
REAGRRAMENT
NÁZOV VÝSTAVY: REAGRRAMENTAutorka: Desislava Hristova-Tosheva (BG)Kurátor: Peter Valiska TimečkoFinisáž a komentovaná prehliadka: 26. 7. 2022 /piatok/ o 19:00 hod.Trvanie rezidencie: 19. 08. - 1. 09. 2022Trvanie výstavy: 26. 7. – 14. 9. 2022Miesto výstavy: Miesto: Koniareň -priestor pre súčasné umenie, M. R. Štefánika257/65 TrebišovOrganizátori: A3UM - centrum umenia, Slovenská organizácia umenia a kultúry,Koniareň - priestor pre súčasné umenie
Rezidenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Bulharská profesorka Desislava Hristova je druhou zahraničnou hosťkou v A3UMrezidencie. Vo svojich dielach reflektuje „zachytené“ momenty, fragmenty pohybu,pokusy dostať sa do rovnovážnej zóny „tu a teraz“. Nekonečná snaha vidieť za bodticha prostredníctvom jedného obráteného „stop motion“. Autorkin postoj k tvorbepredstavuje dualizmus tvorcu, ktorý je zároveň tvorcom i divákom svojho diela, a takprechádza všetkými stavmi procesu tvorby od nadšenia až po pochybností z tohovyplývajúce.
Výstava obsahuje grafické práce z cyklov „Jedna možná realita“, „Transparentnýateliér“ a „Plejády“. Finisáž rezidencie ponúka rôzne smery hľadania v kombinácii sjej zmyslom pre rovnováhu.
Desislava Hristova sa narodila v roku 1969 v Sofii. Promovala v roku 1994 a získalamagisterský titul na Národnej akadémii umení v Sofii, odbor grafika v ateliéry prof.Stojana Stojanova. Od roku 1995 je členkou Zväzu bulharských umelcov a od roku2016 je vedúcou Katedry grafiky a ilustrácie. Pôsobila ako galéristka a kurátorka vgalérii Arosita v Sofii (2007 - 2011). Od roku 2019 je profesorkou grafiky a kompozíciena Národnej akadémii umení v Sofii. Bola rezidentkou Oberfalzer Kunstlerhause vnemeckom Schwandorfe (2010) a nadácie CIEC v Betanzos v Španielsku (2014).Zúčastnila sa medzinárodných grafických workshopov v Bulharsku, Číne a na NovomZélande a niekoľkých výtvarných plenérov v Bulharsku, Srbsku a Chorvátsku.
Diela autorky sú súčasťou národných a medzinárodných grafických výstav vBulharsku, Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Srbsku, Japonsku, Indii, Číne,Poľsku, Chorvátsku, Rakúsku, Fínsku, Švédsku, Macedónsku, Rumunsku, Indonézii,Novom Zélande, Egypte, Taliansku, a Slovensku. Desislava Hristova je nositeľkouviacerých ocenení a nominácií z národných a medzinárodných grafických súťaží.


