Identifikačný kód Slovenska XI.
IDENTIFICATION CODE OF SLOVAKIA Xi.
CULTURE CODE

SPOLOČNOSŤ ARTEM
The ARTEM Association
pod záštitou EURÓPSKEJ AKADÉMIE VIED A UMENÍ
under the auspices of EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
a v spolupráci s NÁRODNOU RADOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
and in cooperation with NATIONAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC
predstavuje nových laureátov
announces new laureates of

Identifikačného kódu Slovenska
the Identification Code of Slovakia
Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil dňa 21. októbra 2017
v reprezentačných priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu.
Kurátorom projektu je PhDr. Ľuboslav Moza, člen Európskej akadémie vied a umení.
The ceremony took place on 21th October, 2017
at the representative area of the music hall of the Bratislava Castle.
The curator of the project is PhDr. Ľuboslav Moza, member of the European Academy of Sciences and Arts.

Identita detstva

The identity of childhood

Každý z nás je spätý s najkrajším obdobím svojho života. Je ním
najpravdepodobnejšie detstvo. Vtedy sme nepoznali problémy, konflikty a neistotu. Ako deti sme behávali po našich kopcoch a lúkach.
Jesť nám dávala naša mama. A obdivovali sme nášho otca.
A chvíle ticha. Ležali sme v tráve a obdivovali oblaky. V noci snili o tajomstvách mesiaca. A dokázali napísať svoje meno. Behali v krátkych nohaviciach. V nedeľu v bielych podkolienkach potom, čo nás
zobudili rozhlasové rozprávky.

Each one of us is linked with the most beautiful times of our lives.
Very likely, this would be one’s childhood. It was a problem-free time
without conflict and uncertainty. As children, we used to run across
our hills and grass fields. Our moms gave us food. We admired our
fathers.
And the moments of silence. We’d lay down in the grass and admire
the clouds. At night, we’d dream about the secrets of the moon.
And we could handwrite our names. We’d run in shorts. On Sundays, we’d wear which knee-socks after being woken up by fairy
tales on the radio.

Človek je tvorca kultúry. Vo vede a umení.

Bez tohto obdobia by sme prežili život oveľa ťažšie.
My ho vlastne potrebujeme. Keď strádame, trpíme, keď starneme,
alebo hľadáme myšlienky kľudu a radosti proti stresu, napätiu a nepochopeniu. V každom z nás je táto skutočná potrebná rozprávka,
ktorú potrebujeme. Preto sa k tomuto obdobiu vraciame.
Detstvo je identifikačným kódom jedinca i spoločenstva. Vedome či
nevedome sa k nemu upíname po celý život. Identifikačný kód detstva. Je v každom z nás. Bez neho sa jednoducho nedá žiť.
To, o čom píšem, prerastá celým ľudským životom. Vedeckou
i umeleckou tvorbou. Je krásna taká rôznorodosť. Pestrosť kopcov
a lúk a celého života. Obohacuje kultúru. Dáva jej správny smer.
Čistotu a poznanie.
Identifikačný kód Slovenska je symbolom objavov a poznania vlastnej identity. Vďaka nemu možno zablahoželať desiatkam jeho nositeľov, laureátov vedy a umenia, ktorí tvoria akýsi klub intelektuálov.
Ľuboslav Moza

Humans are the creators of culture. In science and in art.

Without experiencing such times, our lives would be much harder. We need childhood. We need it when we suffer, age, when we
search for peace and happiness to tackle stress, anxiety and being
misunderstood. Within each of us lies this real and needed fairy tale.
We need it and return to it.
Childhood is the identification code of every individual, as well as society. Consciously or subconsciously, we cling to it our whole lives. It
resides within each of us. We simply couldn’t live without it.
What I am writing about is visible throughout life. Throughout the
works of science and art. Such diversity if wonderful. The variety of
hills and grass-fields, as well as life in general. It enriches culture. It
gives culture the right direction. Purity and knowledge.
The Identification Code of Slovakia is a symbol of discoveries and
of knowledge of one’s own identity. Through it, we are able to congratulate dozens of laureates within the fields of science and art.
Ľuboslav Moza

Ján Baláž
„Hudobné umenie bolo
a i dnes zostáva hodnotené
mierou talentu. V hudbe sa
neschováš za experiment,
rytmickú prázdnotu, či inú
pózu. Tej dnešnej hudbe rozumejú všetci. A sú prísnymi
kritikmi.
Jano Baláž venoval tejto
tvorivej disciplíne všetko. Na
gitare hrával už v šesťdesiatych rokoch. Na školských
večierkoch i profesionálnych
predstaveniach. Tvorivý roker,
talentovaný muzikant, skladateľ, spevák. Za jeho výkonmi na javisku sú hodiny skúšok, objavov
a nápadov. Ale predovšetkým talent a snaha chcieť a dokázať. Veľmi
si vážim tohto umelca aj pre odvahu, ktorou vstupoval do každého
projektu bez istoty s jeho úspechom. Ale veril si.
Bol spoluzakladateľ najpopulárnejšej skupiny tých čias. Modus má
dnes 50 rokov. Jeho hviezda zažiarila v akejkoľvek zostave. Snáď
najznámejší je dnes ako stálica skupiny Elán. Bol to Janko Baláž,
ktorý dal skupine gitarový výraz. Vždy s úsmevom a v dobrej nálade.
Obdivujem tohto môjho rovesníka pre nevyčerpateľný entuziazmus
a stále rastúcu tvorivosť. Aj dnes, v sólových prejavoch či speve.
Vytvoril v československej kultúre, a nielen v nej meno umelca, ktorý
práve pre systematickú prácu, a vďaka talentu desaťročí dostáva
prívlastok „hudobná legenda“.“

