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STRETNUTIE S UMENÍM
V rámci projektu Návraty k tradíciám a osobnostiam sa v roku 2022 usku-

točnili štyri podujatia s názvom Stretnutie s umením. Naším cieľom bolo 
nadviazať na veľmi úspešnú realizáciu obdobných podujatí z minulého roka 
a pokračovať v propagácii tvorby osobností výtvarného a fotografického umenia, 
ktorých tvorba je známa nielen v regióne Trenčianskeho kraja, ale i za jeho 
hranicami. 

Prvé zo stretnutí bolo venované prezentácii tvorby umeleckého fotografa, 
publicistu a lekárnika Jána Halašu, spoluzakladateľa trenčianskej fotoskupiny 
Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorá položila základy amatérskeho foto-
grafovania v Trenčíne. V novembri sa konalo tvorivé stretnutie a ateliér s tex-
tilnou výtvarníčkou Janou Zaujecovou, rodáčkou z Trenčína. Snáď najvýznam-
nejším ocenením jej tvorby bolo v roku 2021 zadanie vytvoriť rúcho, mitru 
a štólu pre Svätého Otca Františka pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku. 
Tretie zo stretnutí bolo venované sochárovi Jozefovi Fizelovi. Jeho sochárske 
dielo, najmä monumentálna tvorba v architektúre, má v meste Trenčín svoje 
nezastupiteľné miesto. Témou záverečného stretnutia cyklu prednášok Stretnutie 
s umením bol maliarsky odkaz Petra Matejku, rodáka z Nového Mesta nad 
Váhom, ktorý dosiahol významné postavenie medzi poprednými osobnosťami 
slovenského kultúrneho života.

Tvorbu vyššie spomenutých osobností v rámci prednášok predstavila lektorka 
Ela Porubänová aj prostredníctvom diel, ktoré sa nachádzajú v depozite 
Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 

Súčasťou jednotlivých tvorivých stretnutí boli tvorivé dielne, počas ktorých 
si takmer štyridsať záujemcov o fotografickú, textilnú, sochársku a maliarsku 
tvorbu, mohlo pod vedením lektorov (Jan Tluka, Jana Zaujecová, Igor Mosný, 
Jozef Švikruha) vytvoriť svoje diela. Ich tvorbu predstavujeme v tomto katalógu. 

Ďakujeme spoluorganizátorom podujatia Galérii Miloša Alexandra Bazov-
ského v Trenčíne a Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne 
za spoluprácu. 
              Janka Masárová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Hlavný partner:
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Hlavný partner:
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Umelecký fotograf, publicista a lekárnik Ján Halaša sa narodil 9. októbra 
v roku 1893 v Martine. Farmáciu začal študovať v Budapešti, no keďže bol po-
volaný bojovať na front v I. svetovej vojne, štúdiá dokončil až po jej skončení 
na Karlovej univerzite v Prahe (1919). Z frontu pochádzalo aj jeho veľmi dobré 
priateľstvo s trenčianskym maliarom Hugom Grossom. V roku 1920 sa presťa-
hoval do Trenčína, kde sa stal spolumajiteľom lekárne „Ku svätému Duchu“, 
sídliacej v budove bývalého piaristického kláštora. Po jej znárodnení v roku 
1950 zostal aj naďalej pracovať ako lekárnik až do roku 1956. Potom, až do 
roku 1972, pôsobil ako fotograf  v Trenčianskom múzeu. Bol spoluzakladateľom 
trenčianskej fotoskupiny Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorá položila 
základy amatérskeho fotografovania v Trenčíne. Fotografickej tvorbe sa veno-
val od 20. rokov 20. storočia a zostal jej verný až do vysokého veku. V umelecky 
pôsobivých fotografiách zmapoval vtedajší kolorit rázovitých obcí i krajiny, pre-
dovšetkým okolia Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Dubnice nad Váhom. 
Ako priekopník slovenskej turistiky a vysokohorského športu spájal turistiku s fo-
tografiou. Postupne zostavil obrázkový zemepis horských oblastí Liptova, Ora-
vy a Turca. Bol autorom viacerých fotografických publikácií o Slovensku. Ako 
fotograf a publicista bol stálym prispievateľom do časopisu Krásy Slovenska. 

