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     Samostatná výstava sochára Mareka Galbavého (*1987) In – Stabil prezentuje tvorbu 

autora od roku 2016. Formou reprodukcií sprítomňuje objekty z cyklu Meditation on 

Structure (2016 – 2018), v ktorých autor spája starožitné kusy nábytku s obrysovými 

konštrukciami 3D kriviek. Dôležitým znakom je neprítomné telo. Objekty z cyklu Public 

Structure (2018 – 2019) predstavuje skupinu odhmotnených figúr. Kovové skelety figúr sú 

spojením hmoty a polygonálnej siete. Kinetika objektov vyjadruje pocity narušenej 

rovnováhy človeka. Objekty vyjadrujú duálnu esenciu človeka a pocity novodobého 

existencializmu.  

      Výstava premiérovo uvádza série komorných objektov, ktorým dominuje instantná 3D 

figúra. Digitálnu hmotu a „zlatý rez“ prináša inštalácia Gold Plane (2020). V nových dielach 

autor reaguje na dobový atribút ľudí – respirátor, ktorý anonymizuje komunikáciu ľudí. 

Sériovosť 3D transparentných figúr a medicínske sklo zrkadlia existenciálnu situáciu ľudstva. 

Komorné objekty z cyklu Spyware (2022) pracujú s ready mades ochranných rúšok s 

„chápadlami“. Sú vyjadrením škodlivých vírusov (nielen) v online prostredí. Modely figúr 

Instabil Forms (2021 – 2022) umiestnil autor do laboratórneho skla ako vzorky pandemickej 

situácie. Svetom autoportrétnych snímok z internetu je inšpirovaná aj inštalácia Selfie 

(2022) s autorsky „vyžutými“ hlavami. Komorné plastiky z cyklu Public Persons (2021) 

kombinujú klasický typ modelácie (liatina) fragmentov ľudskej ruky a konštrukcie, 

vytvorenej jednou priestorovou líniou. Plastika Virtual Area (2021) je rekonštrukciu 

virtuálneho bitmapového priestoru, ktorý autor vracia späť do hmotnej podoby.  

       Výstava prezentuje aj autorské risografiky z cyklu Public Structure (2022), ktoré 

odkazujú na privátny svet umelca. Zachytávajú objekty z cyklu Public Structure v reálnych 

prostrediach ľudských obydlí, sídlisk, ateliéru umelca a cintorína. Grafika z cyklu Selfie 

(2022) predstavuje žáner novodobého pandemického portrétu. Zobrazuje nehmotná figúru z 

digitálneho 3D skenu s rozmanito deformovanou hlavou. 
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