
 
 
Výstava: ISTVÁN OROSZ 
Miesto konania: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava 
Termín: 6. 9. – 30. 9. 2012 
Vernisáž: 6. 9. 2012 (štvrtok) o 18.00 
Vystavujúci autor: István Orosz 
Kurátor: Mgr. art. Robert Paršo 

 
Slovenské centrum dizajnu, Výstavný a informačný bod Satelit a TPT 2012 Vás pozývajú na vernisáž výstavy Istvána Orosza. 
Výstava je oficiálnou sprievodnou akciou blížiaceho sa Trienále plagátu v Trnave (9. november 2012 - 3. február 2013) 
 

Robert Paršo, kurátor TPT 2012, prináša do galérie Satelit výstavu významného maďarského grafika Istvána Orosza, ktorý sa 
zúčastní poroty TPT 2012 . Výstava nám po prvý krát na Slovensku predstaví jeho animátorskú tvorbu a výber z nerealizovaných 
plagátov. 
 
Výstava predstaví výber plagátov, ktoré Orosz vytvoril pre vlastné potešenie a doposiaľ neboli vytlačené. Autor je známy 
využívaním paradoxov perspektívy, násobenia významov a optických ilúzií. 
 
Jeho plagátová tvorba je vo svete veľmi uznávaná a bola prezentovaná a ocenená na mnohých výstavách a reprodukovaná v 
odbornej tlači. Tvorí najmä politické a kultúrne plagáty. Niektoré jeho diela sa stali ikonou svojej doby. Takým je napríklad plagát 
Tovarišči Konec, ktorý vhodne ilustroval náladu vo východnom bloku koncom 80-tych rokov. Na výstave môžete vidieť plagát Irán, 
kde dal do kontrastu staroveký reliéf leva a tieň drzého mikimauza, čím vytvoril napätie jasne ilustrujúce konflikt kultúr na  rozhraní 
tisícročí. V poslednej dobe sa venuje aj voľnej grafike a dreveným "nemysliteľným" objektom, ktoré budú súčasťou  jeho výstavy v 
blízkom Šoproni (na Petőfiho námestí č. 8). 
 
Na výstave v Satelite budú uvedené  aj filmy (v dvd kvalite), ktoré István Orosz tvorí už od roku 1977: 
 
 1977 - Silence - Ticho 
 1980 - Private Nightmare - Súkromné nočné mory 
 1984 - Apokrif - Apokryf 
 1993 - A kert - Záhrada 
 1995 - Cry! - Plač! 
 1998 - Arcok/ Faces - Tváre (vytvoril spolu s Dórou Keresztes) 
 2001 - Black hole, White hole - Čierna diera, biela diera 
 2004 - Time Sights - Pohľady na čas 

 
 
 
Mediálni partneri:  
designum | DESIGNBY.sk | kam do mesta | rádio FM I BratislavaGuide 
 
Slovenské centrum dizajnu 
www.scd.sk, scd@scd.sk 
Jakubovo nám. 12 
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