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FASCINUJE HO GEOMETRIA, HRA SO SVETLOM A HIGH-TECH LÍNIE. 

AŠOT HAAS VYSTAVUJE VESMÍR V PRIESTORE.  
 

Pri príležitosti osláv päťdesiateho výročia založenia inštitúcie predstavuje Oravská galéria v 
Dolnom Kubíne doteraz najrozsiahlejšiu samostatnú výstavu mladého  výtvarníka Ašota  Haasa 
(1981).  Prináša originálne trojrozmerné svetelné objekty zo skla i plastu a monumentálne obrazy 
- zväčšené detaily nedokonalostí virtuálneho sveta. Ašot Haas osobne predstaví sériu svojich 
nových diel  pod názvom VESMÍR V PRIESTORE na vernisáži vo Veľkej výstavnej sieni Župného 
domu už tento štvrtok 4. júna.  Výstava patrí medzi najdôležitejšie prezentačné aktivity k 50. 
výročiu založenia  galérie. 

 
 Haas sa vracia do výstavných priestorov na Slovensku po dvoch rokoch od mimoriadne 
úspešných prezentácií jeho tvorby v bratislavskej Zoya Gallery a v Galérii Nedbalka, v roku 2013. 
Expozícia  Vesmír v priestore / Universe in Space  tentokrát diváka zavedie do nového virtuálneho 
sveta. Haas pracuje s konceptom optickej ilúzie, fascinuje ho geometria,  high-tech a kybernetika, 
hra so svetlom, tvarom a farbami.  „Snažím sa vytvárať priestory a objekty, ktoré nemožno vidieť v 
reálnom svete, prekračujú hranice a vytvárajú ilúzie inej perspektívy, iného pohľadu. Ide o veľkú, 
doteraz najrozsiahlejšiu autorskú výstavu, ktorá svojim minimálom a čistotou prefiltrovala rôzne 
etapy v mojej tvorbe a naznačuje ďalšiu profiláciu. Prostredie  Dolného Kubína, historické priestory 
výstavných siení a celková atmosféra inštalácie navyše podčiarkujú autenticitu môjho 
technologického rukopisu.“ (Ašot Haas).  



 Haasova tvorba je založená na logickom a presnom myslení. Nepracuje s impulzom príbehov 
či atribútov z vonkajšieho prostredia,  ale tvorí metódou tzv. „plánovanej náhody“. Rozohráva sériu 
elementov, ktoré manipuluje  podľa istého racionálneho pravidla. Tak vzniká výtvarné dielo so  
silnou emóciou. Haas je známy svojou dôslednosťou s akou do výtvarného umenia vnáša pohyb. 
Základným princípom jeho tvorby je preto tvorba cyklov a sérií,  kde sa pohyb exponuje oveľa 
zreteľnejšie. „V pláne výstav v Oravskej galérii je vždy dôležité odhadnúť titul a samozrejme autora, 
ktorý prináša vo výtvarnom  umení niečo prekvapivé. Ašot Haas je takýmto už vyprofilovaným 
mladým  výtvarníkom,  objavuje súčasné technológie,  ktoré vie použiť  a zakomponovať do svojej 
tvorby.   Vytvára geometriou ilúziu, ponúka nové priestorové objekty. Posúva ďalej tradície pop artu 
a kinetizmu.“  (PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka Oravskej galérie) 
 Výrazný mladý umelec rozvíril hladinu slovenského výtvarného umenia  už ako študent 
Vysokej školy výtvarných umení, keď v roku 2007 získal prvé miesto  v prestížnej súťaži Galérie Nova 
za sklo. Narodil sa v Moskve, v roku 2000 ukončil odbor kamenosochárstvo  na Bratislavskej „ŠUP-
ke“ a na Vysokej škole výtvarných umení neskôr vystriedal niekoľko odborov v ateliéroch Industrial 
Design, Transport Design, Ateliér skla, či Socha, Objekt, inštalácia. Svoje diela vystavil na desiatkach 
expozícií po celej Európe, USA a v Ázii a stali sa súčasťou zbierok viacerých  významných galérií. 
------------------------------------------------ 
Vernisáž výstavy VESMÍR V PRIESTORE / UNIVERSE IN SPACE  sa koná  4.6.2015  o 16.30 hod. vo Veľkej 
výstavnej sieni Župného domu Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.  Kurátorkou výstavy je PhDr. Eva 
Ľuptáková a autorom koncepcie a priestorovej inštalácie sú Mgr. Art. Ašot Haas a akad.arch. Dušan 
Voštenák.  Výstava potrvá do  6.9.2015       
Tlačová správa | 3. 6. 2015 | Bratislava 
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