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In his native Slovakia, Martin Vongrej's creative strategies are perceived as a distinctive
continuation of the local characteristics of conceptual art of the second half of the 20th century.
Vongrej's ability to draw on a meticulously thought-out programme that ascends from the human
subject to cosmic heights (and from there – pulled by gravity, enriched and expanded - descends
again to the human level) places his work alongside the most remarkable artistic concepts his
predecessors have left us. In his conception, a work of art is inserted between the human senses
and the surrounding world, visualizing the present (physical and spiritual) principles while
stimulating their direct experiencing.
The core of the exhibition in the Fait Gallery is formed by Vongrej's new paintings. They are among
the most subtle the artist has created, and obviously invite aesthetic contemplation. In the
paintings, coloured points are placed between parallel and intersecting lines making up
constellations in which the points are either separated or grouped together. We also see points of
the same colour shade in sets and rows wedged into each other. Elements of asymmetry are
masterfully woven into the symmetries of geometrical compositions. In the intentions of Vongrej's
artistic work, the perception of all relationships is intrinsically linked to the processes of
unconscious decision-making and our ability to comprehend them, including the paradoxes
inherent in them. Is it possible, for example, to "see" symmetry and asymmetry at the same time?
Is it possible to perceive points as separate and connected at the same time? Under these
circumstances, a kind of "quantization game" takes place between seeing and thinking, in which
one cannot actually perceive both, but only arrive at one qualitatively different result at any given
moment, while being aware of both.
In connection with light, the theme of "qualitative difference" also features in the title of the
exhibition. Martin Vongrej has previously worked with the paradox of a rotating mirror whose
movement is not reflected on its surface, and we are thus unable to observe it. The illusion created
is naturally not an empty optical charade but a meaning-inducing component accompanying the
relations between the seen and thought, the realised. The moment we know that something is
moving underneath an image yet the image is not responding to it properly, we can experience a
certain doubling of the meaning of the observed phenomenon. This is also the case with the
circular lights that the artist has placed in his new exhibition. In these, too, photons disregard the
movement or immobility of the source, so we are unable to notice any qualitative difference
sensorically. But since we are able to be aware of it, we must relate the term "qualitative" to the
unit of the seeing and thinking recipient.
Unlike mirrors, however, Vongrej's circular lights contribute to the illumination of the surrounding
space and objects in it. As light sources, they are a condition of vision, but their position in space,
or the range, intensity and inclination of their rays, co-determine what we see and how we see it.
It might follow from the above how important a role participating (!) observers play in these
systems. Vongrej's exhibitions operate with a kind of active situatedness. They emphasize that we
are surrounded and drawn into newly created relations as perceiving, thinking and acting "points"
in space and time. However, they extend from the factual experience we gain at a specific venue of
the exhibition to the extra-artistic and extra-gallery reality, the “out there”. Each of Vongrej's
exhibitions thus takes on a model-like quality which contains the laws that track our experience in
imaginarily separate spheres of interpersonal sharing, earthly nature closest to our physical
existence and its (only more distant from man) cosmic extension.
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Tvůrčí strategie Martina Vongreje jsou na jeho rodném Slovensku vnímány jako svébytné
navazování na lokální charakteristiky konceptuálního umění 2. poloviny 20. století. Vongrejova
schopnost vycházet z hluboce promyšleného programu, který od lidského subjektu stoupá ke
kosmickým výšinám (a z nich – přitahován gravitací, obohacen a rozšířen – opět klesá k člověku),
staví jeho tvorbu po bok těch nejobdivuhodnějších uměleckých koncepcí, co nám jeho předchůdci
po sobě zanechali. V jeho pojetí se umělecké dílo staví mezi lidské smysly a okolní svět, vizualizuje
přítomné (fyzikální i duchovní) principy, a zároveň podněcuje jejich přímé prožívání.
Jádro výstavy ve Fait Gallery tvoří Vongrejovy nové obrazy. Patří k tomu nejsubtilnějšímu, co autor
doposud vytvořil, a očividně vybízejí k estetické kontemplaci. Barevné body v nich defilují mezi
rovnoběžnými a křížícími se liniemi, takže utvářejí konstelace, v nichž body jsou buďto od sebe
odděleny, či shromážděny do skupin. Také body jednoho barevného odstínu vidíme v sadách a do
sebe navzájem vklíněných řadách. Do symetrií geometrických kompozic jsou umně vpleteny prvky
asymetrie. V intencích Vongrejovy umělecké práce je vnímání všech vztahů bytostně spojeno s
procesy nevědomě probíhajících rozhodování a s naší schopností pojmout je včetně v nich
obsažených paradoxů. Lze například „uvidět“ symetrii a asymetrii zároveň? Lze vnímat body
zároveň jako oddělené i spojené? Za těchto okolností se mezi viděním a myšlením děje jakási „hra
na kvantování“, při které de facto nelze vnímat to i to, ale v každém okamžiku dojít pouze
k jednomu kvalitativně odlišnému výsledku, ale navzdory tomu si obého být vědom.
Ve spojitosti se světlem se téma „kvalitativního rozdílu“ vyskytuje rovněž v názvu výstavy. V
minulosti Martin Vongrej několikrát vyšel z paradoxu rotujícího zrcadla, jehož pohyb se na
odrazivé ploše neprojevuje, takže nejsme s to ho pozorovat. Vytvořená iluze pochopitelně není
samoúčelným optickým eskamotérstvím, ale významotvornou složkou provázející vztahy mezi
viděným a myšleným, uvědomovaným. Ve chvíli, kdy víme, že se pod obrazem cosi hýbe, ale obraz
na to náležitě nereaguje, můžeme prožít určité zdvojení významu pozorovaného jevu. Podobně
tomu je i v případě kruhových světel, která autor umístil do své nové výstavy. Také u nich fotony
neberou ohled na pohyb či nehybnost zdroje, takže nejsme s to žádný kvalitativní rozdíl smyslově
zaznamenat. Protože si ho ale dokážeme být vědomi, musíme vztáhnout pojem „kvalitativní“ k
jednotce vidícího a myslícího recipienta.
Na rozdíl od zrcadel se ovšem Vongrejova kruhová světla podílejí i na osvětlení okolního prostoru a
v něm rozmístěných objektů. Coby světelné zdroje jsou podmínkou vidění, avšak jejich umístění
v prostoru, respektive dosah, intenzita i sklon paprsků, spoluurčují, co a jakým způsobem uvidíme.
Z výše uvedeného už by mohlo být zřejmé, jak důležitou roli v těchto systémech sehrávají účastnící
se (!) pozorovatelé. Vongrejovy výstavy operují s jakousi aktivní situovaností. Zdůrazňují, že jsme
obklopeni a vtahováni do vzniknuvších vztahů jako vnímající, myslící a jednající „body“ v
časoprostoru. Od faktické zkušenosti, jíž nabýváme na konkrétním místě konání výstavy, se ovšem
rozbíhají dál k mimo-umělecké a mimo-galerijní skutečnosti, onomu tam venku. Každá Vongrejova
výstava tak nabývá na modelovosti, v níž jsou zastoupeny zákonitosti traktující naši zkušenost v
pomyslně oddělených sférách mezilidského sdílení: zemské, naší tělesné existenci nejbližší přírody
a její (od člověka pouze vzdálenější) kosmické extenzi.
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