Vystavoval na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach 
Slovenskej národnej galérie v Bratislave, v Moravskej galérii v Brne, v Trenčian-
skom múzeu a v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Ján Halaša zomrel 
12. októbra 1981 v Trenčíne.

Ján Halaša fotografoval dnes už dávno zabudnutý dobový kolorit slovenskej 
krajiny, ale nezameniteľný obraz zanechal predovšetkým v lyrickom zobrazení 
prírody a vidieckeho života v Trenčianskom kraji a jeho okolí. Vytvoril básnivý 
obraz impresionisticky rozostrených krajinárskych a žánrových čiernobielych 
fotografií prežiarený láskavým  porozumením. 

Halašove fotografie dokumentujú krásy letnej i zimnej slovenskej krajiny, ale 
predovšetkým jej prírodné scenérie. V jeho tvorbe nájdeme aj žánrové výjavy, 
etnograficky zvláštne oblasti aj s ich obyvateľmi, ľudové obydlia, zvyky či kroje.

Pôsobivý je aj  pohľad na Beckovský a Trenčiansky hrad. Najemotívnejšie však 
pôsobia zábery zo života na vidieku v rázovitých obciach Horná Súča, Vršatecké 
Podhradie, Zliechov či Čičmany z 30. a 40. rokov minulého storočia. Tu v plnom 
porozumení a citovom zaujatí zaznamenával všedný, sviatočný i zbožný život 
dedinského obyvateľstva a prostredníctvom nesmierne citlivých záberov vytvoril 
oslavu detstva a jeho bezstarostných hier, krásu mladosti, vrúcnosť materstva 
a napokon múdrosť staroby. Na malom priestore svojich fotografií tak skompono-
val humanistickú apoteózu života človeka, od počiatku po koniec, od svitania po 
súmrak. Dobové fotografie Jána Halašu sú impresiou o už zabudnutom Slovensku.
                Ela Porubänová  

►JÁN  HALAŠA
    Impresie domova
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► Jiří SKŘIPSKÝ

► Lukáš KUBIČINA

stretnutie s umenim-1.indd   5 12. 1. 2023   10:10:39



► Jan TLUKA

► Jan TLUKA
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► Ján MYDLIAR

► Ján MYDLIAR
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► Štefan MAJTÁN
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►JOZEF FIZEL
    Sochárske dielo

Jozef Fizel sa narodil 21. mája 1932 v Martine. V rokoch 1948 – 1952 
absolvoval Gymnázium v Martine. V rokoch 1952 – 1958 študoval na VŠMU v Bra-
tislave na oddelení figurálneho sochárstva u prof. Pribiša, Štefunka, Kostku. 
Počas štúdií v roku 1957 absolvoval študijnú cestu do Paríža. Po jeho absol-
vovaní sa natrvalo usadil v Trenčíne. V roku 1962 uskutočnil študijnú cestu do 
Viedne. V roku 1963 bol prijatý za člena ZSVU. V rokoch 1966 – 1980 absol-
voval študijné cesty do mnohých významných európskych metropol (Benátky, 
Florencia, Rím, Ženeva, Viedeň, Salzburg, Krakov, Budapešť...). Venoval sa 
maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii a plastike. Počas svojho života mal len dve 
samostatné výstavy. Zomrel 23. augusta 1998 v Trenčíne.

