
Docent, akademický maliar Stanislav Harangozó

sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 - 73 študoval  
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Millyho,  
prof. V. Hložníka a prof O. Dubaya. Do roku 1990 pedagodicky pôsobil na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej  
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Umeleckej besedy Slovenska  
a členom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. Realizoval rozsiahly súbor monu-
mentálno-dekoratívnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahra-
ničí (individuálne výstavy: Rím, Florencia, Padova, Forli, Lisabon, Mazamet, Bonn, 
Londýn, Moskva, Varšava, Praha, Budapešť, Belehrad, Nový Sad, Split, Opatia, 
Rijeka, Záhreb, Clermont-Ferrand, Soul, Peking, Ostrihom, Expo 2010 Shanghai, 
Bad Homburg, atď.)

Doc., akad. maliar Stanislav Harangozó
Štúrova 6, 
811 02 Bratislava

mobil: +421 905 838 286
www.harangozo.sk
E-mail: stanislav.harangozo@gmail.com  

Matka a dieťa, 2015, 70 x 100 cm, pastel-akryl

Utrpenie, 1998, 70 x 98 cm, pastel-akryl

Anjelské posolstvo, 2016, 70 x 100 cm, pastel-akryl

Zjavenie, 1999, 83 x 53 cm, pastel-akrylMomentka, 2012, 75 x 55 cm, pastel-akryl

Víťaz, 1998, 97 x 70 cm, pastel-akryl

Posolstvo Cyrila a Metoda, 2010, 100 x 70 cm, pastel-akryl

Zvestovanie, 1996, 70 x 50 cm, pastel Zvestovanie archaanjela Gabriela,  
1992, 62 x 45 cm, pastel

Leto, 2009, 50 x 50 cm, pastel

Projekt poporili:



GALÉRIA ART DESIGN PROJECT
Vás pozýva na výstavu

Galéria Art Design Project, 
Špitálska ul. 7, Bratislava 

Vernisáž sa uskutoční dňa 5. 2. 2015 o 17.00 hod.
Galéria je otvorená v čase 13.00 – 18.00 hod.  

5. 2. 2016 – 30. 3. 2016

Bratislava, 1999, 62 x 45 cm, pastel-akryl

Zátišie s hruškou, 2005, 62 x 45 cm, pastel-akryl

Modrá pieta, 2012, 58 x 44 cm, pastel

Anjelský dotyk, 1999, 62 x 45 cm, pastel-akryl Obláčik, 2007, 70 x 50 cm, pastel-akryl

Krásavica, 2006, 45 x 62 cm, pastel-akryl

STANISLAV HARANGOZÓ
FAREBNÉ REFLEXIE

BRATISLAVY

Stanislav Harangozó:  Urbs et sacrum

Prelínanie mestských a  sakrálnych motívov tvorí významný segment Harangozóovej 
maliarskej tvorby. Dôraz kladiem na slovo prelínanie, aj keď spojka et je skôr 

počiatočným priradením, so všetkými jeho dôsledkami. Táto výstava umožňuje uvedomiť si 
a prežívať, ako v ňom maľovaním premýšľa Stanislav Harangozó od začiatku deväťdesiatych 
rokov po súčasnosť.

Maliarstvo Stanislava Harangozóa sa pohybuje na hranici figuratívneho, figurálneho 
a  abstraktného prejavu. Abstraktným sa stáva preto, že mnohokrát figuratívne 

a  figurálne motívy prekryjú bohaté textúry pastelovo–akrylových vrstiev. Figurálnym je 
zasa z toho dôvodu, že figúry nemajú vždy jasné kontúry, prenikajú s pozadím alebo sú len 
zlomkovité, zmnožené, či sa napokon len ťažko identifikujú v spleti línií a škvŕn, pričom 
môže ísť o  reálne prostredia, krajiny alebo náznaky neznámych ženských tiel alebo očí, 
ktoré tak strácajú označovacie funkcie a menia sa na vnútroobrazové významy. Napokon 
je nespochybniteľne figuratívnym lebo figúra, či už je to architektonická alebo ľudská či 
božská, sa viaže na znovu rozpoznateľné prostredia, predmety: hrad je buď bratislavský 
alebo oravský, kostolná veža je buď veža klarisiek alebo trinitárska, či veža Dómu, alebo 
piety či krucifixy odkazujú na reálne ľudové plastiky z  maliarovho ateliéru, súsošie 
sv. Martina je tým, ktoré dodnes stojí v Dóme. Harangozóove obrazy sú vybudované tak, 
aby z prepájaní, oddeľovaní a znovunastoľovaní týchto troch podôb maliarskeho prejavu 
vznikali stretnutia vonkajších či vnútorných svetských a  nebeských svetov. Prepájanie, 
oddeľovanie a znovunastoľovanie podporujú aj média: pastel, rudka, uhoľ, akrylová farba 
a  ich kombinácie. Oscilácie medzi tromi prejavmi a  kombinovanie techník, ktoré vedie 
k zmyslovému kolorizmu alebo asketickej redukovanej farebnej škále, takmer na hranicu 
monochromatizmu, sú predpokladmi aj prelínania mesta a svätosti alebo zbožnosti.

