
Tlačová správa 

Názov výstavy:   SVET PODĽA BAUSA 

 

Miesto konania výstavy: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Župný dom, Veľká výstavná sieň 

Otvorenie výstavy: 9.09.2010 o 16.30 hod. 

Trvanie výstavy: 9.09. – 7.11.2010 

Kurátorka: Eva Ľuptáková 

 

       

   

     

 
Jozef BAUS (*1958, Nové Sady) sa v Oravskej galérii predstavuje svojou aktuálnou maliarskou 
tvorbou. 
Výtvarný program Jozefa Bausa sa spravidla odvíja v cykloch, hoci  sa zvykne vracať aj 
k uzavretým  fázam tvorby, akoby s odstupom času potreboval dopovedať veci, ktoré „nestihol“... 
Posledné obdobie jeho tvorby charakterizuje práca na viacerých cykloch súčasne. (Napr. Cyklus 
Siete 2007-2010 a Priestory 2007-2010) Uvedené cykly sa zdajú byť  síce formálne vzdialené, 
ale spája ich autorovo hľadanie spôsobov, ako vybudovať priestor obrazu. Paralelne pracuje s 
klasickým perspektívnym zobrazením (Priestory), a zároveň sa snaží priestor kompozície 
postaviť na ilúzii hĺbky vytvorenej farebnými sieťami, ktoré sa v maľbe prekrývajú (Siete).  V 
Bausových  Sieťach sa v nevšednej symbióze spája nanášanie farebných tónov lazúrnym 
staromajstrovským spôsobom s lineárnym akcentom prechádzajúcim až do grafického výrazu. 
Zoskupovaním a prekrývaním farieb a línií  vzniká z istej vzdialenosti až op-artová ilúzia 3D 
priestoru alebo pri zmene pozície pozorovateľa obraz mení farebný tón spôsobom 
pripomínajúcim princípy pointilizmu. Obsahovo Baus pokračuje v snahe byť objektívnym  
pozorovateľom a následne interpretom sveta. Používa pritom overené archetypy svojich ikon 
detstva, ku ktorým sporadicky pričlení nový motív (anjel, potápač). Výrazové prostriedky autora 
sú v dynamickom vzťahu s možnosťami formálneho spracovania samotnej kompozície diela. Na 
prvom mieste stojí  u Jozefa Bausa samotné maliarske médium - jeho špecifiká a škála 
výtvarných výrazov. Všetko, čo namaľuje, prechádza nielen cez filter jeho umeleckej skúsenosti, 
ale aj cez ďalšie jemné filtre jeho komplexnej osobnosti a predstavuje jedinečnú správu o svete v 
ktorom žije – o svete podľa Bausa. 



 
CV:  Jozef Baus 
 
1985-1991       Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Prof. Milan Rašla,  

 Prof. Rudolf Sikora 
 
1992                          odborný asistent, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

 
vystavoval                Trenčín, Nitra, Žilina, Poprad, Bratislava, Dolný Kubín, Pezinok, Modra, 

Veľké Zálužie, St. Polten, Viedeň, Minsk, Budapešť, Zoetermeer, 
Mníchov,  Washington, Ottawa, Novy Sad, Hradec Králové, Smržovka, 
Brno, Uherské Hradište,  Balassagyarmt 

 
sympóziá                    Moravany, Dolný Kubín, Malá Franková 
 
študijné pobyty        Accademia Di Belle Arti 'Pietro Vannucci' Perugia (Taliansko) 
 
zastúpený  zbierkach  Oravská galéria - Dolný Kubín, Nitrianska galéria - Nitra,  

  Turčianska galéria - Martin, Aukčná sieň SOGA - Bratislava  
  a v mnohých firemných zbierkach STRABAG, ČSOB, IPEC ... 
 

realizácie v architektúre   Kostol Sv. Vincenta de Paul, Bratislava  
      Zdravotné stredisko, Bratislava – Dúbravka 

 
Výstava Svet podľa Bausa: 
http://www.youtube.com/watch?v=NW4ZRJMCeNk&feature=player_embedded#! 
 
 
 
 
 Kontakt: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
  Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 
               telefón: +421 43  5863212                                

e-mail: orgaldk@vuczilina.sk,  ogaleria@nextra.sk                                                                                              
www.oravskagaleria.sk  

http://www.youtube.com/watch?v=NW4ZRJMCeNk&feature=player_embedded

