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

Termín výstavy: 16.01.– 30.03.2014                                                    

Vernisáž: 16.01.2014 o 16.30 hod.  

Kurátorka: Eva Ľuptáková 

Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod 
 

    
 
Mgr. Art. Ján Triaška,  ArtD. sa narodil 10. 9. 1977 v Novom Sade, rodina pochádza z Báčskeho Petrovca.  

V rokoch 1996 - 1999 študoval na Akadémii umenia v Novom Sade, Katedra maľby (prof. Jovan Rakidžić), v 
treťom ročníku prestúpil na Vysokú školu výtvarných umení (Ateliér prof. Jána Bergera) v Bratislave. V roku 2006 
absolvoval na VŠVU doktorandské štúdium. Pedagogicky pôsobil na Akadémii umení v Banskej Bystrici, 
v súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre výtvarnej výchovy.  

Samostatne vystavuje od roku 2003. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav. Po absolvovaní štúdia sa 
po období figuratívnej maľby, obrazových, kresbových lettristických citácií a po exkurze do tretieho rozmeru sa  
opäť vrátil ku klasickému obrazu. V ňom zhodnocuje všetky svoje doterajšie skúsenosti z maliarskej i mimo 
maliarskej skúsenosti. Vstúpil do obrazu s inými predstavami o tom, ako by mala maľba vyzerať a čo má 
oznamovať. Bolo potrebné urobiť krok mimo maliarskeho média, aby sa doňho mohol autor opäť vrátiť, tentoraz s 
„novou zvedavosťou“ a bez únavy, vybavený jasným konceptom. Prednosťou Jána Triašku je, že jeho „nájdený 
koncept“ spočíva v dobrých maliarskych základoch, čím získava na svojbytnosti  a nosnosti.  

Jána Triašku zaujíma naraz viacero tém. Vlastná umelecká tvorba je zameraná na reakcie a konfrontácie 
so živou realitou a ako sám hovorí: ... „súčasne pracujem na maľbách s témou domu, novostavby, estetiky domu, 
vnímania a kvality domu ako objektu a zároveň "našej“ predstavy ideálneho domova. Pre potreby témy čítam rôzne 
blogy a internetové poradne, kde si ľudia radia, aké majú predstavy o ideálnom rodinnom dome. Je to vskutku 
zaujímavé, vtipné a občas zarážajúce čítanie. Predstavy sa rôznia, idealizujú a nakoniec všetci skončia 
v utilizovaných neosobných predmestiach…“.  

Výtvarník osamostatňuje jednotlivé formy a z nich buduje nové celky. Plocha sa stáva laboratóriom, kde 
sú rozpracovávané rôzne nové odhmotnené a kontextu zbavené prvky. Vzápätí ich autor skladá a dáva im nové 
významy. Vlastný maliarsky arzenál je použitý na to, aby zotrvával vo svojej pôvodnej materialite a nijak sa 
nespoliehal na tradičnú umeleckú ambíciu, totiž vytvoriť obsahovú ilúziu. Zdanie a ilúzia priestoru, plasticity, 
imitácie materiálového povrchu, to je to, čo považuje Triaška za zavádzajúce a pre seba nevhodnú maliarsku líniu, 
pretože na každú takto sformulovanú ilúziu sa prirodzene viaže ľudská skúsenosť, hľadajúca nejaké konkrétne 
výpovedné oznámenie o subjekte či objekte. Autorovo úsilie ide proti tomuto ilustračnému automatizmu s cieľom 
oslobodiť sa z totality priestorovosti a časovosti a urobiť ich opäť živými a slobodnými, nezávislými na ľudskom 
egu. Pri podrobnejšom skúmaní zistíme, že modelačný potenciál je založený na odstupe a irónii, ale aj hravosti 
a zvedavosti. Schopnosť klásť aktuálne otázky o vzťahu súčasnej civilizácie k prírode, o osobnej slobode a jej 
záväzkom voči spoločnosti, silný cit pre kreativitu kultúrnych a geografických rozdielností. Aj takto by sme mohli 
obecne charakterizovať tvorbu Jána Triašku, ktorá je otvorená širokému spektru interpretácií. 

PhDr. Eva Ľuptáková  
  
Kontakt: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín  

GPS: N49°12'25.64" E19°17'48.25" 
             telefón: +421 43  5863212                                

e-mail: orgaldk@vuczilina.sk,  ogaleria@nextra.sk                                                                                              
www.oravskagaleria.sk  
Facebook: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 