Ján Berky
Ján Baláž, slovenský spevák, hudobník, gitarista a skladateľ sa narodil 24. augusta 1951 v Nitre. Už od útleho detstva sa venuje hudbe. Navštevoval ľudovú školu umenia, kde sa od siedmych rokov
venoval husliam a neskôr mu prirástla k srdcu gitara. V roku 1967
zakladá spolu s T. Berkom, E. Kratochvílom, P. Krutekom, T. Psotom, Ľ. Stankovským, G. Wertlenom a M. Žbirkom novú rockovú
skupinu, ktorá o rok neskôr dostala názov Modus a stala sa jednou
z najvýraznejších slovenských kapiel. V priebehu osemdesiatych
rokov sa Ján Baláž stal členom skupiny Elán, ktorú rozhodne netreba predstavovať. Skupina sa stala stabilnou súčasťou slovenskej
a českej hudobnej scény s obsiahlou diskografiou. Okrem legendárnych hitov svoju tvorbu doplnili o filmovú tvorbu. K albumu Rabaka
(1989) nakrútili rovnomenný dokumentárny film, na ktorom okrem
iných spolupracovali s Dušanom Rapošom a Borisom Filanom. Ján
Baláž je dnes už legendárnym hudobníkom a ako jeden z neodlúčiteľných členov kapely Elán je dodnes súčasťou jednej z najvýznamnejších slovenských kapiel, ktorá má za sebou nesmierne množstvo
koncertov a ocenení.

„Slovo talent sa skloňuje v kultúre najčastejšie. Pod mimoriadnym
drobnohľadom je najmä pri udeľovaní výnimočných ocenení. Talent
Jána Mrenicu je však taký mimoriadny, ako celá jeho tvorba. Keď
počúvam hudbu, ktorú hrá na husliach, nevnímam rozumom, iba
cítim. Ona reprezentuje veľkosť človeka, ktorý dokáže tvoriť dielo
jedinečné a mimoriadne. Obdivujem sa jeho tvorivej variabilite. Spoluprácu na džezových koncertoch, autenticite prejavu pri improvizovaní, elegancii hudobného výrazu a tichému nadšeniu umelca.
Hudba Jána Mrenicu je ako výtvarné umenie. Vzniká iba raz a je
neopakovateľná. Obsahuje energiu, variabilitu, estetiku, atmosféru,
slzy v očiach i radosť. Prstové majstrovstvo, improvizácie, tvorivosť
bez hraníc. Objavuje stále nové a jedinečné hudobné tvary v štruktúre i emočnom výraze.
Aj v tomto katalógu budeme často spomínať slovo legenda. Ján
Berky ňou už dávno je. Želal by som si, aby jeho čarovanie počul
celý svet. Pretože je neopakovateľný a jedinečný.“
Ján Berky je popredným slovenským huslistom a skladateľom.
Narodil sa 4. júla 1962 vo Zvolene. V roku 1962 absolvoval Konzervatórium v Bratislave, odbor husle. Už počas štúdií sa zúčastňoval
na mnohých prestížnych husľových súťažiach. Má za sebou bohaté umelecké pôsobenie. Jeho počiatky sú spájané so Slovenským
umeleckým kolektívom (1983-1986), neskôr bol súčasťou Koncertného Slovenského ľudového orchestra (1986- 1988). S veľkým
úspechom hrá od roku 1989 v Diabolských husliach, ktoré od roku
1997 umelecky vedie a pokračuje tak v diele svojho otca husľového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu. Diabolské husle už niekoľko
desaťročí patria k tomu najlepšiemu v oblasti multižánrovej a fol-

klórnej interpretácie na Slovensku. Zároveň rozvíja množstvo
vlastných úspešných projektov.
Je zakladateľom zoskupenia
Divé maky, ktoré podporujú talentované deti zo sociálne slabých a inak znevýhodnených
rodín. Je autorom hudobných
úprav scénických skladieb
pre film (Cinka Panna), pôsobí v rôznych umeleckých zoskupeniach, ale aj ako sólista
a aranžér hudby. Jeho úspešné koncertné vystúpenia sú
unikátnymi hudobnými predstaveniami, ktoré dopĺňa o dramaturgicky nezvyčajné prvky. Z tých
najvýznamnejších by sa dali spomenúť napríklad Komische Oper-Berlín, Konzerthaus-Berlín, Royal Opera House-Londýn, Hans Max
Saal-Mníchov, Smetanova síň-Praha, Konzertund Kongressaal-Luzern, ConcertHall-Melbourne. Za svoju tvorbu získali veľké množstvo prestížnych ocenení ako napríklad Zlatú platňu (1999) za album
„Gypsy Dance“ a 1.miesto na celosvetovej súťaži folklórnych hudieb
v poľskom Cziechoczinku. V roku 2000 cenu slovenskej hudobnej
akadémie „Grammy“ ako interpret roka, album roka a najlepší orchester a cenu za najlepší world music program „GIPSYSOUL“. Naďalej spolupracuje so špičkovými slovenskými interprétmi a v roku
2015 nahral CD Diabolské husle v opere a jazzový album s poľským
spevákom J. M. Jochymczykom s názvom Môj život (Me Givav).

Ján Bóry

Zuzana Sabo Glatzová

„Každý človek tvorí určitý stupeň kultúry. Každý sa realizuje vo vedeckých pokusoch alebo umeleckých snahách. Je to fascinujúce
dobrodružstvo jedinca, ktoré rozvíja vďaka talentu a snahy dosiahnuť viac. Ján Bóry je všestrannou osobnosťou v kultúrnom svete.
Vďaka mimoriadnemu talentu a poznaniu, ktoré získal aj v zahraničných misiách.
Je milovník a podporovateľ umeleckého prejavu. Zberateľ umenia a ľudskej krásy. Celý svoj život doma i v zahraničných misiách
objavoval a porovnával kultúru človeka. Mimoriadnu podporu dával prezentácii slovenského umenia v zahraničí. Vždy pomáhal pri
prípravách zahraničných umeleckých skvostov v strednej Európe.
Propaguje umenie, prednáša, robí mu osvetu. Pretože mu rozumie
a vie rozlíšiť hodnotu od dekorácie.
Kultúrna cesta Jána Bóryho je súčasťou jeho ľudského bohatstva.
Pokračuje i v týchto dňoch a treba zdôrazniť, že je nenahraditeľná“.

