VINCENT HLOŽNÍK
"Franz Werfel (1890-1945), nemecký spisovate pražského pôvodu, autor
známej knihy Piese o Bernadete, za jeden z troch zjavov TRVALEJ VRCHOLNEJ
HODNOTY V NOVŠEJ DOBE NA SVETE POVAŽOVAL SLOVENSKÉ VÝŠIVKY. KULTÚRA NÁŠHO
NÁRODA JE PREJAVOM ODVEKÉHO VRODENÉHO KRASOCITU, STAROBYLÉHO NADANIA, ktoré
sa z asu na as objavuje v rozmanitých podobách...
Odborná literatúra ozna uje za najvýznamnejšieho predstavite a výtvarnej
generácie obdobia druhej svetovej vojny maliara, grafika a ilustrátora
Vincenta Hložníka.
Hložník sa narodil 22. októbra 1919 v obci Svederník v žilinskom okrese...
Mal iba 25 rokov, ke v Matici slovenskej vyšiel album jeho kresieb.
Dr. Jozef Cincík navyše zahrnul Hložníka do svojej knižky o slovenskom
grafickom umení a tak sa jeho meno stalo odrazu pojmom....
Náro nejší návštevníci výstav kvitovali Hložníkovo umenie pre jeho
progresívnos , pre pohotové nadväzovanie na zjavy západoeurópskeho umenia
(Goya, Picasso), ktorými boli ovplyvnení zo slovenských maliarov Cyprián
Majerník i Koloman Sokol...
Spomienky na asy vojny mu aj po rokoch poskytli množstvo motívov
na spracovanie v litografii, v drevoryte a linoleoryte. Album z reprodukcií
týchto grafických listov vyšiel v Bratislave roku 1955.
Tu sa ukázalo, že rytecké majstrovstvo tohto loveka šírkou diela
prekonalo všetky doterajšie zjavy v našom výtvarnom umení, ba bez nadsádzky - zaradilo sa priamo po bok NAJVÄ ŠÍCH POSTAV VO SVETOVOM UMENÍ
VÔBEC...
...V nasledujúcom období hovorili znalci umenia aj v zahrani í, že
SLOVENSKÁ GRAFIKA STALA SA VE MOCOU.
Toto zistenie pre malý národ v strede Európy bolo isteže lichotivé a
malo za následok, že tradi né strediská pre pravidelnú evidenciu výtvarného
umenia prejavili záujem o našu ú as na ve kých prehliadkach sú asnej
tvorby. Tak obosielal Hložník kolektívne výstavy nášho umenia, usporadúvané
v rozli ných mestách Európy i zamorí, ba nezriedka to bola aj individuálna
výstava jeho diel...
... „Vincent Hložník pôsobil pedagogicky v rokoch 1952 - 1971 na
grafickom oddelení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave... ...V roku
1968 získal titul národný umelec."
- J. M. Kollár, Most, ro ník 26, íslo 3-4, 1979
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KDE JE SLOBODA, TAM JE KULTÚRA. KDE JE KULTÚRA, TAM JE POKROK !

