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Veru,	narodil	sa	20.	1.	1949	v	Kálnici	
pri	Novom	Meste	nad	Váhom.	Štu-
doval	grafiku	na	„ŠUP-ke“	v	rokoch	
1964	–	1968.	V	rokoch	1972	–	1980	
maľbu	 u	E.	 Zmetáka.	Mal	 desiatky	
samostatných výstav na Slovensku, 
v	Česku,	Maďarsku,	Poľsku,	Rusku...	
Zúčastnil	sa	na	viac	ako	stovke	kolek-
tívnych.	Od	roku	1966	kreslí	karika-
túry	 a	 programovo	 sa	 venuje	 kres- 
lenému	 humoru,	 grafickej	 tvorbe	 

Maľuje Slovensko 
od Dunaju k Tatrám 
Ledva	si	zvykneme,	že	namiesto	osmičky	na	konci	letopočtu	musíme	písať	deviatku,	
uvedomíme	si,	že	sa	patrí	gratulovať.	Úprimne	potriasť	pri	„sedmokrížikovom“	jubileu	rukou	
neprehliadnuteľnému	umelcovi	Milanovi	Stanovi.	

Text: igor Válek | Foto: autor a archív M. S.

Jubilujúci umelec Milan Stano

(najmä	drevorezu),	ilustráciám	a	maľ- 
be, v ktorej sa najviac zameral na 
krajinomaľbu.	 V	 jeho	 obrazoch	 vy-
stupujú	 krajina	 a	 ľudová	 architek-
túra pokojne, sála z nich harmónia,  
v	mestských	motívoch	zas	až	prekva-
pivá	 poetickosť.	 Stano	 za	 krajinka-
mi prešiel azda celé Slovensko – do-
slova	 od	Dunaju	 k	 Tatrám.	Ďalšou	
vernou	 inšpiráciou	 je	 folklór	 a	 ľu-
dové	 tradície.	 V	 úvode	 knihy	 Kál-

nické príbehy,	 vyznanie	 rodisku	 (do-
movu i Slovensku v prenesenom vý-
zname),	píše	príznačne:	„Kto	nepo-
zná	minulosť,	 nepochopí	 súčasnosť	
a	 nebude	 vedieť,	 čo	 ho	 čaká	 v	 bu-
dúcnosti.“	Kto	ho	aspoň	trochu	po-
zná,	 vie,	 že	 to	myslí	 vážne.	A	 že	 je	
rozvážny	 i	v	 tej	časti	 tvorby,	ktorou	
je v širokej verejnosti azda najinten-
zívnejšie vnímaný – teda v karikatú-
re a kreslenom humore – , to mno-

hí	nevedia.	Aj	v	tom	je	kumšt:	váž-
ne	 sa	 smiať	 a	 v	 smiechu	karhať	 zlé	
javy	a	či	prehrešky	naše	každoden-
né.	 V	 roku	 1990	 začal	 vydávať	 ča-
sopis Kocúrkovo, ktorý doteraz redi-
guje.	 Vo	 svojom	 vydavateľstve	 Štú-
dio	 humoru	 a	 satiry	 vydáva	 a	 ilu-
struje	knihy.	Vyšli	ich	tu	už	čajsi	šty-
ri	desiatky,	no	som	presvedčený,	že	
zvláštne postavenie má kniha spo-
mienok,	príhod,	úvah,	 faktov	 i	do-
kumentov Veselá kronika.	V	nej	spo-
mína napríklad aj na spoluprácu 
s	časopismi,	na	stretnutia	s	osobnos-
ťami	 kultúry,	 so	 spisovateľmi,	 s	 re-

Milan Stano. Už pripravuje veľkú monografiu 
o svojej grafike
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daktormi:	 ,,Milujem	 slovenský	 hu-
mor,	je	v	ňom	zakliata	duša	národa,	
nespútaná	 radosť	 zo	 života,	 zmysel	
pre	spravodlivosť	a	výsmech	hlúpos- 

ti.“	 Jeden	 z	 jeho	mnohých	 literár-
nych	priateľov	(zvečnený	mimocho-
dom aj na portréte v umelcovom 
ateliéri)	 publicista	 a	 spisovateľ	 Ju-

rík sa o jeho výstave Slovenské motívy 
vyjadril	aj	takto:	„Je	to...	Slovensko,	
naša krajina, zem, kde sme sa naro-
dili,	kde	do	hĺbky	máme	zapustené	
korene,	krajina,	ktorú	živia	hodnoty	
a	 osudy	našich	predkov.“ Táto Sta-
nova kolekcia je viac ako len súbor 
motívov	z	rôznych	kútov	Slovenska.	
Je	to	výpoveď	citlivého	umelca,	kto-
rý	 cieľavedome	 a	 dlhodobo	 zazna-
menáva	 dušu	 vecí,	 krajiny	 a	 člove-
ka...	Podobne	ako	v	tomto	roku	vy-
danej	monografii	Milan Stano – Maľ-
ba. Na takmer dvojstovke strán ide 
nielen	o	prierez	touto	časťou	umel-
covej	 tvorby,	 no	 z	 reprodukcií	 diel	
hlavne	cítiť	očarenie	a	vidieť	schop-
nosť	preniesť	tento	vnem	na	plátno	
doslova	číro.	Asi	najrýdzejšie	je	ono	

spojenie	priam	hmatateľné	v	prípa-
de	malieb	 zákutí	 slovenskej	krajiny	
vykúkajúcej	 spod	 snehu,	 chalúpok	
láskavo	 uložených	 pod	 bielu	 peri-
nu,	dreveníc	na	Orave,	 v	Turci,	na	
Považí,	kostolov	dnes	už	zapísaných	
medzi	pamiatkami	UNESCO,	ale	aj	
hradných dominánt na bralách nad 
zamrznutými	vodami	Dunaja,	Váhu	
a	 či	 len	 riečok...	 Čaro	 umeleckého	
priemetu – sneh a zima v rodnom 
liste	 sa	 odtláčajú	 do	 obrazov	 bie-
lych	napohľad,	no	horúcich	vníma-
ním	 a	poslaním	 zvnútra.	 Ešte	 čosi.	
Milan Stano do nášho kresleného 
humoru vniesol prepojenie humo-
ristickej	kresby	so	širším	myšlienko-
vým	kontextom	kultúry.	Nám	ostáva	
stručne	 dodať,	 že	 „široko	 koncipo-
vaný	človek“	Stano	(Milan,	musí	byť	
predsa aj trocha humoru!) je v tom 
najlepšom	zmysle	slova	univerzálny	
a	národný.	Inšpiratívny	a	nápaditý.	
Svoj	a	náš.	Alebo,	ako	hovorí	Stano,	
teda	Štepka:	„Miestoprísažne	vyhla-
sujem,	že	Milan	Stano	je	slovenskej	
národnosti	 a	 vôbec	 dobrý	 človek!“ 
Podpisujem sa v plnom znení a jubi-
lantovi	prajem	veľa,	veľa,	veľa	a	ešte	
trochu	viac.	Však	on	už	vie,	čoho	sa	
mu	žiada!	nZimný motív s babkou v Malatinej, olej, 2014

Zasnežené drevenice nad potokom v Rabčiciach, olej, 1989

V ateliéri. Často prichádzajú návštevy, tentoraz je to brat básnika Ruda Čižmárika

Cesta do Kálnice, olej, 2005
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