„Veda je súčasťou kultúry. Bez nej by nebola ľudská existencia taká ako dnes. Jednou
z najsledovanejších tém dneška je zdravie človeka. Zdanlivo vyzerá, že je to práve on, ktorý
si vie seba vážiť. Starať sa o seba, a tak si
vytvoriť predpoklady čo najviac v živote urobiť, vytvoriť. Pravda je však trochu iná. Ľudská
pohodlnosť je jednou z príčin zjednodušovania a túžbou po rýchlom vyriešení každého
problému.
Je málo lekárov, ktorí majú pre človeka viac
ako predpísanie receptu. Rodinný lekár, to je
veľmi múdre slovo, ktoré sa stratilo z nášho
slovníka pred desaťročiami. Dnes ho opäť objavujeme. Veľmi pomaly. Lebo to nie je ľahké.
Lekár študuje a vedecky báda celý život.
Kultivuje ho umelecký prejav, cez ktorý dokáže
transformovane dať človeku to, čo najviac potrebuje. A čo dnes temer nejestvuje. Dotknúť
sa pacienta, chytiť ho za rameno, podržať
jeho ruku vo svojej a pozrieť mu do očí s optimizmom. V tom je polovica liečebného úspechu. To je vizitkou dnešnej laureátky, doktorky
Zuzany Sabo Glatzovej.“

Ján Bóry sa narodil 10. apríla 1955 v Bratislave. V roku 1981 absolvoval štúdium na Medzinárodnom inštitúte medzinárodných vzťahov, so špecializáciou na arabské krajiny. O dva roky úspešne skončil rigorózne štúdium na PF UK v Bratislave. Absolvoval pracovnú
stáž v Južnom a Severnom Jemene, v mestách Aden a Sanaá (1980
– 1981). Po ukončení štúdia ako diplomatický pracovník striedavo
pôsobil na arabskom, resp. africkom teritoriálnom odbore, v Sudánskom Chartúme (1983-1988) a v Egyptskej Káhire (1990-1992).
Od roku 1993 pôsobil na zastupiteľských úradoch SR.
V Egypte zastával funkciu veľvyslanca. Neskôr ako veľvyslanec SR
v Iráne, Afganistane a Pakistane (2011 – 2016). V súčasnosti pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

vo funkcii riaditeľa 7. teritoriálneho odboru – krajiny Afriky a Blízkeho
Východu.
A trvale sa venuje rozvoju kultúry a prezentácie Slovenska v čo
najširšom spoločenskom i teritoriálnom zábere.

Zuzana Sabo Glatzová sa narodila v roku 1960 v Bratislave ,kde
prežila celé svoje detstvo. Obaja jej rodičia, učitelia, boli pre ňu
veľkým vzorom. Ich postoj k životu napomáhal formovať jej vzťah
k ľuďom a potrebu pomáhať. Aj preto sa v mladosti rozhodla ísť

študovať na Lekársku fakultu UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia (1985) po tak dôležitej praxi na
centrálnom príjme pracovala neskôr na internom
oddelení pod vedením prof. J. Gvozdjáka. Po nadobudnutej praxi získala atestáciu 1. stupňa (1990)
a 2. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo (2006).
Svoje vedomosti a skúsenosti dlhoročne ďalej
pretavuje do svojho okolia a svoje zamestnanie
považuje za poslanie, v ktorom dostáva obrovskú
podporu najmä zo strany svojej rodiny.
Žije a pracuje v Bratislave.

Martin Huba

Jana Hubinská

„Je jednou z najvýznamnejších hereckých osobností dneška. Pamätám si ho v začiatkoch, ako neopakovateľného objaviteľa nového
hereckého prejavu v Divadle na Korze. Jeho herecká originalita mu
logicky otvorila dvere do veľkého umenia, jedinečných postáv v divadle, televízii i v rozhlase. Svoje skúsenosti i jedinečnosť prednáša
dnes študentom.
Veľkosť umeleckého majstrovstva je veľmi ťažko zmerateľná. Aj
preto, že každý z nás má osobité kritériá. Jedným z nich je sila zážitku, ktorú dokáže umelec v divákovi vytvoriť. Aj mne sa niekoľkokrát
stalo, že som sledoval divadelnú hru, vnímal a prežíval život príbehu,
keď v pozadí, z prítmia vystúpila postava Martina Hubu. Nič nepovedal, ale pocítil som v tele chvenie zo stretu s osobnosťou a pánom
hercom. Nestáva sa to často. Aj keď tu možno hľadať jeden z princípov umeleckého majstrovstva.
Martin Huba, syn obrovského velikána slovenského umenia, Mikuláša Hubu , je jedinečnou hereckou osobnosťou. Umelcom, ktorý
skvostne modeluje postavy úlisných malomeštiakov, veselých ignorantov cez iba ním vytvorenú satiru a humor. Vynikajúco stvárňuje postavy dramatické, charakterové tipy, príbehy lásky. Pracuje
s eleganciou pohybu rúk a chôdze. Má originálnu výrazovú techniku
tváre a osobitý hlas. Je umelcom talentu ale tiež neúnavnej práce
v divadle a pre divadlo. Umelec osobnosť.“

„Janu Hubinskú vnímam ako umeleckú vzácnosť dnešného Slovenska. Je krehko silnou ženou, fenomén energie a talentu. Je jedinečnou postavou slovenskej kultúry vo veľkom diapazóne tvorivých
aktivít a života.
Po prvýkrát som sa ňou stretol osobne na muzikáli Krysař. Oslovila ma jemnosť a citlivosť ženy, ktorú reprezentovala, so spevácko-hereckým majstrovstvom. Po predstavení nás zoznámil môj priateľ
Juraj Ďurdiak v prízemí divadla Nová Scéna počas jeho samostatnej
výstavy fotografií.
Jana vkročila aj do môjho života kunsthistorika temer všestranným
talentom, čo dnes iba potvrdzuje. Je herečkou obrovského rozsahu,
speváčkou, kultivovanou ženou a športovkyňou. Myslím si, že za to
vďačí neutíchajúcemu optimizmu a tomu vnútornému ohňu, ktorému dnes všetci vravíme energia, jej inšpirácia. Janine herectvo je
bezprostredné, civilné, ľudské. Výborne hrá i charakterové postavy,
komédie. Po tom, čo som sa pre tento katalóg pokúsil napísa,ť sa
oplatí pozerať na televízny či filmový program s Janou Hubinskou.
Lebo Jana nikdy nesklame.“

