
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

• Názov výstavy: Martin Jánoš – Bezvetrie 

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

• Vernisáž výstavy: 16. 4. 2015 o 17.00 h 

• Trvanie výstavy: 16. 4. – 8. 5. 2015 

• Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Bartková 

V Banskej Bystrici, dňa 14. 4. 2015 

Bezvetrie – výstava sochárskych prác Martina Jánoša 

Vo štvrtok 16. apríla 2015 o 16.00 h bude v priestoroch Galérie v podkroví Štátnej 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sprístupnená výstava sochára Martina Jánoša. 

Martin Jánoš sa narodil v Banskej Bystrici. Na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici 
vyštudoval umelecké odlievanie kovov a drahých kameňov. Sochárstvo študoval na Fakulte 
výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Svoje sochárske práce predstavil na 
výstavách v Banskej Bystrici, Košiciach,  Banskej Štiavnici, Hriňovej, Prešove a v poľskom meste 
Torúň. 

V Galérii v podkroví Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa predstaví s výstavou 
Bezvetrie. Kurátorka výstavy, historička umenia Mgr. Zuzana Bartková, sa o výstave vyslovila 
nasledovne: „Bezvetrie je plastika (2015, epoxid), výstava, stav mysle a tvorby (nielen) 
tridsaťročného sochára. Po skončení štúdií (2005 ŠÚV Kremnica; 2009 AU B. Bystrica) premeriava 
smer a silu prúdov umenia, školenia a výsledkov svojej práce v slobodnom povolaní. Výstavou 
zvažuje, či a ako obstojí Vo vetre (2014, smrek, akryl) drevo a socha, čo ho vyjadruje; ako nám 
padne hladiť kameň a hľadať v jeho vnútornej štruktúre významy, ktoré naši paleolitickí predkovia 
kreslili naň (Altamíra, 2015, onyx, bronz); či a ako vyznejú venuše, madony, ikony a po(p)klony v 
kove vyliate. To, čo vydržalo názorové vírenie, prevracanie, miešanie, sa kolíše na Arche (2015, 
bronz) v bezvetrí, s nádejou na nájdenie pevniny individuálnej a spoločenskej potreby, v ktorej celé 
veky kotvilo sochárstvo patriace všetkým a každému.“ 

Výstava Martina Jánoša Bezvetrie bude verejnosti sprístupnená v Galérii v podkroví Štátnej 
vedeckej knižnice v Banskej Bystrici od 16. apríla do 8. mája 2015. Srdečne pozývame. 

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 
www.svkbb.eu 
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-
v-Banskej-Bystrici/354240281389260 


