
Docent, akademický maliar Stanislav Harangozó

sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 - 73 študoval na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. D. Millyho, prof. V. Hlož-
níka a prof O. Dubaya. Do roku 1990 pedagodicky pôsobil na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakul-
te Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Umeleckej besedy Slovenska  
a člen Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. Realizoval rozsiahly súbor monumen-
tálno-dekoratívnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí 
(individuálne výstavy: Rím, Florencia, Padova, Forli, Lisabon, Mazamet, Bonn, 
Londýn, Moskva, Varšava, Praha, Budapešť, Belehrad, Nový Sad, Split, Opatia, 
Rijeka, Záhreb, Clermont-Ferrand, Soul, Peking, Ostrihom, Expo 2010 Shanghai, 
Bad Homburg, atď.)

Doc., akad. maliar Stanislav Harangozó
Štúrova 6, 
811 02 Bratislava
tel.: + 421 2  5292 4536
mobil: +421 905 838 286
www.harangozo.sk
E-mail: stanislav.harangozo@gmail.com  

Rozkývaná vertikála, 2010, 100 x 70 cm, pastel-akryl Naklonená vertikála, 2010, 100 x 70 cm, pastel-akryl

Krásne tvary, 2011, 100 x 70 cm, pastel-akryl Anjelsky pozdrav, 2011, 100 x 70 cm, pastel-akryl Spravodlivosť, 2010, 100 x 70 cm, pastel-akryl

Posolstvo (Cyril a Metod), 2010, 100 x 70cm, pastel-akryl

Nad Bratislavou, 2011, 70 x 100 cm, pastel-akryl

Modrá hra, 2007, 60 x 41 cm, pastel-akryl Šach, 2007, 62 x 45 cm, pastel-akryl 

Nevšedný deň, 2007, 70 x 100 cm, pastel-akryl



PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vás pozýva na výstavu

Prezidentský palác, Sála Terrena,
Hodžovo námestie 1, Bratislava 

Vernisáž sa uskutoční dňa 21. 11. 2011 o 17:00 hod

november - december 2011

Pri hruškách, 2011, 100 x 70cm, pastel-akryl Farebné šantenie, 2010, 100 x 70cm, pastel-akryl

Slniečko, 2011, 50 x 30 cm, pastel

Bratislavské jabĺčko, 2011, 110 x 52 cm, pastel-akryl

Čaro trojuholníka, 2009, 70 x 50 cm, pastel-akryl

Na bielom pozadí, 2008, 70 x 50cm, pastel-akryl

Na červenom pozadí, 2007, 70 x 100cm, pastel-akryl

Slnečný deň, 2011, 100 x 70cm, pastel-akrylTajomstvo hrušky, 2011, 90 x 50cm, pastel-akryl

STANISLAV HARANGOZÓ
OBRAZY

STANISLAV HARANGOZÓ  - OBRAZY

V zdanlivo dlhodobých dejinách ľudstva predovšetkým kultúra zohrávala 
pre človeka v jeho vývoji k civilizovanosti a v hodnotových prístupoch určujúce 

miesto. Umenie bolo vždy tým, ktoré prekračovalo dovtedy poznané aby objavilo 
nové, iné, pre ľudstvo vždy podstatné. Vo výtvarnom prejave sa vždy presadzovali 
tvorcovia, ktorí dokázali vytvárať hodnoty. Tú kvalitu, ktorá spočíva v  hĺbke 
ľudskosti, krásy, novátorstva a života umeleckého diela. Ju ľudstvo akceptovalo 
a prijímalo za svoju. 

Stano Harangozó je umelcom, ktorý hneď po vstupe do profesionálne výtvarného 
života s veľkou kreativitou dokázal prezentovať svoje odborné a technologické 

majstrovstvo. S obdivuhodnou energiou v monumentálnej tvorbe realizuje aj tie 
najnáročnejšie mozaiky. V grafickej disciplíne u nás otvára s výtvarnou bravúrou 
jemu vlastnou vtedy novú techniku serigrafie. Vlastnú výtvarnú reč však buduje na 
komornej tvorbe. Kresba a maľba. Tie sú platformou pre jeho celoživotné úspechy, 
kde si škálou originálnych vyjadrovacích prostriedkov formuje svojský maliarsky 
výraz. On charakterizuje jeho tvorbu dodnes. On je pre nás nositeľom poznania 
a obdivu k jeho obrazom, ktoré poznajú ľudia tak dobre ako tvorbu máloktorého 
slovenského umelca. Stano Harangozó dnes tvorí trvalé hodnoty slovenského 
výtvarného prejavu. Práve schopnosťou osloviť diváka farbou, estetikou kompozície 
a vnútorným posolstvom, ktoré do každého diela ukladá. Ja si myslím, že navždy. 
Zachytáva dnešný život a dobu pre budúcnosť.

Výtvarné umenie, ktoré dokáže osloviť tie najväčšie skupiny ľudí charakterizuje 
predovšetkým ľahkosť ruky, ktorá tvorí linku, či harmonizuje farebné 

majstrovstvo. Z nej vzniká originalita. Jednoducho je to tvorba radosti. Maľba 
ako hra. So skúsenosťou a poznaním. Autor vníma a tvorivo transformuje 
rozsiahlu paletu námetov a impulzov. Od krajinomaľby, pohľadov na rodný kraj až  
po zázraky histórie nášho mesta, prvky, ktoré ho zaujmú. Sú v nich príbehy, zložito 
i jasne zakomponované do siločiar hry so svetlom. V jeho obrazoch nájde pozorný 
divák všetko. Predovšetkým však harmóniu a peknotu, ktorú od umenia väčšina 
ľudí očakáva. Stanova tvorba je úžasnou prezentáciou abstraktne či reálne zažitej 
fantázie skúseností a poznania, ktorú nikdy nik nevypovie, iba umelec rečou svojho 
umenia.

Stano Harangozó je zrelým pedagógom, ktorý odovzdal tvorivé posolstvo 
stovkám žiakov vysokých škôl. Vždy bol tým, ktorý vedel dať i prijať. Názor, 

poznanie, myšlienku. 

Tvorba tohto umelca má profesionálne dimenzie európskeho výtvarného 
prejavu. Dokumentuje istotu pre budúcnosť umenia. Nikdy nekončiaci príbeh 

objavov a formovania nových pojmov. Tu ľudská reč nestačí. A to Stano dobre vie. 
Preto tvorí a je úspešný. Obdivuje sa ľuďom a životu. Hodnotám existencie, ktoré 
stále nanovo zobrazuje a odkrýva. 

Ľuboslav Moza