Martin Huba sa narodil 16. júla 1943 v Bratislave. V roku 1964
ukončil štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia nastúpil do Divadla poézie, neskôr pôsobil v
Divadle na Korze a následne na Novej scéne (1968-1971). V roku
1976 sa stal členom súboru Činohry SND. Od 90. rokov hosťuje

v rade slovenských a českých scén a venuje sa aj divadelnej réžii Višňový sad (1995), Kráľ Lear (2002), Figarova svadba (2006) a
mnohé iné. Režíroval v opere a činohre SND Bratislava či Shakespearovské slávnosti v Prahe. Vytvoril excelentné charaktery množstva
divadelných a filmových postáv. Jeho neopakovateľné výkony stretáme vo filmoch Pacho, hybský zbojník (1975), Kuře melancholik
(1999), Musíme si pomáhat (2000), Horem pádem (2004), Kawasakiho růže (2009), Lída Baarová (2016),... Za svoju debutovú hru
Zo života dážďoviek získal veľa ocenení. Je viacnásobným držiteľom
prestížnej ceny odovzdávanej na Slovensku v oblasti divadla – Divadelné ocenenia sezóny-DOSKY v roku 1997, v 2001 za najlepšiu
inscenáciu sezóny, a najlepšiu réžiu sezóny 2007. V tom istom roku
získal aj cenu Českého leva za najlepší vedľajší mužský herecký výkon a výročnú cenu Literárneho fondu. Okrem iného aj Cenu Alfréda
Radoka, Cenu Thálie a iné.

Slovenská herečka a speváčka Jana Hubinská sa narodila v roku
1964 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvovala na VŠMU
v Bratislave (1980- 1990). Na tamojšie štúdium nadviazala na Muzikálovej škole vo Varšave (1990). Jej ranné pôsobenie je späté predovšetkým s Divadlom Ružinov (1985 – 1988) neskôr s Divadlom Astorka Korzo. Je herečkou množstva muzikálov, filmov či televíznych
programov. Stvárnila charaktery viacerých filmových postáv domácej aj zahraničnej filmovej produkcie (Karibik 1998, Devčátko 2002,
Deti noci 2008, My 2013 a iné). Jej úspešné účinkovanie v muzikáli

Smrť v ružovom v úlohe
Edith Piaf odštartovalo jej
hudobnú cestu, v ktorej
sa venuje predovšetkým
džezovému a šansónovému žánru. Okrem autorskej tvorby sa venuje aj
mnohým spoluprácam pri
koncertných vystúpeniach,
napríklad s Art Music Orchestra, Ján Berky Mrenica či s folklórnym súborom
Lúčnica. V posledných
rokoch sprostredkúva svoj
pohľad na svet v réžii dokumentárneho filmu a vo
fotografiách. Je držiteľkou
viacerých prestížnych ocenení. Cenu LITA získala
za najlepší herecký výkon
v hlavnej postave v predstavení Apatia (1994) či
v televíznej hre Dôverní
nepriatelia (2010). V roku
2013 získala ocenenie Český lev (2013) za najlepší herecký výkon
vo vedľajšej postave vo filme Děvčátko.

Tomáš Janovic
„Tomáš Janovic je tvorivý intelektuál. Majster krátkeho textu, nápadov a literárnych konceptov. Dnes patrí k najpopulárnejším humoristom satirikom, tvorcom múdrych myšlienok a hádaniek.
Autenticita a elegantnosť jeho vystupovania, istý a jasný hlasový
prejav tvoria z neho osobnosť dnešných dní. Jeho umenie je nielen
mimoriadne, ale trvalo aktuálne. V tom je jeho sila a krása. Objavuje vzťahy medzi slovami, ktorým dáva jedinečné myšlienky. V tom
najlepšom slova zmysle je jeho literárne dielo osvetou a výchovou
človeka. Samozrejme ak ho vie čítať. Práve v jeho prostote sú hlboké
myšlienky. Ani nie tak ukryté ako objavné a úspešné. Autor je mimoriadnym tvorcom dneška, nielen pre dnešok.“

e,
Viem sa
p
že zoslanina.
de
me,
nebuAle verí iny
slan s.
o
z
e
pe
ž
bude
P R I KÁV E

Dušan Kállay
Slovenský spisovateľ Tomáš
Janovic sa narodil 22. mája
1937 v Bratislave. Štúdium
slovenského jazyka a dejepisu
absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1960.
Už počas štúdií aktívne tvoril
a prispieval do satirického periodika Roháč, kde pôsobil do
roku 1990. Je autorom viacerých zbierok satirických próz,
aforizmov a epigramov Epigramatika (1962), Podpisy analfabetov (1965), Posledná večera (1969).
Okrem satirického myslenia mu nechýba výborný rozprávačský talent. Taktiež je autorom množstva divadelných a rozhlasových hier, či
scenárov televízneho hudobno-zábavného programu. Okrem tvorby
pre dospelých zo všetkých spomeniem Dostal rozum (2001), Je
taký (2004) sa rozsiahle venuje aj literárnej tvorbe pre deti a mládež.
Medzi najnovšie diela pre najmladších patria Zažmúr očká (2016),
Dínom - Dánom (2017). Mnohé z jeho diel majú úspech aj v zahraničí a boli preložené do češtiny, slovinčiny či srbčiny. Je nositeľom
mnohých ocenení - dvojnásobné víťazstvo Ceny vydavateľstva Mladé letá (1979, 1980), Cena Zväzu slovenských spisovateľov (1982,
1983), zápis na Čestnú listinu IBBY (1984) a na Čestnú listinu H. Ch.
Andersena (1985), Cenu Haškovej Lipnice (1985), Trojruža (1987) či
Cenu Dominika Tatarku za rok 2005 za publikáciu Maj ma rád. Žije
a tvorí v Bratislave.

