SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
STARÝ ZÁMOK, BANSKÁ ŠTIAVNICA
a
Umelecká beseda slovenská

Stanislav Harangozó – Hudba a mesto

A

kademický maliar, grafik a monumentalista, doc. Stanislav Harangozó pôsobil od roku
1975 na Vysokej škole výtvarných umení a od roku 1990 na Pedagogickej fakulte
Univerzity Komenakého v Bratislave.

H

udobné motívy a motívy mestskej krajiny sú dlhodobo súčasťou jeho tvorby. Výstava
Hudba a mesto je v Banskej Štiavnici v čase Festivalu peknej hudby. Koncipovaná je
z diel inšpirovaných Banskou Štiavnicou a z diel vyjadrujúcich krásu a energiu hudby.

vás pozývajú na výstavu

STANISLAV HARANGOZÓ
HUDBA A MESTO

S
B

tanislav Harangozó (1946 Komjatice) študoval v rokoch 1967 – 73 na VŠVU
u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya.

ol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Od roku 1989 je členom Slovenskej
výtvarnej únie - Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, Umeleckej besedy slovenskej,
Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.

J

eho celoživotné dielo je programovo zamerané na figurálnu tvorbu, krajinu, mestské
motívy a zátišia. Široké rozpätie jeho komornej tvorby spája predovšetkým jedinečný
výrazný kolorit. Farby plné farieb. Ich sily aj nehy. Farby ako magnetizmus i maják
vyžarujúci signálne svetlá. Farby hudby i motívov krajiny a histórie mesta.

Nový zámok,1980, 62 x 45 cm, uhoľ-rudka

Kalvaria, 1995, 62 x 45 cm, uhoľ-rudka

Štiavnické zátišie, 1995, 100 x 70 cm, pastel-akryl

Sonáta pre klavír, 2012, 97 x 66 cm, akryl

S

tredoslovenskú horskú krajinu, vrchy, lesy, lúky, polia kreslil a maľoval už po absolvovaní
štúdia. V Banskej Štiavnici mal samostatnú výstavu už v roku 1978. V roku 1995 sa
zúčastnil v Banskej Štiavnici Medzinárodného maliarskeho plenéru.

P

opri topografii krajiny to boli aj architektonické dominanty: Starý a Nový zámok,
Kalvária, Námestie Sv. Trojice... v celkoch i v detailoch, v realite i vo víziách týchto
historických skvostov slávneho mesta.

Z
V

hudobných motívov to boli jeho farebné koncerty. Raz kúzelné sólo, či duet (aj so
ženským aktom ako „vysoké C“), inokedy sugestívna sonáta alebo meditatívne nokturno.

ruku 2012 mal samostatnú výstavu v sídle Slovenskej filharmónie, v Redute. Výstava
bola súčasťou BHS. Detail jeho diela bol použitý ako súčasť prezentácie tohto ročníka
hudobných slávností.

P

lynutie hudobného diela, jeho vnútornú kompozíciu, tóny, ladenie... dokázal maliar
zobraziť v podobe hudby obrazov. V tom romantickom audition colorée – počutí farieb.
V realite i v zázraku ľudskej vnímavosti a citlivosti. V audiovizuálnej mágii moderného
umenia a dedičstva 20. storočia v súčasnosti.
PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
kurátor výstavy

Nevšedná hra, 2012, 100 x 70 cm, pastel-akryl

Rozhovor všedného dňa, 1995, 95 x 70 cm, pastel-akryl

29. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Anjelské melódie, 2020, 70 x 50 cm, pastel-akryl

Rozkývané tóny, 2020, 70 x 50 cm, pastel-akryl

Nokturno, 2012, 70 x 100 cm, pastel-akryl

Vernisáž sa uskutoční dňa 29. 7. 2022 o 17.00 hod.
Starý zámok v Banskej Štiavnici
Informácie w w w . m u z e u m b s . s k

Doc., akad. maliar Stanislav Harangozó
Štúrova 6,
811 02 Bratislava
Slovakia
tel.: +421 905 838 286
www.harangozo.sk
E-mail: stanislav.harangozo@gmail.com

Docent, akademický maliar Stanislav Harangozó

Štiavnické nokturno, 1995, 95 x 70 cm, pastel-akryl

Štiavnická Venuša, 1995, 62 x 45 cm, pastel-akryl

Starý zámok v Banskej Štiavnici, 1991, 45 x 62 cm, uhoľ-rudka

Piarská brána, 1995, 62 x 45 cm, pastel-akryl

sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 73 študoval na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Millyho, Hložníka a Dubaya.
Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1990 – 2020
pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.
Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje
doma i v zahraničí. Individuálne zahraničné výstavy mal napríklad v Ríme, Florencii,
Padove, Forli, Lisabone, Mazamete, Bonne, Londýne, Moskve, Varšave, Prahe,
Budapešti, Belehrade, Novom Sade, Splite, Opatiji, Záhrebe, Clermont-Ferrande,
Soule, Pekingu, Ostrihome, Bad Homburgu, EXPO 2010 v Šanghaji, Eisenstadte
a v Haagu.
Je členom Umeleckej besedy slovenskej, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov
a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov.

Vysoké C, 2006, 70 x 100 cm, pastel-akryl

Trojičné, 1995, 62 x 45 cm, uhoľ-rudka

Kostol sv. Kataríny, 1980, 62 x 45 cm, uhoľ-rudka

Koncert pre husle a orgán, 2013, 70 x 100 cm, pastel-akryl

Trojičné nám., 1995, 62 x 45 cm, pastel-akryl

