
WORKSHOP Č. 3  
KUKURIČNÁ GRAFIKA A MAĽBA 

V RÁMCI 59. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A VÝSTAVY NEPROFESIONÁLNEJ 
VÝTVARNEJ TVORBY VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 

  

Levice, 7.10. - 9. 10. 2022. 

Miesto konania: Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 40, 934 69 Levice 
 

Vedúci workshopu: Mgr. art. Peter Králik 

Maximálny počet záujemcov: 8 

Peter Králik - Agroart  

Všimam si okolitú krajinu,krajinu v ktorej žijem aj krajinu cez ktoru prechadzam, vsimam si ju celkovo 

na jednej strane a detailne na druhej strane, stylizujem ju, povznasam sa nad nu ,ospevujem ju. 

Sledujem „agroprocesy“ 

 Tak vzniká Argoart, ktorý v mojom ponímaní znamená výtvarnú reflexiu s použitím/privlastnením si 

bežných vegetačných procesov poľnohospodárskych rastlín.či samotnej krajiny. Tieto procesy 

chápem ako osobitý model kreativity prírody regulovanej človekom. Moje diela v rôznych formách – 

video, maľba, objekt, prostredie (environment) i digitálne grafiky majú spoločnú bázu – odrážajú 

tesné prepojenie človeka a prírody, najmä situácie, kde človek využíva prírodu pre zabezpečenie 

svojej obživy. Prístup ku tejto jej schopnosti sa dá označiť ako vyslovene rešpektujúci, vôbec však nie 

je patetický. Zameriava sa najmä na krehkú symbiózu medzi človekom a prírodou s výrazným apelom 

na rozumné užívanie jej zdrojov. 

Zachytené agroprocesy oplývajú dá sa povedať mojou, alebo svojskou poetikou, ktorej príčina 

spočíva v jeho schopnosti podať ich bežnú podobu ako niečo nezvyčajné. 

S pojmom agroart som sa zahrával už počas štúdijných čias ,kde v roku 2001 som tento pojem začal 

používať pri mojich výtvarných výstupoch. 

Časť mojich prác obsahuje i určité recesistické prvky, čitateľné najmä v utopickej snahe povýšiť 

agroprocesy nad činnosti človeka vôbec, čo potom zadeľujem do sekcie Agro - dvojjedinej strany 

železných ,ktorú sme spolu s umelcom Jánom Vasilkom založili v roku 2003 v ktorej so svojským 

zmyslom pre humor dokazujeme svoj vzťah ku poľnohospodárstvu, jeho technike a v mojom prípade 

aj ku tzv. agroprocesom. 

Moja tvorba má často konceptuálne východiská, a súčasne formy výtvarných diel, mnohokrát 

realizované v exteriéri – v príslušnej prírodnej lokalite s využitím existujúcich prírodných 

prostriedkov, odkazujú na východiská umenia v krajine (land art-u). 

V najnovšej sérii ktorá má trvácnosť jeden rok – Folklór,alebo agroornament používam ako 

prostriedky na vytvorenie diela - záhradnícke náradie,ako keď maľujem obraz,najprv si pripravím 

plátno tak aj v tomto si pripravujem plochu políčka a potom namiesto štetca maľujem motykou 

farbou je v tomto prípade zrno-semeno,ktoré klíči a a rastie tento proces zostáva počas celého roka. 

V ďalšej Landartovej sérii vnikám do cudzích polí a priestorov ,kde obrobím pôdu a zasejem,alebo len 

vykosím obraz. 



V roku 2012 som v spolupráci z o.z. Zemp-kultura (Subteren) vytvoril festival s názvom Landartové 

záhrady. Ktoré mali za úlohu zapĺňať mestské parky ale hlavne prázdne priestory ,lúky medzi obcami. 

V časti maľba sa sústreďujem na plochy ,polia v krajine ,ktoré štylizujem alebo vynechávam zastavané 

časti a architektúru ( séria - iba orná pôda), väčšinou sú z vtáčej perspektívy, v najnovšej sérii sú to tzv 

neperspektívne polia, ktoré sú odľahčené od reálnej predlohy polí. 

V podstate v celej svojej tvorbe vytváram obrazy  formou klasickou maliarska technika,alebo 

technikou mojou autorskou –„agroartovou“ (vyššie spomínaná). 

 

Cieľ: 

Vyskúšať novú techniku priamo od jej tvorcu, hravým, spontánnym spôsobom tvoriť niečo nové 

a neprebádané. 

Odkazy:  https://kunstartum.com/tvorba-peter-kralik/ 

                 https://www.instagram.com/peterkralik_agroart/ 

                https://www.works.io/peter-kralik 
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