„Slovenská grafika druhej polovice
XX. storočia má prívlastok svetová.
Tento prívlastok dostala vďaka výnimočným umeleckým osobnostiam,
ktoré ju tvorili. Medzi nich patrí i Dušan
Kállay.
Dušan je náročný tvorca. Nielen voči
sebe, ale tiež voči divákovi. Jeho dielo
nie je ľúbivé, nehrá s grafickými efektami a povrchnou príťažlivosťou. On tvorí v umení úplne nový
umelecký rukopis, ktorého tvar a výraz dopĺňa autorská fantázia. Dnes patrí dielo umelca medzi to najlepšie z výtvarného
prejavu, čo na Slovensku vzniká. Pretože je originálne, jedinečné a divácky blízke. Maliar, grafik, ilustrátor kníh, ktorý sa nehrá
s predstavivosťou, ale sám do nej vstupuje cez detskú dušu.
Nie preto aby ju zaujal figurálnou dokonalosťou, ale aby čitateľa, či diváka posunul dopredu. Odovzdáva posolstvo poznania
a výziev, ktoré múdre dieťa, či dospelý, prijme.
Dušan Kállay začal tvoriť v akomsi šťastnom období školenia
u vzácnych pedagógov a neskôr objavovaním jedinečnosti našich umeleckých tradícií. Na tomto si budoval vlastný umelecký
výraz, ktorý sa vyvíja a obohacuje vďaka stále vyžarujúcemu
talentu . Postavy, skrumáže liniek a čiar, z ktorých vychádzajú
príbehy a detaily, vie zachytiť iba detské oko. Dielo autora fascinuje krásou. Umelec mu venuje celý život. Stále s obrovským
zanietením a poznávaním ďalších ciest. Je neuveriteľné, čo
Dušan Kállay dokázal. On vytvoril charakter umenia a symbol
doby, ktorý ju bude pre budúce generácie výstižne charakterizovať. Vždy objavoval. Tá jeho cesta je večná. Hodnotná.“

Dušan Kállay sa narodil 19. júna 1948
v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvoval v ateliéri prof. Vincenta Hložníka a u prof. Jána Želibského na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave. Vo
svojej tvorbe sa venuje predovšetkým
knižnej ilustrácii, grafike, maľbe, ex librisu
a poštovej známke. Svoj jedinečný talent
a ohromnú fantáziu vložil do rozsiahlej
tvorby, kde vytvára obrazové príbehy plné
fantázie a množstva precízne vypracovaných detailov. Ilustroval viac ako 90 titulov
kníh, ktoré mali mimoriadny úspech doma
aj v zahraničí. Za všetky by sme spomenuli Alicu v krajine zázrakov (L. Carroll), za
ktorú získal prestížnu Cenu H. Ch. Andersena a slovenské vydanie tiež získalo hlavnú cenu Grolier Clubu v roku 2015.
Ilustroval Pohádky (H. Ch. Andersen), Kupec benátsky a Sen noci svätojánskej
(W. Shakespeare), Loď bláznov (S. Brandt) a mnohé iné. Svoje bohaté skúsenosti
odovzdáva ďalším generáciám a dlhoročne pôsobí na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave, kde vedie ateliér knižnej ilustrácie a voľnej grafiky. Je súčasťou početných workshopov ako napríklad Musashino Art University Tokio; Esliste
korporation v Taipei. Dušan Kállay patrí k vyhľadávaným a vysoko uznávaným
ilustrátorom za svoju tvorbu získal radu mimoriadnych ocenení doma i v zahraničí.
Za všetky spomenieme niektoré z nich Grand Prix na BIB (1983), Cena Hansa
Christiana Andersena (1988), UNICEF Award v Bologni (1992), Grand Prix, Zagreb, Chorvátsko (2008), Grand Prix na výstave Najkrajšia známka sveta WIPA
,Viedeň (2009, 2012), Grand Prix de l´Art Philatelique Belge et Europeen, Brusel
(2011), Najkrajšia detská kniha jesene 2012 za knihu P. Dobšinského - Slovenské
rozprávky. Jeho diela sú zastúpené v mnohých galerijných a súkromných domácich a zahraničných zbierkach.

Jaroslav Krajňák

Martin Malý

„Hľadanie hodnoty v umení je jednou z najťažších úloh vedy. Aj
dnes. Vedú sa ostré polemiky, kde výtvarné umenie je jedným z najťažších orieškov. V tejto disciplíne sa dá skryť aj tvorivá absencia,
amatérstvo. Preto vznikajú odborné časopisy /na Slovensku takýto časopis stále chýba/, realizujú sa výstavy, umelecké programy
v masmédiách a nie na poslednom mieste aj aukčné siene.
Je náročné pracovať s umením v takom širokom zábere, ako to
robí Jaroslav Krajňák. Náročné je zhodnotenie kvality a zároveň pravosti umeleckého diela. Výtvarný prejav od nepamäti obohacoval
a formoval ľudskú dôstojnosť a poznanie. Stal sa však aj investičnou
komoditou. Hoci iba v čiastkovom zábere, ale predsa. Lebo vzácny
obraz vznikne iba jeden a nikdy sa jeho neopakovateľnosť nezopakuje. A práve takýto obraz má veľa záujemcov. Je to o poznaní skúsenosti a ustavičnom poznávaní. Jaroslav Krajňák má práve vďaka
tomu také výsledky.“

„Mesto Prachatice, práve vďaka
starostovi Martinovi Malému vytvorilo kultúre, predovšetkým výtvarnému
umeniu jedinečné miesto pre rozvoj.
Cez umenie sa mesto stáva známym
vo svete. Pravidelné medzinárodné sympóziá, stovky výstav, putovné
sympoziálne výstavy po významných
mestách Európy, úspechy a obdiv.
Nepoznám také mesto, ktoré by bolo
také kultúrne aktívne a umelecky zrelé,
ako Prachatice.
Najznámejším projektom je SALVE,
kde jeho dušou a veľkou organizátorkou je Jiřina Dolejšková.
Mesto Prachatice, s osobitou atmosférou sa aj vďaka umeniu stalo mestom porozumenia a dobra. Má veľkú históriu a ambície. Je
potrebné zdôrazniť, že taký záber v rozvoji a podpore umenia sa na
škodu nám všetkým vyskytuje zriedka.
A pritom stačí tak málo. Uvedomiť si, že bez kultúry to nejde.“

