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FRAGMENTY

ÁtjÁró, Průchod olej, plátno, 2015

Moheri iMPreszió, Moherská iMPrese 
olej, plátno, 2016

Lebegés i, Vznášení i. olej, plátno, 2017

Moher, Moher olej, plátno, 2015

Připravil Klub kultury Uherské Hradiště, 2017.

Výstavu pořádá ve spolupráci město Uherské Hradiště, partnerské město Sárvár a Klub kultury Uherské Hradiště 
k připomenutí životního jubilea autora a oslav 760. výročí města Uherské Hradiště.



János Kondor se narodil roku 1957 v maďarském městě Sárvár, kde celý život působí a je aktivním 
členem mnoha místních spolků a organizací. Kromě toho, že je významným a neopomenutelným 

výtvarníkem zmíněného města, je také pedagogem a mentorem. Vlastní vzdělávání zahájil na Gym-
náziu Thuri György se zaměřením na kresbu. Zde také roku 1975 odmaturoval a pokračoval na Vysoké 
škole pedagogické Berzsenyi Dániel Szombathely na katedře matematiky a výtvarné výchovy, kde 
roku 1980 obdržel diplom, rovněž v oboru kresba. K dosažení ještě komplexnějšího vzdělání nastou-
pil na Akademii výtvarného umění v Budapešti do ateliéru Tibora Brády. Roku 1985 úspěšně ukon-
čuje studium. 

 János Kondor je opravdovým patriotem svého města. Zapojuje se do kulturního života a snaží se 
o jeho vzestup. Kromě toho, že je sám velmi činným výtvarníkem, zná tento obor i z pedagogického 
hlediska a jako iniciátor a pořadatel mnoha výstav. Byl pedagogem na Vysoké škole Berzsenyi Dániel, 
Umělecké škole Koncz János. Vedoucí pozici zastával v Kulturním středisku Kossuth Lajos v Sár-
váru. Roku 2008 se stal také ředitelem Kulturního střediska a Městské knihovny Hradu Nádasdyů. 
Autor pravidelně prezentuje svou tvorbu na kolektivních a autorských výstavách, účastní se malíř-
ských sympozií.

 Jeho tvorba je silně ovlivněna samotným regionem a úctou k tradici. Nevymezuje se použitím 
jedné výtvarné techniky. Se stejnou lehkostí vznikají malby olejem, akrylem či pastely. Tvorba je 
často inspirována sakrální tématikou s přesahem a nadhledem nad daným tématem, nebrání se ani 
abstrakci s  důrazem na kolorismus. Ve svých dílech spojuje úctu k tradici a vlastní tvůrčí jazyk. 
Z obrazů vyzařuje zdrženlivost, introverze a snaha o zvýraznění skutečných lidských hodnot. Často 
používá techniku koláže, kde vedle lidských siluet zobrazuje architektonické prvky. Inspiruje se sta-
rými rodinnými fotografiemi, historickými událostmi či kouzlem a čistotou panonské krajiny. 

	 „Za	 svůj	 rozmanitý	 pohled	 vděčí	 výtvarný	 umě-
lec	 János	 Kondor	 svému	 bývalému	 vysokoškolskému	
učiteli	 Tiborovi	 Brádovi.	 Jeho	 umělecká	 podstata	 se	
v průběhu	let	kaleidoskopicky	vyvíjela	od	zachycování	
přírody	 k	 dalším	 tématům	 (Tondo,	 Časové	 vrstvy),	
v tvorbě	se	vždy	projevuje	humanistický	postoj	umělce.	
Svými	 obrazy	 učí,	 vychovává,	 snaží	 se	 o	 dobro,	 je	
věčný	idealista.	Příklady	bere	ze	své	vlastní	zkušenosti	
a z historické	minulosti,	proto	je	specifické	jeho	malo-
vání	 z  paměti	 (Koník	 se	 loučí,	Na	 památku	 básníka	
Ferenca	Békássyho,	Tanec	ohně).	Jeho	výstavy	se	silně	
a	odvážně	zastávají	figurativních	dílů	 (Niké,	Arboré-
tum,	Ozdobná	fontána,	Břeh	I-III.),	ačkoliv	jeho	myš-
lení	 je	 často	 založeno	 na	 asociacích,	 a	 využívá	 také	
možnosti	abstrakce.		 	
	 V	současné	době	vytváří	především	olejové	a paste-
lové	obrazy,	obzvláště	ty	poslední	spadají	do	kategorie	
malování	s	radostí.	Vyzařují	veselost,	harmonii	a sku-
tečnou	radost	ze	života.	Ve	svých	figurálních	kompo-
zicích	zachycuje	především	lidskou	tvář	a emoce.	Jeho	
podpis	i	gesto	jsou	autentické.“

Csaba Tóth, 2017

TűzTánc, Tanec ohně, olej, plátno, 2012

eTruszk Legenda, eTruská Legenda 
olej,	dřevěná	deska,	2010

búcsúzik a LoVacska, koník se Loučí 
(na PaMáTku n.L.) olej,	dřevěná	deska,	2012

kőfejTő, kaMenoLoM olej, plátno, 2016


