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Autorská výstava Zrkadlo duše mapuje vyše tri dekády výtvarnej tvorby a života slovenského 

výtvarníka Martina Augustína (nar. 1968), ktorý svoje vysokoškolské štúdiá absolvoval na pražskej 

UMPRUM. Ako sám umelec tvrdí, „hranica medzi životom a výtvarnou tvorbou neexistuje“. Aj preto 

táto výstava nie je koncipovaná ako tradičná akademická expozícia, ale ako púť časom, počas ktorej sa 

zlomky poznania skladajú do obrazu estetiky krásy. Obsahovo vychádza z autorovej reprezentatívnej 

monografie, ktorá pred dvomi rokmi vyšla vo vydavateľstve IKAR. Podobne ako kniha aj prítomná 

výstava chce navodiť atmosféru príjemných posedení pri rannej káve u Augustína, počas ktorých 

vznikali spomienky a úvahy, keď autor, kunsthistorik a publicista Ľudovít Petránsky s výtvarníkom 

hľadali dušu Augustínových obrazov a pátrali po všetkom, čo zanechalo odtlačok v umelcovej mysli, 

duši i srdci.  

 

„Tvoriť a maľovať je vášeň. Vášeň najsilnejšia a nepremožiteľná, ktorá, aj keď všetky túžby v tebe 

pohasli, nesmie pominúť. Všetkého sa môžeš zriecť, vo všetkom rezignovať, ale v umení nikdy.“ 

Slová Jana Zrzavého rezonujú aj po mnohých rokoch. Nielen v obrazoch českého maliara, ale aj v 

obrazoch, či myslení jeho duchovných nasledovníkov. Patrí k nim aj Martin, pre ktorého je maľovanie 

vášňou. Každodennou, vytrvalou, spaľujúcou. Ale aj intímnou spoveďou s tichým vyznaním. A keď 

prídu pochybnosti, nikdy nevidieť rezignáciu. Naopak, jeho ženské tváre odzrkadľujú galériu našich 

vznešených predstáv i najtajnejších túžob. Sú blízke i vzdialené, rozmaľované i tajuplne sa vynárajúce 

z monochrómnej hmly. Majú veľa chutí i vôní. Sú tam Madame de Pompadour aj Levočská biela pani. 

Martin Augustín nie je len maliarom, kresliarom, či grafikom, ale aj vyhľadávaným ilustrátorom. 

Medzi širokou verejnosťou najviac rezonuje jeho spolupráca so špičkovým slovenským básnikom 

a textárom Kamilom Peterajom, ale aj výtvarný sprievod klenotov českej krásnej literatúry - ilustroval 

Máj od K. H. Máchu a Kyticu od K. J. Erbena. Príťažlivé sú aj jeho výtvarné oltáre, pričom na výstave 

v Oravskej galérii budú dva: Nečakám Ťa na kolenách (akryl, olej na lipovom dreve s vpísaným 

textom Kamila Peteraja, 2020, autor dreveného oltára, Michal Kožienka) a Pod krídlami III. (akryl, 

olej na lipovom dreve, 2020, autor dreveného oltára, Michal Kožienka). 

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  586 3212                                

e-mail: orgaldk@vuczilina.sk 

www.oravskagaleria.sk 

Facebook: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

 