Jaroslav Krajňák, odborník na umenie, súdny znalec umeleckých
diel a starožitností, všestranný umelec, ale predovšetkým zberateľ
a dlhodobý obchodník s umením. Narodil sa 12. januára 1957 v dedinke Nižný Hrušov. Po ukončení Gymnázia vo Vranove nad Topľou
študoval na PdF UPJŠ v Prešove, kde od roku 1980 pôsobil. Externe
študoval na Karlovej Univerzite v Prahe, kde v roku 1982 získal doktorát v oblasti teórie umenia. So zberateľstvom umenia začal ešte
v mladosti a profesionálne sa mu venuje od roku 1992. Viac ako
dve desaťročia ponúka aj bezplatné poradenstvo. Napísal niekoľko
odborných publikácii z oblasti umenia, obchodu s umením, ale aj
odborné publikácie o falzifikátoch na Slovensku. Verejnosť zaujala aj
jeho publikácia dlhoročného výskumu v oblasti obchodu s umením,

ktorá bola preložená do niekoľkých svetových jazykov a je dnes súčasťou výučby viacerých svetových univerzít. V roku 2012 získal na
Fakulte manažmentu Prešovskej Univerzity titul PhD. a jeho dizertačná práca z marketingu aukčných spoločností s umením značne
rozšírila obzor poznania v tejto neprebádanej oblasti. Od roku 2004
je majiteľom Aukčnej spoločnosti DARTE, ale aj súkromného múzea
Anny Lesznai, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú kultúrny život hlavne
na východnom Slovensku. Má za sebou niekoľko autorských výstav.
Od roku 1974 sa venuje hudbe. A maľuje.

Narodil sa 25. januára l969 v Prachaticiach. V roku 1994 absolvoval Západočeskou Univerzitu v Plzni a v roku 2005 Liberálněkonzervativní akademii.
Marin Malý je zaujímavá a obľúbená osobnosť šumavského regiónu. Človek s ľudskou žiarou, prinášajúci hodnoty, ktoré sa zapisujú
do pamäti mladej i staršej generácie.
Je starostom mesta Prachatice s intelektuálnym nadhľadom a
úžasným citom pre výtvarné a hudobné umenie, predovšetkým

rocku. Podporuje tvorivé prostredie. S Asociáciou juhočeských výtvarníkov a Spolkom umelcov v Dolnom Bavorsku zrealizovali v roku
2005 prvý ročník medzinárodného výtvarného sympózia SALVE
Prachatice. A tak sa každoročne stretávajú umelci z mnohých zemí
Európy ( Česko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Ukrajina, Francúzsko). Následné výstavy prebiehajú vo významných mestách, ako Praha, Bratislava, Prachatice, Passau, Viedeň, Florencia,
Thiers - Francúzsko a ďalšie), ale tiež poznávacie aktivity v regióne
patria dnes ku stálym a overeným hodnotám tejto ojedinelej akcie,
poukazujúcej na naše spoločné európske korene.

SALVE
PRACHATICE�MĚSTO ČESKÉ�HISTORIE
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Ivan Marčuk
„Je jedným z najtalentovanejších
umelcov súčasnosti. Rozmer jeho
tvorby od začiatkov až podnes charakterizuje ustavičné hľadanie kvality
výrazu a výtvarného remesla. Vytvoril
obrovské dielo predovšetkým v maľbe, kde dominuje láska k Ukrajine
a hodnotám života. Prešiel mnohými
vývojovými etapami, kde každú z nich
zvládol bravúrne a perfektne. Umelecký naivizmus a prostotu, temer dokonalosť krajinomaľby a krajiny,
hry svetla a lazúry farieb, domčeky a ľudia pri nich, stromy. Fascinoval technikou pliontalizmu. Je to jeho autentická metóda, ktorou
neopakovateľne zobrazuje figúry v citovom rozpoložení. Je v nich
filozofia bytia a hľadanie krásy.
Múdrosť prestupuje celým dielom Ivana Marčuka. Jeho obrazy
provokujú a vyzývajú. Žiadajú obdiv a uznanie, ale tiež zamyslenie
a pokoru. Umenie autora je objavom, aký v dejinách umenia nejestvuje. Skromný tvorca a človek veľkého poznania. Vďaka za jeho
umelecké zážitky, ktoré zostávajú.“
Ukrajinský výtvarník Ivan Marčuk sa narodil 12. mája 1936 v Moskalivke v regióne Ternopil. V rokoch 1951- 1965 študoval na Vysokej
škole dekoratívnych a umeleckých diel pod vedením výtvarníka Ivana Trusha. Vo svojich dielach od roku 1972 využíva autorskú techniku „pliontanizmus“ odvodenej z ukrajinského pojmu „pliontaty“ /
pliesť, tkať, prevrstvovať/, keď vytváraním tenkých farebných čiar
kladených blízko seba vytvára jedinečný efekt, objem a lesk. Jeho

Ferdinand Milučký
diela tak dostávajú nezameniteľný
charakter a originálny rukopis. Vo
svojich dielach
zachytáva prírodné scenérie aj figuratívne motívy,
ktorým dáva osobité stvárnenie a
odráža svoje vnímanie sveta ako
hustej spleti svojich myšlienok.
V roku 2007 bol
zaradený medzi
stovku top géniov našej doby
Denníkom Daily
Telegraph a ako
jediný ukrajinský
umelec je členom Zlatého Cechu Medzinárodnej Akadémie moderného umenia v Ríme. Realizoval viac ako 150 monografických
a 50 kolektívnych výstav doma aj v zahraničí / v Nemecku, Poľsku,
Litve, Belgicku, Jordánsku, Turecku, Luxembursku, Thajsku a inde/.
V roku 2016 dostal jedno z najvyšších ocenení Ukrajiny - Rad Slobody. Diela autora sa nachádzajú v početných štátnych i súkromných
galerijných zbierkach doma i v cudzine.

