
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Klub výtvarných umelcov a teoretikov v Bratislave, Výtvarný odbor Matice 
slovenskej, Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj – Stredoslovenská 
galéria a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Názov výstavy: Posvätný odkaz – Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení 

• Miesto konania: Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Vernisáž výstavy: 25. apríl 2013 o 16.00 h 

• Trvanie výstavy: 25.4.2013-31.5.2013 

• Kurátor výstavy: PhDr. Ladislav Skrak 
 
 
Slovanskí vierozvestcovia v dielach slovenských umelcov 
 
V roku 2013 si pripomíname významné 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 
Po výstave kníh, vzácnych dokumentov a predmetov z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 
Bystrici a Literárneho a hudobného múzea pod názvom Cyril a Metod a po veľmi úspešnej besede 
k bibliofílii Proglas, sprístupní Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici výstavu vzácnych diel 
slovenských umelcov pod názvom Posvätný odkaz – Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení. 
Výstava bola prvýkrát prístupná verejnosti v októbri minulého roka na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá nesie meno jedného z vierozvestcov. Koncom apríla 
a po celý máj 2013 bude výstava sprístupnená v Galérii v podkroví Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 
Bystrici a svoje putovanie zakončí v polovici roku 2013 v Európskom hlavnom meste kultúry – 
Košiciach. 
Výstava je spoločným projektom renomovaného Klubu výtvarných umelcov a teoretikov v Bratislave 
a Výtvarného odboru Matice slovenskej. Kurátorom výstavy je predseda Klubu výtvarných umelcov 
a teoretikov v Bratislave PhDr. Ladislav Skrak. Prezentuje vzácne diela popredných slovenských 
maliarov a sochárov, ktorí svojimi prácami rozprávajú príbeh o slovanských vierozvestcoch a tiež 
o slovenskom národe. Výstavné artefakty pripomínajú cyrilo-metodské tradície v slovenskom umení. 
Medzi umelcami, ktorí vystavia svoje práce, nájdeme sochárov ako sú Tibor Bartfay, Ján Kulich, Klára 
Patakiová, Teodor Baník, Stanislav Mikuš, Marián Polonský alebo Anton Gábrik, ktorý zvíťazil v súťaži 
na pomník sv. Cyrila a Metoda a sv. Gorazda v Bratislave. Na výstave sa objavia aj obrazy Ľudovíta 
Fullu, Vincenta Hložníka, Mikuláša Klimčáka, Stanislava Harangóza, Ľuba Zelinu, Zuzany Hložníkovej, 
Evy Trizuljakovej a ďalších umelcov. Ide o skutočne reprezentatívny výstavný celok, ktorý vzdáva 
poctu bratom Cyrilovi a Metodovi, ktorí významne ovplyvnili nielen kultúru slovenského národa, ale 
aj ostatných slovanských národov. 
Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 25. apríla 2013 o 16.00 h v Galérii v podkroví Štátnej vedeckej 
knižnice v Banskej Bystrici. Záštitu nad podujatím prevzala podpredsedníčka Národnej rady 
Slovenskej republiky Jana Laššáková. 
Príďte a nahliadnite do života významných vierozvestcov prostredníctvom diel slovenských umelcov 
na ojedinelej výstave, ktorá si zaslúži našu pozornosť vďaka svojej duchovnej a umeleckej hodnote. 
 
 
Kontakt: Mgr. Veronika Uhríková, manažér kultúry, PR, marketing, Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici, Lazovná 9, 975 58  Banská Bystrica, veronika.uhrikova@svkbb.eu, 048/47 107 03 


