzívnenie spolupráce medzi Odborom kultúry Spolkovej krajiny
Burgenland a Trnavským samosprávnym krajom v rámci európskeho programu RECOM. Prvým jej
vrcholom je spoločne pripravená výstava s Galériou Jána Koniarka v Trnave. Priama participácia na výstave,
ktorá predstavuje autorov a diela zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave nadobudnutých za posledných
25 rokov, bola pre nás výzvou. V priebehu minulého roka tak vzniklo – či už na náš návrh, alebo na návrh
riaditeľa galérie, akad. arch. Roberta Němečka, niekoľko pracovných verzií, nad ktorými prebiehala
diskusia. Zhodli sme sa na tom, že prioritné by malo byť viacgeneračné a mnohožánrové zastúpenie.
Jediným limitom sa tak stali kapacity Landesgalerie v Burgenlande.
Čo teda predurčilo finálny výber autorov a diel? U tých starších predovšetkým ich overenie časom.
Aj keď pri krátkom historickom odstupe je to odvážne tvrdenie, predsa len, staršia stredná a najstaršia
generácia patrí už nejedno desaťročie k stáliciam našej výtvarnej scény a ich výtvarný alebo spoločenský
vplyv je nespochybniteľný. Inú skupinu tvoria autori, ktorí Slovensko veľmi úspešne reprezentujú v
zahraničí a získali významné alebo lokálne ocenenia. Treťou skupinou sú výtvarníci, ktorí zatiaľ nezískali
významnejšie úspechy, avšak sú zástupcami regiónu Trnavského samosprávneho kraja a ich kariéra má
vzostupnú tendenciu. Miestami sa tieto skupiny prekrývajú.
Výsledkom spoločnej komunikácie je táto výstava. Trúfame si povedať, že asi najliberálnejší variant,
nad ktorým sme uvažovali. V tomto kontexte sme sa snažili, aby celok zodpovedal nielen priestorovým
možnostiam, ale otváral aj niektoré témy, bol aspoň parciálnou výpoveďou o umení doby nedávno minulej
či súčasnej a aby výstava reprezentovala viacero žánrových okruhov. Dúfame, že sa nám to podarilo a
výstava osloví domácich aj zahraničných návštevníkov.
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