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„Umenie je tou silou, ktorá žije v každom z nás. A následne 
je to tvorivosť, ona nabáda človeka k vyjadreniu. Prejaviť sa cez 
obraz, či sochu. Tak vzniká umenie. Subjektívny výraz jednotlivca 
na verejnosti. Skutočnú umeleckú príchuť dostáva cez znalosť 
remeselného spracovania, schopnosť originality a tvorivej 
energie. Vtedy má predpoklad osloviť ľudí a obohatiť ich o nové 
poznanie či pocity.“  



Smäd
Dakedy o polnoci, dakedy napoludnie
tajne sa spúšťam po rebríku 
do seba
ako majster studniar
do studne.

Paľo Bohuš   
(K sedemdesiatke akademického sochára Jána Stupavského)

Ján Stupavský sa narodil 26. augusta 1947 v Starej Pazo-
ve. V rokoch 1973 – 1977 študoval na Akadémii výtvarných umení 
v Prahe. Štúdium skončil na Fakulte úžitkových umení v Belehrade 
v roku 1979. 

Dnes je majster predovšetkým sochár, mnoho prác vytvoril 
ako šperkár a medailér, ale tiež grafik a knižný ilustrátor, ná-
vrhár pre úžitkové umenie, scénografiu. V tomto roku už slávi 
55 rokov, čo reprezentuje všetky tieto umelecké diela. Je to 35 
rokov čo sa systematicky venuje sochárskej tvorbe. Všetky 
tieto údaje podčiarkuje 70 rokov života, v ktorých je tvorivý 
rast, umelecké úspechy, cesta k objavom a jedinečnosť. 

Talent, potrebu vypovedať, vyjadriť sa objavil v sebe už v mla-
dosti. Búrlivé roky pred vysokoškolskými štúdiami vyjadril aj zimným 
happeningom v roku 1969.       

 
 
 
Vždy bol a  zostane sochárom moderny. Súčasťou umeleckých 
snažení druhej polovice XX. storočia. Venuje sa komornej a mo-
numentálne plastike. Perfektne zvláda figurálny prejav, pôsobivo 
zostavuje sochárske štruktúry v materiáloch drevo, kov a iných. 
Jeho rozmerné diela sa nachádzajú v Starej Pazove, Krnjaševciach, 
Novej Pazove. V roku 1992 v prešovskej Záhrade umenie umiest-
nil autorskú sochársku kompozíciu Pučanie. V  roku 2006 počas 
sochárskeho sympózia v Terchovej v javorovom dreve vytvoril 
súsošie Cyrila a Metoda, vysoké 3,5 metra. 

Autor necháva názvy diel predstavivosti diváka. Dáva mu slobo-
du, ktorou neurčuje vytvorené, ale preposiela cez pocity a zážitok 
silu výpovede. Je majstrom reality, ale i abstrakcie. S materiálom 
pracuje elegantne. Dáva mu tvarovú, často i kolorovanú originalitu, 
cez ktorú dokáže vyslať nielen myšlienku, ale i pocit. V ňom je 
nielen autorova tvorba, ale zároveň jej odraz u diváka. 

Ján Stupavský cíti i vkladá literárne pocity do svojich sôch. Oslo-
vuje ho literatúra slovenského vojvodinského spisovateľa Jána Bo-
huša. 

Svoju výstavnú činnosť zintenzívnil v rokoch 2006 a 2007 samo-
statými prezentáciami svojej tvorby v Trenčíne, Žiline a v Banskej 
Bystrici a v ďalších mestách. V Galérii Zuzky Medveďovej v Báč-
skom Petrovci roku 2007 sa prezentoval samostatnou výstavou 
počas Slovenských národných slávností.

Pravidelne sa zúčastňuje na bienále a skupinových výstavách. 
Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach doma i v za-
hraničí.

Slovák Ján Stupavský žije a tvorí v Srbsku v Starej Pazove.
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