„Umelec, architekt, jeden z najvýznamnejších tvorcov architektúry
Slovenska. Vytvoril nezabudnuteľné
diela, nielen moderné, ale s citom pre
človeka a životné prostredie. S tým
sa dnes stretávame iba sporadicky.
Ferdinand Milučký je osobnosťou
slovenskej architektúry, pretože dokázal skĺbiť funkčnosť, estetiku a humanizmus do každého svojho diela.
V jeho prípade platí viac ako inde, že
umenie, skutočné hodnotné umenie
je večné. Ten vplyv, tú obrovskú ryhu,
ktorú umelec vyryl v našom umení už
dnes učia jeho nasledovníci študentov ako príklad doby a obrovského talentu, ktorý Ferdinand Milučký nesporne má.
Je osobnosťou nielen našej kultúry. A ako posolstvo zostáva v jeho
diele.“
Narodil sa 26. septembra 1929 v meste Rajec. Absolvoval štúdium Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave u prof. E. Belluša a J. Koulu (1949 – 1953). Pôsobil v bratislavskom Stavoprojekte (1958- 1970), neskôr sa stal vedúcim ateliéru.
Je považovaný za jedného z najvýraznejších a najvýznamnejších
slovenských architektov druhej polovice 20. storočia na Slovensku.
Medzi jeho najvýraznejšie architektonické diela patria napríklad Dom
umenia Piešťany (1969- 1979), Výstavné pavilóny PKO, Bratislava
(1975), Vlastný rodinný dom, Bratislava (1985) a najznámejšie dielo

Bratislavské krematórium s urnovým hájom (1962- 1967), ktoré bolo
teoretikom K. Kahounom hodnotené ako jedna z najvydarenejších
realizácii v medzinárodnom rozsahu a v roku 1969 zaň získal Štátnu
cenu. Je nositeľom množstva ďalších ocenení. Mnohonásobným
držiteľom Ceny Dušana Jurkoviča (1964, 1966, 1967, 1971), ceny
Zväzu slovenských architektov (1988), Ceny E. Belluša za celoživotné dielo (1993) a Ceny J. G. Herdera za prínos architektúry v európskom kontexte, ktorú mu udelila Viedenská Univerzita (1999). Je
nositeľom Radu Ľudovíta Štúra za architektúru a umenie, ktorý mu
udelil prezident SR (2005) a mnohých ďalších ocenení.

Štefan Polák
„Štefan Polák je výtvarný
umelec, filozof. On maľuje cit
a krásu. Dve neuchopiteľné
slová, ale obdivujem jeho majstrovstvo, akým sa iba on dokáže zmocniť ich obsahu a vyjadriť ho tak, aby oslovil ľudí.
Je mimoriadnym umelcom.
Hľadajúcim, objavujúcim. Talentovanou osobnosťou. Tvorcom, ktorý bravúrne zvláda
farbu, kompozíciu, tvar i výraz obrazovej plochy. Vytvoril
množstvo obrazov s prívlastkom vzácne. Jeho umelecká cesta iba
potvrdzuje autenticitu a originalitu autorského výtvarného prejavu.
Aj v sochárstve, ktoré iba podčiarkuje autorovu kreativitu a talent.
Myslím, že som mu otváral jednu z jeho prvých samostatných výstav po absolvovaní vysokej školy. Pamätám tie obrazy, mimoriadne
zvláštne a krásne. Už vtedy sa zaradil do umeleckého prúdu náročnosti a obdivu. A ním sa pohybuje aj dnes. Lebo je výborný. Pretože cíti život a človeka tak pekne, ako málokto. Obdivujem sa jeho
tvorbe.“
Štefan Polák sa narodil 18. decembra 1952 v Partizánskom. Vysokoškolské štúdium absolvoval u prof. L. Čemického a doc. F.
Gajdoša na VŠVU v Bratislave, kde neskôr pedagogicky pôsobil na
katedre maliarstva (1979 – 1986). Absolvoval niekoľko študijných
pobytov v Paríži - Cité Internationale des Arts a École Nationale

Ján Stupavský
Supérieure des Arts Décoratifs u prof. Zao Wou-Ki a prof. P. Greniera v roku 1982. Ako sám hovorí, vo svojej tvorbe sa snaží zachytiť
svoje sny a okrem vyjadrovania sa prostredníctvom obrazov a farieb
sa venuje i sochárskej tvorbe v technike bronzu. Zúčastnil sa viacerých sympózií - Medzinárodného výtvarného sympózia v Banskej
Štiavnici, 1997 a Medzinárodného sochárskeho sympózia - Bronz
´98 Galanta. V rokoch 2005 – 2009 výtvarne spolupracoval so ZŠI
pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Absolvoval množstvo
kolektívnych, ale aj individuálnych výstav vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Bruseli, a iných. Jeho diela sú zastúpené v mnohých
galerijných a súkromných domácich a zahraničných zbierkach.

„Umenie Jána Stupavského je
tvorbou veľkých tvorivých kvalít.
Predchádzal im autorov mimoriadny talent a perfektné akademické
vzdelanie. Celý život je verný rodisku v srbskej Starej Pazove. Tu
pozná svoju identitu, kopce a lúky,
na ktorých vyrastal. Tu čerpá energiu a podnety k vlastnej autentickej
tvorbe. Autorove sochy sú komorné, často minimalistické tvary estetiky a harmónie. Oslovujú svojou
čarovnou výrazovou jednoduchosťou. Na drevo či kov používa často
koloristické postupy. .
Čo na umelcovi najviac obdivujem, to je čistota výrazu a cit, ktorý do každej sochy vkladá. Je skutočným majstrom tvorby, ktorá
uchváti i zaujme.“
Sochár, grafik, ilustrátor, scénograf a šperkár Ján Stupavský sa
narodil v roku 1947 v Starej Pazove. Štúdium absolvoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1973 – 1977) a Fakulte úžitkových
umení v Belehrade (1979). S jeho umeleckým nadaním sa verejnosť mala možnosť oboznámiť ešte pred začatím jeho umeleckého
štúdia na Zimnom happeningu (1969). Vo svojich dielach zhmotňuje svoj vlastný svet a hodnoty, v ktoré verí a pomocou umenia
sa stávajú večnými. Ako sám hovorí, je veľkou radosťou a úľavou
vyjadriť seba a tak obohatiť iných formou umenia. Jeho sochárske

umelecké diela, najmä pomníky tvorené po roku 1980 sú umiestnené na rôznych miestach Slovenska, ale i v rodnej Starej Pazove.
Medzi najvýraznejšie diela patrí napríklad monumentálna sochárska
kompozícia s názvom Pučanie (1992), súsošie sv. Cyrila a Metoda
s rozmerom 3,5m (2006), ktoré vytvoril ako účastník sochárskeho
sympózia v Terchovej. Svoju bohatú tvorbu predstavil
na samostatných výstavách
v Trenčíne, Prešove, Žiline
a Banskej Bystrici ale i v Madeire, Belehrade, Petrovci.
Ján Stupavský je členom
Združenia výtvarníkov Slovenska a Výtvarného spolku
KOPA Prešov, Združenia výtvarníkov Vojvodiny, Srbska,
Združenia výtvarníkov Čiech,
Moravy a Sliezska.
Jeho diela sú zastúpené
v mnohých galerijných a súkromných domácich a zahraničných zbierkach.

