Dolná Mičiná
svojmu maliarovi
Nie tak dávno sme v našom magazíne informovali o galérii venovanej Jánovi Kulichovi v jeho
rodnej Zvolenskej Slatine. Potešilo nás, že podobný kultúrny počin nedal na seba dlho čakať
neďaleko Banskej Bystrice. Vlani na jeseň totiž otvorili v Dolnej Mičinej v priestoroch tamojšieho
obecného úradu galériu ďalšiemu vynikajúcemu výtvarníkovi – maliarovi Milanovi Laluhovi.
Text: Dušan Mikolaj | Foto: archív autora
Doma je doma

Hneď vo vstupe do budovy je kompozícia mladých sochárov Tomáša Šiagiho a Jána Konuša. Umelca
spodobujú dva artefakty, ktoré oblažovali jeho životné radosti a vášne.
Maliarsky štetec ako pracovný nástroj a slák, ktorým rozihrával struny svojich huslí z podpolianskeho
kraja. Často muzicíroval s kamarátmi – maliarom Vilom Hornáčkom,
filmárom Vladom Ondrušom a či
vysokoškolským pedagógom Joze-

fom Konôpkom, nejeden raz potešili návštevníkov výstav, spoločnosť
priateľov. Ale aj filmových divákov.
Kto neverí, nech si pozorne pozrie
scénu z prvého dielu slávneho Sváka
Ragana, v ktorej partia „Cigáňov“
hrá svojim súkmeňovcom a tiež aj
samotnému Raganovi, počas jeho
návštevy osady „na Kováčikovém“.
Medzi onými hudobníkmi s chuťou fidliká, v spoločnosti napríklad
multiinštrumentalistu Vila Meška, aj
Milan Laluha...

Prvá stena v komornom galerijnom priestore obce je zaplnená portrétnymi fotografiami členov jeho
mičinskej rodiny z detských čias,
mladého muža, kamarátov v dorastajúcom veku, susedov, s ktorými sa
rád a do vôle vždy porozprával.
Otec Milana Laluhu pochádzal
z osady Laluhová, patriacej do Hornej Tižiny, obce na pomedzi Kysúc a
obce Terchová pod hrebeňom Malej
Fatry. Manželku spoznal ako učiteľku v ľudovej škole v Banskej Bystrici, jeho prijali medzi vtedajších četníkov. Zamestnancov v štátnej službe často prekladali z jednej oblasti
do inej. Keď sa im narodil prvý syn
Milan, bolo to 11. novembra 1930
(zomrel roku 2013, deň pred týmto dátumom), žili v Tekovských Lužanoch. Po ňom do rodiny o rok
pribudol Ivan (vyštudoval filozofiu a stal sa osobným priateľom Alexandra Dubčeka) a čosi neskôr najmladší syn Ľubor. Najstaršieho syna
rodičia už v útlom veku zverili do
opatery príbuzných práve do Dolnej
Mičinej, ako sám neskôr spomínal:
„Naši rozhodli, že mi bude lepšie u starej
matky. Ani rok som vraj nemal, keď ma
k sebe vzala.“
Údolná dedina neďaleko Banskej Bystrice sa chlapcovi stala géniom loci – citovo a ľudsky jednoznačne zásadným, pre jeho tvorbu
doslova nenahraditeľným priestorom. V zdanlivo cudzom prostredí
sa necítil stratený ani opustený. Žil
medzi skúsenými roľníkmi, remeselníkmi, hravými vrstovníkmi. V samotárskom zaujatí sa mu začala pootvárať i kresliarska komnata. „Ako
áno-nie, od mala som sa ti s tužkou poŽena v sukni. Charakteristické farby aj tvary
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Milan Laluha. Jeden z mnohých autoportrétov

trošil. Som si čarbal, ako mi hovorili, odvtedy, čo som tužku vedel držať v hrsti. To bola moja najmilšia vec. Keď mi
dali farebné tužky, som tri dni nepotreboval ísť nikde. Ja som sedel a kreslil. Aký
papier som našiel, som začarbal. Jednoducho som papier nahusto začiaral.
Všetkým možným. Mal som zo päť rokov,
a už som bol s mojím kreslením úplne
v inom svete. Keď doma videli, že ma
kreslenie takto baví, kúpili mi akvarelky
pelikánky. Chodil som do základnej školy. Pelikánky, to ti je farba krásna. Kvalitné, doteraz nevybledli...“
V prvej vlne akademikov

Milan Laluha bol členom prvej
generácie slovenských výtvarných
umelcov, ktorí absolvovali Vysokú
školu výtvarných umení v Bratislave.
Založili ju roku 1949, teda dlhé desaťročia po tom, čo podobné akademické ustanovizne fungovali vo väčšine európskych krajín. Zaostávanie
sa nedá dobiehať štatisticky, preto zostáva významným faktom, že začiatkom roku 1957 na prvej bratislavskej
výstave mladých v Umeleckej besede,
nazvanej Obrazy – Sochy, sa predstavila polstovka maliarov a dve desiatky
sochárov vo veku dvadsaťpäť až tridsať rokov. Viacerí z nich sa natrvalo
zapísali do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku. Koncom
tamtoho roku sa aj v Žiline spomedzi nich predstavili výtvarníci združení v Skupine Mikuláša Galandu,
medzi ktorými má, popri Vladimíro-

