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ZDENKO 
HORECKÝ
akademický maliar

Zdenko Horecký (*1930) vstupuje 
na slovenskú umeleckú scénu 
v už polovici päťdesiatych rokov 
20. storočia. Patrí medzi prvých 
absolventov Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave, 
založenej v roku 1949. 
Jeho pedagógovia z ateliéru 
figurálnej maľby, Ján Mudroch 
a krajinárskej školy, Peter Matejka 
či Bedrich Hoffstädter, patrili 
k najvýznamnejším predstaviteľom 
tzv. Generácie 1909, 
ktorá formovala medzivojnové 
a povojnové slovenské výtvarné 
umenie. Zdenko Horecký 
absorboval silu výrazu maľby, 
gesta a do určitej miery aj tradície 
svojich učiteľov, ale zároveň vždy 
hľadal a nachádzal individuálny 
výtvarný prejav.

Za diplomovú prácu "Večer 
v Rajeckej doline," v ktorej 
sa už objavuje jeho krajinárske 
zanietenie, získal Hlavnú cenu 
VŠVU za maľbu. Jeho ranná tvorba 
sa po obsahovej ale aj formálnej 
stránke prepojila s východiskami 
generácie jeho spolužiakov 
a priateľov.

VEČER 
V RAJECKEJ 
DOLINE

Po vysokej škole sa Zdenko 
Horecký vrátil do rodného kraja, 
usadil sa v Žiline a začínal tu svoju 
umeleckú dráhu.  V roku 1957 
sa stal spoluzakladajúcim členom 
skupiny Mikuláša Galandu. Táto 
skupina mala svoju prvú výstavu  
v roku 1957 v Žiline, kde sa jeho 
generácia prihlásila k odkazu 
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Od počiatku aktívne vystavoval 
popri kolektívnych aj 
na individuálnych výstavách. 
Jeho práca bola rôznorodá 
- venoval sa monumentálnym 
dielam spojeným s architektúrou, 
plagátovej tvorbe, kresbe, 
ale neustále najmä komornej 
maľbe, v ktorej dominoval záujem 
o krajinu. Nemožno opomenúť ani 
jeho zásluhy o rozvoj regionálneho 
umeleckého školstva v Žiline, 
kde spoluzakladal výtvarný 
odbor ĽŠU.

Hoci sa časom Zdenko Horecký 
presťahoval do Bratislavy, nikdy 
vo svojej tvorbe na hornatý kraj 
Terchovej a Zázrivej nezanevrel, 
práve naopak. Vrchy Roszutcov, 
pohľady na pohorie a doliny Malej 
Fatry akoby prenikli do samej 
podstaty jeho bytia. Spomedzi 
mnohých aktivít, ktoré rozvíjal, 
viaceré smerovali práve sem. 
Stál pri zrode Jánošíkových dní, 
sochárskej galérie pod holým 
nebom v Terchovej, či propagácii 
regiónu cez obnovenú Umeleckú 
besedu slovenskú, ktorej bol roky 
starostom. A nech bol kdekoľvek, 
neustále akoby bol mentálne 
prepojený s touto konkrétnou 
krajinou. Ak si aj od nej 
oddýchol v maľbách rovín a iných 
kopcov doma či v cudzine, opäť 
sa vrátil k už známym pohľadom, 
akoby rovnakým a predsa 
vždy iným. 

TERCHOVÁ
A ZÁZRIVÁ

V roku 1957 sa tiež stal 
spoluzakladateľom Ľudovej školy 
umenia v Žiline. Za 17 rokov 
pôsobenia pripravil na štúdium 
na vysokých umeleckých školách 
mnohých, dnes významných  
predstaviteľov slovenského 
výtvarného umenia ( R. Sikora, 
D. Kállay, R. Brun, P. Choma, 
L. Čarný, D. Bada, P. Muška, 
D. Krajčová, A. Davidov – Reiser 
a ďalší).

SPOLUZAKLADATEĽ 
ĽUDOVEJ ŠKOLY 
UMENIA V ŽILINE

V tridsiatych rokoch 20. storočia začali umelci používať pojem 
serigrafia. Seri znamená v latinčine hodváb a graphein je z gréčtiny 
a znamená písať alebo kresliť, preto serigrafia. Takto chceli odlíšiť 
umeleckú sieťotlač od komerčnej sieťotlače. Princíp technológie 
sieťotlače spočíva v pretláčaní hmoty farby cez očká textilnej sieťoviny 
priamo na potláčaný povrch. Šablónou ktorá reguluje miesta pretlačenia 
farby na podklad, je prevažne polyesterová sieťovina rôznej hrúbky 
a hustoty, natiahnutá na pevnom ráme. Štandardne sú používané 
sieťoviny hustoty od 18 do 150 vlákien na centimeter. Sieťovina je 
pred tlačou natiahnutá vrstvou emulzie, ktorá sa následne po stuhnutí 
osvieti cez pozitívny film. Miesta ktoré majú byť tlačené, 
sú vysvietením svetlocitlivej vrstvy vytvrdené. Nepresvitené plochy sa 
vymývajú vysokým tlakom vody, takže tlačené mieta ostanú prázdne, 
preto má cez ne farba možnosť priechodu. Hrúbka nánosu, viskozita
farby a samotné použitie chemického zloženia farbovej hmoty je vecou
voľby na základe potláčaného materiálu a výslednom efekte tlače.
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Svoje obrazy spod Malej Fatry, 
Terchovej,  Zázrivej a Rozsutca 
predstavil na výstavách v Prahe, 
Berlíne, Bruseli (Rada EU), 
Londýne, Luxemburgu, Ríme, 
Lublani, Budapešti  a Békešskej 
Čabe, Varšave, Krakove, Nowom 
Saczi, Kyjeve, Viedni, Jeruzaleme, 
Tel Avive, na Cypre, v Turecku 
(Ankara, Istanbul, Edirne, Izmir), 
Srbsku (Belehrad, Novy Sad), 
Gruzínsku, bývalej Juhoslávii 
(Mostar, Sveti Stefan, Cetinje).

VÝSTAVNÁ 
ČINNOSŤ

Predstavil svoju tvorbu 
v Bratislave, Čuňove (Danubiana – 
Tolerancia v umení), Nitre, Banskej 
Bystrici, Košiciach, v Liptovskom 
Mikuláši, Dolnom Kubíne, Trenčíne, 
Žiline, Púchove, Terchovej, Zázrivej, 
Považskej Bystrici, v Piešťanoch.

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 
NA SLOVENSKU
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