Mária Švarbová
„Mária Švarbová je talentovaná mladá
umelkyňa fotografie.
Fotografia, so všetkými jej prívlastkami
je v súčasnosti najrozšírenejšia výtvarná
disciplína. Je človeku pre jeho zrakové
i rozumové vnímanie najbližšia. Avšak
fotografia nie je automatickým strojom
na umenie. Aj jej výsledky treba hodnotiť s nárokmi kladenými na umenie
dneška.
Napriek jej obľube a rozšírenosti treba
aj tu jasne napísať, že kvalitnú fotografiu
aj v dnešnej dobe vie urobiť iba talentovaný umelec. Aj to nie každý.
Mária Švarbová očarila viac zahraničie ako domov. Má obrovský
talent a potenciu zvládnuť vlastné novátorstvo. Dať tvar novému
a tvorivému.
Obdivujem jej prístup k farbe. K obrazovej ploche, jej originalite
a prostote. Jej výraz je čitateľný a zároveň náročný. A pravdepodobne práve týmto buduje tvorivú kariéru umelkyne, ktorú už dnes
možno obdivovať.“
Narodila sa v roku 1988 v Slepčanoch. Pôvodne študovala reštaurátorstvo a archeológiu, no svoj život sa rozhodla viesť iným smerom. Zaimponovala jej fotografia, ktorej sa venuje od roku 2010.
Jej fotografie majú nezameniteľnú estetiku a atmosféru ,z ktorých
necháva pôsobiť ľudskú figúru v harmónii s čistými tvarmi architektúry či dizajnu umocnenými netradičnou farebnosťou. Z mnohých
úspešných sérií spomeňme In The Swimming Pool, Plastic World,

Milan Vároš
Human Space, Elements
a iné. Už vo svojom mladom veku má za sebou
obrovské množstvo úspechov. Medzinárodné súťaže a zmluvy jej zabezpečili
svetový úspech, medzi
nimi spomeňme napríklad
1. miesto v súťaži International photography awards
(IPA) z roku 2016 či niekoľko zlatých medailí, ktoré si
odniesla v roku 2014, 2015
a 2017 zo súťaže Trierenberg Super Circuit, ktorá sa
pravidelne koná v Rakúsku.
Svoje fotografie publikovala v niekoľkých prestížnych
módnych, lifestylových či
fotografických časopisoch
- tu možno spomenúť francúzsky Fubiz (2015), anglický The Guardian (2016), kórejský Vogue
(2017), slovenský Forbes (2017) a mnohé iné. Tento rok podpísala
zmluvu na fotenie so Slovenským národným divadlom a tiež s americkou Gilman contemporary gallery. Aj týchto pár vybraných úspechov dokazuje jej obrovské nadanie a spôsob, akým prezentuje Slovensko na vysokej medzinárodnej úrovni.

„Literárne dielo, ktoré
Milan Vároš vytvoril, má
obrovský význam nielen pre slovenskú kultúru. Ono iskrí poznaním,
záhadami a objavmi.
Udivuje a zároveň faktami usmerňuje poznanie
tých, ktorý chcú vedieť.
Je mi veľmi blízka tvorba autora. Jasný a nekomplikovaný rukopis.
A pôvodnosť. Napísať knihu, ktorá sa vypredá do posledného výtlačku, to reprezentuje atraktivitu autorovej tvorby. Som presvedčený, že umenie autora spoznávať a vysvetľovať umenie je pre Slovensko tým hodnotným a významným, nielen osvetovým činom, ktorý
chýba. A pritom záujem je.“
Narodil sa 30. marca 1937 v Bytči. V roku 1962 absolvoval Filozofickú fakultu v Bratislave, odbor žurnalistiky. Pôsobil v denníku
Smena, kde sa vypracoval na popredného reportéra (1960-1969).
Od roku 1990 bol šéfredaktorom týždenníka Život a niekoľko rokov
súčasne aj mesačníka Rodina. Ako mladý žurnalista sa zaslúžil o rehabilitáciu profesora Imricha Karvaša, prvého guvernéra Slovenskej
národnej banky. Dnes je popredným slovenským spisovateľom literatúry faktu, kde čitateľom priniesol nové, dovtedy neznáme skutočnosti. Osobitne cenné sú jeho objavy slovenských umeleckých
artefaktov v zahraničných múzeách a galériách, príbehy starých
slovenských maliarov a ich neľahké životné cesty v cudzine. Napísal dvadsiatku kníh, z ktorých spomenieme napríklad Osudy zlatých

pokladov (1970), Putovanie za krajinami (1995), Vraky plné pokladov
(2002), Záhady nesmrteľnej milenky – Beethoven, ženy, Slovensko
(2006) a iné. Za opísanie životnej dráhy JUDr. V. Fábryho získal Medailu OSN. V dvojzväzkovej publikácii s názvom Páni novinári (2004,
2006) od S. Kalného bol M. Vároš spolu s menami ako L. Mňačko,
V. Mináč, J. Čomaj zaradený medzi tých najvýznamnejších publicistov 20. storočia na Slovensku. Je začlenený do rozsiahleho diela
Encyklopedického ústavu SAV - The Encyclopaedia of Slovakia and
The Slovaks (2006). Za knihy, ktoré napísal aj na základe vlastného
výskumu, získal vysoké štátne vyznamenanie Rad
Ľudovíta Štúra (2010) a mnohé iné ocenenia - Ceny
Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru
v kategórii spoločenských vied (1990, 1992, 1997),
prémie (2003, 2012, 2016), medzinárodné Ceny E.
E. Kischa (1997, 2007, 2008, 2012, 2016), Cenu
ministra kultúry SR (2008) a iné. Žije a tvorí v Bratislave.
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