Predstavujeme slovenskú výtvarníčku:

Ivana Pančáková (*17. 02. 1971, Prešov, Slovensko)

Korene srdca, 2020, akryl, plátno
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Stretnutie s dielom výtvarníčky Ivany Pančákovej prináša vzájomnú úctivú, rešpektujúcu komunikáciu. Diela svojím obsahom, ale i formou, nechávajú divákovi
priestor na vlastné úvahy, asociácie, kladú otázky, ponúkajú odpovede.
Ivana Pančáková sa svojimi maľbami dotýka univerzálnych veľkých tém, ale
necháva vo farbe zaznieť i tie subtílnejšie, hlboko osobné impulzy. Pri zobrazení
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ich energie si výtvarníčka pomáha gestickou podmaľbou, ktorá tvorí príznačnú
štruktúru, až textúru jej malieb. Častokrát výrazná živá farebnosť a hlavne dôraz na
zachytenie svetla, sú charakteristické črty tvorby Ivany Pančákovej. Svetlo – nielen
v zmysle zobrazenia objemu – ale svetlo akejsi vnútornej vibrácie, svetlo ako esenciálny základ objektu či javu.
Ivana Pančáková nadobudla výtvarné vzdelanie štúdiom na Prešovskej univerzite v Prešove, kde neskôr absolvovala i rigorózne štúdium (PaedDr.). Istý čas pracovala ako odborný pracovník v Šarišskej galérii v Prešove a od roku 1999 svoje odborné znalosti a skúsenosti odovzdáva ďalším ako výtvarný pedagóg v Základnej
umeleckej škole v Prešove. Zúčastnila sa viacerých skupinových i individuálnych
výstav doma i zahraničí (Nemecko, Česko, Poľsko, Maďarsko a i.). Okrem ťažiskovej
maľby sa venuje fotografii, objektu či ilustrácii, prevažne detskej literatúry (V. Šefčík: Kniha na vydaj, T. Repčiak: Robte cirkus! a i.)
Zvláštne postavenie majú v diele Ivany Pančákovej jej maľby s arteterapeutickým potenciálom. Sú to diela so snovou atmosférou, intuíciou, iniciujúcim symbolom a otvoreným obsahom. Práve otvorenosť príbehu jej malieb podnecuje pri
arteterapeutickej praxi klienta k premietaniu vlastných vnútorných obsahov. Tieto
subjektívne interpretácie klienta sú následne predmetom hlbšej analýzy v terapii.
Arteterapiu vyštudovala Ivana Pančáková na Masarykovej univerzite v Brne a od
roku 2010 sa jej aktívne venuje.
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