MICHAL KORMAN
(12.8.1987 Michal Kucerka) begon met zijn kunst onderwijs op de leeftijd
van vijf jaar in de klas van de Slowaakse academische schilder Jozef
Jelenak
- Met verscheidene school-makkers en vrienden vormdt hij het theater en
artistieke gezelschap POPUD .(letterlijk: Impuls) in de stad van Bánovce nad
Bebravou.
Op dat ogenblik ontmoet hij de jonge kunstenaar Fero Chudoba die kort
daarna zijn studies beëindigd.
Deze realiseerd een reeks figuratieve schildrijen die geholpen door Michal
en zijn vriend tentoongesteltd worden in de hoofdstad van Slowakije.
Michal besluit om zijn studies kunst verder te zetten.
Eerste tentoonstelling samen met zijn kameraden van POPUD en Fero
Chudoba .
2005
Na zijn studies tekenen en technieken in plastische kunsten ondergaat hij
een lange reis naar italië in het noorden van Toscanië.Hier verlaat Michal
zijn surrealistische tendense en begint zijn eigen stijl te zoeken.Hij ondekt
ander licht en kleuren en idetifieerd zich met de avant garde van de 20 ste
eeuw.
Hij word beinvloed door verschillende bewegingen zoals het
fauvisme,cubisme en expressionisme.
Daarna keert hij terug naar Slowakije om zijn studies aan de lokale
kunstacademie verder te zetten.
Twee tentoonstellingen. Een groepstentoonstelling tijdens het lokal festival
van kunst en zijn eerste solo tentoonstelling in December tijdens het
jaarlijkse festival van kunsten in Bánovce nad Bebravou,waar hij voor het
eerst zijn specifieke niewe stijl tentoonsteld Een combinatie van grafiek en
schilderen met een logotype als handtekening.
2006
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- Michal volgt les bij de disigner Kornelia Lobotkova, en behaalt zijn
diploma na vier jaar studie.
Sinds zijn graduaat blijft Michal zijn persoonlijke grafische stijl
ontwikkelen in combinatie met het traditionele figuratieve olie
schilderen.Zijn motieven haalt hij,uit zijn inspiatie van zijn reizen.
2007 - het Werk voor Eerste Gegevens Int. in Bratislava, Slowakije.
2008 - Intership binnenshuis van de Slowaakse gebieden in Brussel, België.
2009
Februari/Maart
Cobalt International Gallery – Brussel.
April - Project
- Creatief Forum: tentoostelling voor talenten van Europa – forum
georganiseerd door het Comité van regios Brussel, België
- „Jaren '20“ – wedstrijd voor jonge kunstenaars ter gelegenheid van het
Tsjechisch voorzitterschap van de Europese Unie .
Juni - Project
- De Kunst Faire van Brussel Accesible - collectieve tentoonstelling in
Brussel, België.
November - Project
- Groepstentoonstelling „ Neighbours.Friends.Family“ in de Halles STGéry, Brussel, België.
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