Visiace kamene, kombinovaná technika, 68 x 37 cm, 2002

PhDr. Ján HALÁS
Nitriansky samosprávny kraj
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Vás pozývajú na vernisáž jubilejnej výstavy obrazov z tvorby

akademického maliara Jána Halása,
ktorej súčasťou je ukážka z tvorby začínajúcej výtvarníčky

Mgr. Angeliky Holomáňovej, rod. Halásovej
Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. marca 2013 o 17.00 hod.
v spoločenskej sále knižnice, Turecká 36, Nové Zámky
Výstava potrvá do 28. marca 2013
Návštevné hodiny: pondelok-piatok od 09.00 do 17.00 hod.

PhDr. Ján Halás
pôsobí na súčasnej umeleckej scéne od roku 1966. Je znalcom dejín umenia,
vynikajúcim výtvarníkom, ktorý ako pedagóg dlhé roky odovzdával nadobudnuté
vedomosti svojim študentom. Pod jeho odborným vedením získalo teoretické i
základné výtvarné znalosti veľa študentov, z ktorých sa neskôr stali uznávaní umelci
nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Publikoval v odborných umeleckých periodikách.
Realizoval viacero výtvarných aktivít. Bol členom organizácie slovenských výtvarníkov.
Svojou tvorbou zasiahol do viacerých oblastí umenia. Vytvoril hodnotné diela v oblasti
kreslenia, grafiky i maliarstva. Mohli sme ho poznať ako autora expresívnej figurálnej
kompozície, architektonických objektov, krajinnej maľby, zrodu života, revolučných
tém. Autor nezaprie v sebe filozofa. Pre takmer všetky jeho diela je príznačná
a spoločná hĺbka myšlienky výtvarného stvárnenia. S jeho ilustráciami sa môžeme
stretnúť v knižných publikáciách. Bol žiakom zaslúžilého umelca Jozefa Bendíka,
Eugena Lehotského a akademického sochára Júliusa Machaja.
Absolvoval množstvo samostatných a spoločných výstav. Za svoju výtvarnú činnosť
získal viacero ocenení. Jeho diela sa nachádzajú v depozitoch domácich galérií
a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.
Je rodákom z Michala nad Žitavou. V súčasnosti pôsobí ako slobodný umelec. Žije
a tvorí v Nových Zámkoch.
Mgr. Angelika Holomáňová, rod. Halásová
Vďaka rodičom získala hlboký vzťah k umeniu už v detstve. Po maturite na SPŠE
v Nových Zámkoch vyštudovala matematiku-informatiku na UKF v Nitre. Dlhé roky
pôsobila ako stredoškolský pedagóg. Kresbe a maľbe sa začala intenzívne venovať len
nedávno a od septembra je aj žiačkou Základnej umeleckej školy v Hurbanove.
Zúčastnila sa dvoch kolektívnych výstav.
Angelika je dcérou Jána Halása. Narodila sa v Prešove. V súčasnosti pôsobí v
súkromnej sfére. Žije a tvorí v Nových Zámkoch. Je vydatá a má jedno dieťa.