V Harangozóvej tvorbe nájdeme obrazy s čisto sakrálnou ikonografiou ako napríklad 
Pieta z  roku 2012, ale najčastejšie je sakrálna ikonografia kombinovaná z  rôznymi 

prostrediami: napríklad oravská krajina, Komjatice, Prievidza, Nitra a napokon Bratislava. 
Mestské prostredia prevládajú a  Bratislava, aj napriek tomu, že Stanislav Harangozó 
pochádza z  Komjatíc, sa stala jeho osudovou témou. Spoznávame ju prostredníctvom 
siluet a  panorám, aj veľkých či malých detailov prostredí. V  nich majú kostoly 
a kostolné veže významnú úlohu. Pripomínajú nám posvätné mestá v svetských mestách 
na jednom námestí ako prirodzené ústredné miesto budovania miest. V dnešných siluetách 
a  panorámach namiesto nich vidíme už len výškové pomníky expandujúceho obchodu. 
Harangozóove obrazy Bratislavy sú preto významným zdrojom kultúrnej pamäti. Nie sú 
však vedutami v pravom slova zmysle, pretože majú vlastnú priestorovú výstavbu, ktorú 
neurčuje výlučne reálna konfigurácia stavieb a  ich obrysov. Napríklad v  obraze Modrý 
kostolík z roku 2012 sa v autonómnom priestore pamäti a vízie pod bratislavským hradom 
stretáva žlté priečelia trojičného kostola s modrým hmotami známeho novorománskeho 
kostola v štýle maďarskej secesie. Inú verziu podobnej priestorovej konfigurácie predstavuje 
obraz Slniečko z  roku 2011 a v asketickej verzii rudky a uhlíka zasa obraz Bratislava  I. 
z  roku 2007. Jedno z  prepojení mesta a  svätosti reprezentujú práve tieto novoutvorené 
priestorové zhluky sakrálnych stavieb Bratislavy alebo sakrálnych a profánnych architektúr.

Ďalšie sú tie, ktoré do týchto zhlukov ešte vkladajú detaily súsoší svätcov, ako je to 
napríklad obraze sv. Martin alebo sv.  Juraj z  roku 2004. Harangozó teda neutvára 

vlastný obraz svätca, ale buduje stretnutia významných sakrálnych architektúr a  súsoší 
Bratislavy, v ktorých sa manifestuje prelínanie mesta a svätosti.

Téma svätcov a svätíc je v Harangozóovej tvorbe zastúpená zatiaľ skromnejšie. V jeho 
obrazoch dominuje výrazne kristologická a mariánska ikonografia. Z kristologických 

motívov je zastúpený najčastejšie Ukrižovaný. Mariánske reprezentujú témy Navštívenia, 
Madony s dieťaťom, Oplakávania a Piety. A zasa krucifixy a piety nie sú maliarom utvorené 
postavy, ale maliarske spodobenia ľudových plastík, ktoré Harangozó zbiera. Objavujú sa 
v najrozmanitejších vnútroobrazových vzťahoch: môžu zaberať celú jednu časť obrazu ako 
napríklad v obraze Ukrižovaný z  roku 2012, ale najčastejšie sa objavujú ako symbolické 
spojivo priestorových zhlukov mestských prostredí. Tento typ prelínania sa pokúša prepojiť 
ľudovú zbožnosť a sakrálne a profánne priestory mesta.

Zatiaľ ostatnou verziou prelínania mesta a svätosti sú obrazy s figurálne spracovanými 
témami Navštívenia, Madony s dieťaťom a Oplakávania. Tie sa vynárajú z labyrintických 

textúr (urbs a labyrint môžu mať aj spoločný koreň ur) a nie sú ako doteraz spodobeniami 
plastík, ale autorským stvárnením scén. Labyrintické textúry predstavujú okrem iného 
alúzie na zrútenie tradičných usporiadaní mesta a nepokoj z  toho prameniaci na jednej 
strane a  skutky viery poskytujúce vnútorný pokoj a  zmysel života v  súčasnom meste 
na strane druhej.

prof. PhDr. Marián Zervan, PhD
kurátor

Ukrižovaný, 2007, 50 x 36 cm, pastel-akryl

Zátišie s ukrižovaným, 1995, 45 x 62 cm, pastel