Sochár Jozef Fizel sa popri rozsiahlej monumentálnej tvorbe (pamätník umu-
čených v II. svetovej vojne na Brezine v Trenčíne, Dievča vo fontáne, Trenčín...) 
venoval  najmä kresbe a komornej plastike. V začiatkoch svojej tvorby postupne 
prechádzal od zmyslovo portrétneho názoru k dekoratívne štylizujúcemu preja-
vu. Svedčia o tom jeho početné, zväčša komorne riešené plastiky z medené-
ho tepaného plechu, s motívom vyzliekajúceho sa poloaktu. Citové uchopenie 
témy aj zmyslovo racionálne myšlienkové zázemie spracovával prostredníc-
tvom vlastného prežívania. V jeho dielach nájdeme paralely zložitých vzťahov 
i protirečení života. Vyjadroval to najmä prostredníctvom abstrahovaného výš-
kovo predimenzovaného ženského figurálneho tvaru, ktorý kombinoval reliéf-
nym dotvorením. Jozef Fizel prenášal dimenzie monumentálneho cítenia aj do 
komorných ženských torz, kedy sa ľudské telo pre neho stávalo prostriedkom 
na vyjadrenie myšlienok intímneho i spoločenského sveta. Motív ženy v najroz-
ličnejších variáciách – akt, symbol, alegória, žena zobrazená v širších historic-
ko-spoločenských, citových i duchovných súvislostiach bol inšpiráciou pre jeho 
diela. Fizel chápal svoj vzťah k žene predovšetkým ako vzťah k predmetu ume-
leckej výpovede, objavujúc nové výtvarné varianty, formy, výraz. Krehká krása 
obnažených ženských postáv emotívne manifestuje autorov cit pre materiál. 
Len subtílna linka zľahka vrytá do kameňa (niekedy nájdeného v prírode) alebo 
mramoru naznačuje významové detaily v elegantne vertikálne predimenzova-
nom tvare sochy. Mlčanlivé kamenné solitéry Jozefa Fizela sú plné magickej 
tajuplnosti a tichých intímnych vyznaní.
               Ela Porubänová
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► Hilda LOJDLOVÁ

► Miro GREGOR
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► Katarína FLOSSMAN
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► Ivana KYSELICOVÁ

► Róbert ČUDAI
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Mgr. art. Jana Zaujecová, Art.D je absolventkou SPŠ odevnej v Trenčí-
ne v odbore Navrhovanie odevov. Následne študovala v Ateliéri voľnej textilnej 
tvorby (u prof. E. C. Minárikovej) a v Ateliéri odevného dizajnu (u prof. J. Sa-
bovej) Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Absolvovala doktorandské 
štúdium na Katedre scénografie (u prof. M. Čorbu) Vysokej školy múzických 
umení v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila zahraničných študijných stáží vo 
Fínsku, Veľkej Británii, Rakúsku či Maďarsku. Jej rôznorodú výtvarnú činnosť, 
prameniacu z hlbokého precítenia reality života, ako i duchovna, mala mož-
nosť vystavovať samostatne i na viacerých platformách spoločných výstav na 
Slovensku a v zahraničí. Vo svojej voľnej textilnej tvorbe využíva prírodné ma-
teriály ako ľanové plátno, staré drevo a najmä ovčie rúno spracované autorsky 
technikou plstenia. Do diel vkladá hlbšie odkazy: posolstvá obety, oddanosti, 
pokory a čistoty. Jej diela pozývajú k dialógu a zamysleniu. Sú v nich prerozprá-
vané príbehy o medziľudských vzťahoch, ich postupné vrstvenie, pamäť, váha, 
pevnosť, krehkosť či zraniteľnosť.

 Aktuálne pôsobí ako externá pedagogička na Katedre reštaurovania histo-
rického textilu VŠVU v Bratislave. Má štyroch synov, žije a tvorí v Lehote pri 
Nitre. 

►JANA ZAUJECOVÁ
    Textil

► Jana ZAUJECOVÁ • From my miracles
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◄ Emília PREKOPOVÁ

◄ Ľubica BELIANSKÁ

Dlhodobo sa venuje tvorbe autorských liturgických rúch – mnohé úspešne 
realizovala pre predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, v Čechách, 
Rakúsku, na Sicílii, v Bolívii i vo Vatikáne. Najvýznamnejším zadaním bolo 
v roku 2021 vytvorenie rúcha, mitry a štóly pre Svätého Otca Františka a ko-
lekcie rúch pre koncelebrantov arcibiskupov a diakonov na slávnostnú liturgiu 
v Šaštíne.

