
János BALÁZS ●●● Zamilovaný do slnka ● A nap szerelmese 

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu 

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Iniciátor: Maďarský inštitút v Bratislave / Pozsonyi Magyar Intézet   

Partner: Múzeum Bélu Dornyayho, Šalgótarján / Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján  

Kurátorka: Peák Ildikó, hlavná muzeologička, historička umenia 

Vernisáž:  4. 06.2015 o 16.30 hod.  

Termín trvania výstavy:  4. 06. – 6.09.2015                                                   

 

János Balázs sa narodil 28. novembra 1905 v Dolnom Kubíne, v rodine známych cigánskych 
primášov. Ako päťročný sa po smrti otca s matkou a štyrmi súrodencami presťahovali 
naspäť do Šalgótarjánu, odkiaľ rodina pochádzala.  Kresliť začal už v detstve, avšak potom 
sa  na dlhší čas odmlčal a znovu sa začal maľovaniu venovať  v pokročilejšom  veku, keď 
dovŕšil 63 rokov. V jeho dielach sa mieša magický realizmus s mystickým svetom 
cigánskych rozprávok  s prvkami skutočného sveta. Jeho tvorbu charakterizuje 
monumentalizmus, intenzita farieb a surrealistické prepojenie motívov, ktoré úplne 
pokrývajú jeho obrazy. Chodil do školy iba dva roky, tretí ročník už ani nezačal. Napriek 
týmto skutočnostiam sa naučil čítať a stal sa  bibliofilom. Za desaťročia zozbieral obrovské 
množstvo literárnych zážitkov, ktoré sa neskôr objavili v jeho tvorbe. Ako vojak slúžil           
v Lučenci, potom ho nasadili na východný front. V roku 1944 padol do zajatia a čakalo ho 
trojročné väzenie. V zajateckom tábore veľa čítal, najmä maďarských a svetových klasikov. 
Ako 43-ročný sa vrátil späť do Maďarska a už nikdy viac neodišiel zo Šalgótarjánu. Viedol 
pustovnícky život a jeho chatrč navštevovali iba deti, ktoré mu prinášali k maľovaniu 
potrebné veci, ako farby, handry a dosky. Zaujímal sa o dejiny a mýty maďarského                
a rómskeho ľudu, kvety a zvieratá, vízie a skutočnosť. Tvoril vo svojom prostredí bez 
elektriny, rádia, novín a televízie. Hoci ho média objavili, úspech nevedel spracovať. Po  
diagnostikovanej paralýze už nebol schopný tvoriť, posledné roky svojho života strávil 
v posteli a  bezmocný. Zomrel v Šalgótarjáne v roku 1977. 
 

         
 

      