vi Kompánkovi, Rudolfovi Krivošovi,
Andrejovi Barčíkovi, Andrejovi Rudavskom, Pavlovi Tóthovi či Milanovi
Paštekovi, pevné miesto Milan Laluha. Väčšina z nich sa po skončení školy vracala do svojich rodných miest
na strednom Slovensku. Milan Laluha neprerušil kontakty so svojou Mičinou. Pri niekdajšej škole bol správcovský byt, v ňom bývala jeho starostlivá teta. V jednej izby sa zabýval,
v druhej maľoval. „Ja som mal pred
sebou jediný cieľ: len maľovať a kresliť,
nájsť voľačo nového. Pociťoval som takú
vieru v sebe. Chodieval som po kopcoch
denne. Deň čo deň som maľoval, kreslil, mazal, natieral, skúšal. Raz som išiel
na tamten kopec, potom za tamtým humnom, potom zas v ateliéri. Absolútne som
bol v tom svojom kreslení a maľovaní prepadnutý. Čo sa dialo okolo mňa, to som
si moc ani neuvedomoval. Či už rodinu,
alebo okolie som vnímal podružne, akoby
len cez záclonu alebo z počutia.“
Táto prítulnosť pretrvávala v ňom
i potom, keď si našiel ateliér v Martine. Sadol na vlak, ktorý z Dolnej
Štubne dymil cez dvadsaťdva horských tunelov a poobede, niekedy ku
koncu dňa, bol zase vo svojom mičinskom domove. Aby opakoval tie isté
tvorivé úkony. Mohol pracovať nerušene, domácim bolo jedno, či sa vrátil ako hotový maliar, neposudzovali ho cez umenie, toto nechali, ako
sa hovorí, na jeho hlave. Dôležitejšie pre nich bolo, že sa oblieka podobne ako predtým, nemusel vysvetľovať, že Mičinu má stále rád, že má
rád ľudí, ktorých tam spoznával odmalička. Takže bral celkom samozrejme, že i oni majú za kamaráta
jeho. To bolo pre ich vzájomný vzťah
určujúce. „Stretli sme sa na ulici, zarozprávali sme sa, popili sme si v krčme, tam
podiškurovali veselšie. Jano Pecník, Juro
Gašíkovie, Ondrej Stehlík, Jano Ľuptákovie, Ondrej Hudec,“ spomenul Laluha zopár svojich vrstovníkov.
Zriadenie galérie má cveng

Čas ukázal, že pri zriadení dolnomičinskej galérie zostali najrozhodujúcejšie väzby s Ondrejom Hudecom.
A sprievodne aj s jeho synom Otom,
terajším starostom Dolnej Mičinej.
Tento Milana Laluhu dôverne spoznával už ako dospievajúci mládenec počas svojich štúdií v Bratislave.
U nich v rodinnom dome našiel podobne hostiteľské prichýlenia, ako
sa predtým dostávalo maliarovi me-

dzi mičinskými kamarátmi a ich rodinami. Pri zriadení galérie bolo
najvýznamnejšie to, že si Hudecovci
rovnocenne s priateľskými väzbami
vážili aj maliarovo dielo. Prvýkrát to
prejavili, keď pri búraní starej školy
našli v podkroví vrece a v ňom desiatky Laluhových skíc, kresieb a obrazov. Ak si to prečítajú súčasní zberatelia diel skupiny galandovcov, začnú v duchu preratúvať ich hodnotu
finančne, pretože na aukciách ceny
nejedného smerujú k tisíckam. Autora tamtých objavených vtedy utvrdili predovšetkým v tom, aké mimoriadne pevné je jeho ukotvenie
v tomto neveľkom priestore, ktorý mu zapĺňal kus autentického sveta. Ak niečo z tejto kolekcie ponechal ako „nálezné“ domácim, mohol

Starosta Oto Hudec. Ukazuje na zákutie obce,
ktoré sa uchovalo už iba na umelcových kresbách

v tom byť, povedzme, i záblesk túžby, aby časť jeho rozvetveného diela
našla starostlivú opateru a následné
zverejnenie práve v tejto obci.
Oto Hudec po zvolení za starostu
Dolnej Mičinej mohol nadviazať na
tridsaťročné obecné skúsenosti svojho otca. Osobne zase na podobne
dlhú vlastnú prax profesionálneho
záchranára ľudských životov a verejných majetkov. V obci s ani nie polovicou tisícky stálych obyvateľov vykonal viacero hmatateľných skutkov
a má niekoľko koncepčných plánov,
ako prilákať do nej i ľudí zo susednej Banskej Bystrice, túžiacich usídliť
sa na vidieku. Zriadenie Galérie Milana Laluhu má podobný cveng ako
samotné dielo tohto maliara v národnej kultúre (s pochvalnými ohlasmi na mnohých výstavách v zahraničí). Nič z toho jej neuberajú nateraz skromné inštalačné priestory.
Niekde inde by azda našli i veľkorysejšie, lenže táto je prvou reálne vyjadrujúcou úprimnú poklonu umelcovi zo Skupiny Mikuláša Galandu. n
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