Spolupracovala a spolupracuje na rôznych projektoch s viacerými múzeami na 
Slovensku v súvislosti s historickým odevom. Príležitostne sa venuje i kostýmo-
vej scénografii. Za svoju tvorbu získala niekoľko ocenení. Posledným ocenením 
je cena rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru Fra Angelica v roku 2022. 
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► Dana SVETLÍKOVÁ

► Hana GALLOVÁ
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► Milada ŽDRNJA

► Jana GUTTMANNOVÁ
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► Alena ŠIŠKOVÁ

► Gabriela JANIŠOVÁ
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► Lýdia HUBINSKÁ

► Robin PARRAVEL
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►PETER MATEJKA
    Maliarsky odkaz

Peter Matejka sa narodil 26. júna 1913 v Novom Meste nad Váhom. V roku 
1934 navštevoval polosúkromnú Ukrajinskú akadémiu v Prahe. V rokoch 1935 
– 1939 pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V rokoch 
1940 – 1945 žil v Novom Meste nad Váhom. V roku 1941 sa oženil s novomestskou 
rodáčkou Emíliou (rod. Chudou, † 2012 v Bratislave), do rodiny pribudli dvaja 
synovia Ivan a Fedor. V roku 1945 sa presťahovali do Bratislavy.  V rokoch 1950 
– 1972 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
najskôr ako docent, od roku 1960 ako profesor na oddelení monumentálneho 
maliarstva. Vystavoval na viac ako 100 kolektívnych výstavách na Slovensku 
a v zahraničí. Matejka zomrel predčasne 10. februára 1972 v Bratislave.

Jeho diela sú zastúpené v mnohých zbierkach na Slovensku: Slovenská ná-
rodná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, Oravská galéria 
v Dolnom Kubíne, ďalšie slovenské galérie a súkromné zbierky.

Matejkove prvé obrazy a kresby vznikli už po roku 1930, často z Nového Mes-
ta nad Váhom a z jeho okolitej krajiny. Vystavil ich na svojej prvej výstave 
v Novom Meste nad Váhom, v roku 1934. Neskôr, po štúdiách v Prahe, v rokoch  
II. svetovej vojny, spôsobom sebe vlastným reaguje na ťaživú atmosféru doby. 
Dospieva k farebnému stíšeniu, z temna jeho obrazov sa vynárajú poetické, 
imaginatívno-meditatívne portréty mladých žien, zahalené záhadným fluidom 
neskutočna, v smutnej kráse zastretej tmou temnostvitu starých majstrov. 
Jeho maľba je hladká, kresebná línia mäkká. Tieto diela vznikli v rodnom meste, 
v jeho novomestskom ateliéri, v rokoch 1940 – 1944. Obostreté tajomnou vnú-
tornou filozofiou a tušenou drámou vojnového obdobia i meditatívnou atmosfé-
rou, patria k vrcholu tvorivého obdobia umelca. Ale už po roku 1944 začína me-
niť svoj výtvarný názor. Časom sa výtvarný prejav dynamizuje, čierne, výrazne 
ohraničené  kontúry  rázne definujú obrysy zobrazovaných tvarov. Rozjasňuje 
farebnú škálu, začína geometricky organizovať obrazovú plochu.

Ako mladší súčasník generácie 1909, charakterom doby blízky i gene-
rácii II. svetovej vojny, dosiahol Matejka významné postavenie medzi po-
prednými osobnosťami kultúrneho života.

I keď vo svojom diele zachytil mozaiku všednej krásy života, malých vecí 
i vlastných predstáv a snov, v záverečnom retrospektívnom akorde sa jeho 
dielo ako celok javí monumentálne formou i obsahom, s odkazom pre ďalšie 
generácie.

             Ela Porubänová
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► Miro GREGOR
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► Róbert ČUDAI
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► Štefan MAJTÁN

Peter PREKOP ◄
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► Edita ŠKAROVÁ
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► Ivana KYSELICOVÁ
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► Jaroslav SVETLÍK
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► Katarína FLOSSMAN
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