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Miriama Schniererová: Psychedelia
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava
Jana Babušiaková
14.01.2016 (Št) o 18.00 hod.
14.01.(Št) – 28.02.(Ne) 2016

Miriama Schniererová patrí medzi výtvarníkov najmladšej generácie. Maliarsku tvorbu
stihla predstaviť už na štyroch menších samostatných výstavách. Psychedelia je však doposiaľ
najobsiahlejšou prezentáciou, kde uvidíme prierez tvorbou na veľkoformátových i komornejších
plátnach, ale napr. aj v médiu inštalácie či objektu.
Psychedelia je iný stav vedomia, v rámci ktorého sa mení zmyslové vnímanie, orientácia
v čase a priestore, ale predovšetkým je charakteristická „otvorením mysle“ – jej scitlivením voči
skrytým aspektom a oslobodením z pút každodennosti. Miriama Schniererová chce diváka priviesť
k veľmi podobnému scitliveniu a otvoreniu sa voči podnetom vlastného vnútorného sveta, ďaleko
od hlučnej každodennosti, ktorá pre ne nemá čas ani miesto. Jej tvorba sa od začiatku sústreďuje
na subjektívne prežívanie. Už v rámci bakalárskeho štúdia námety svojich obrazov hľadala vo
vlastných spomienkach na detstvo. V rámci toho vyvinula maliarsku techniku nanášania farieb
striedaných s voskovými vrstvami, do ktorých následne zasahuje preškrabávaním a olupovaním.
Odkrývanie farebných vrstiev ukrytých pod nánosom vosku sa podobá odkrývaniu doposiaľ
neznámych rovín spomienok. Nostalgické momentky z narodeninových osláv a ihrísk však nie sú
len úsmevnou spomienkou na detstvo, ale predovšetkým spomienkou na jeho nenávratné
zmiznutie v minulosti.
Fascinácia prchavosťou okamihu a jeho nezastaviteľným prerodom z „teraz“ na „kedysi“ je
ďalším podstatným aspektom tvorby autorky. Tá sa pretavila, okrem iného, do diel s prvkami
barokových zátiší Vanitas, na ktorých sa objavujú hodiny ako symbol neúprosne plynúceho času.
V dielach sa sústreďuje na fragmenty momentov, ktorých bohatosť vnímame všetkými zmyslami,
ako i na odvekú túžbu človeka uchovať ich v nezmenenej podobe. Zachytenie pominuteľnosti je
však nemožné: môžeme sa stať zberateľmi týchto momentov, no ich skutočná podstata nám vždy
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prekĺzne pomedzi prsty. Nám v rukách zostane iba prázdna schránka – motýľ na špendlíku, ktorý
viac nelieta, či starý luster v strede miestnosti, ktorý stratil svoju žiaru.
Kombinácie farieb v najnovších dielach sú inšpirované módou 60. rokov a farebnou
potlačou. Predmety objavujúce sa na plátnach prvýkrát prekračujú hranicu maliarskeho územia
a v rámci trojrozmerných inštalácií zažívajú novú rovinu čítania. Autorka kombináciou maľby
a inštalácie vytvára priestor, v ktorom sa spomienky prelínajú so snami. Je to realita, v ktorej čas
zastal a pôsobí halucinogénne. Podobne ako psychedelický „flashback“ umožňuje pocit
nahliadnutia do mysle a znovuzažívanie uplynulých okamihov.

Jana Babušiaková
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Vzdelanie
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Christmas bestseller, Soda Gallery, Bratislava
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Hlavný partner: výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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