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Jarmila Sabová Džuppová (*1984, Michalovce) 

Študovala na Fakulte umení TU v Košiciach v Ateliéri 
grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením prof. 
Rudolfa Sikoru (2002-2010). Autorkine obrazy boli 
prezentované na viacerých samostatných a skupinových 
výstavách na Slovensku a v Českej republike. V roku 2014 
bola uvedená ako jedna z umelcov v knihe “Päťdesiat 
súčasných umelcov na S lovensku”. Publ ikác ia 
predstavovala tvorbu pätdesiatich kľúčových osobností 
slovenského umenia a je určená každému, kto sa chce 
zorientovať na domácej výtvarnej scéne. V roku 2010 sa 
autorka stala finalistkou ceny Nadácie VUB, kde získala 
2.miesto, 2009 bola finalistkou prestížnej ceny Oskára 
Čepana. Komisia vo svojom hodnotení ocenila “inakosť“, 
ktorá diela odlišuje od dominantných tendencií 
prevládajúcich v súčasnej slovenskej maľbe. Aktuálne v 
roku 2018 získala v prestížnej výtvarnej súťaži Maľba – 
Cena Nadácie VÚB, 3.miesto s dielom “Kolotoč zarastený 
medzi orechom a čerešňou”. 

Samostatné výstavy umelca - Obrazy. A fotky., Zemplínske 
osvetové stredisko, Michalovce (2003); Zase obrazy. A 
fotky., ZOS Michalovce (2005); Bodkované plochy pre mňa 
dačo znamenajú, ale neviem presne čo, Mestská galéria 
Rimavská Sobota, Galéria mladých NG, Nitra (2006); 
Kožuch podľa vzoru dub, Galéria Subterén, Michalovce, 
(2008); Galéria Cypriána Majerníka (2010); Cúvanie k 
Šírave, Dot. Contemporary Art Gallery, Bratislava (2015); 
Smrek podľa vzoru dub, Dot. Contemporary Art Gallery, 
Bratislava (2018); Šírava u dluž, Dot. Contemporary Art 
Gallery, Bratislava (2019). 
  



Izba na stanici v Štiavnici 
suchý a olejový pastel, tempera,
140 x 218 cm, 2018 

2400 Eur



Kolotoč (šípky, ľubovník, jarabina, dateľ ina,  myší 
chvost, palina, černobyľ, kameň ruženín)

suchý a olejový pastel tempera,  140 x 218 cm, 2018 
2400 Eur



sv. Lucia na borovici (ruža, šípky,  jarabina, palina 
černobyľ)
suchý a olejový pastel na preglejke,  
140 x 218 cm, 2018 
2400 Eur



 Levočská izba

suchý a olejový pastel na preglejke,  
140 x 218 cm, 2018 
2400 Eur



Goran s dažďovníkmi nad  borovicou

74x100 cm 
suchý a olejový pastel na preglejke, 2019  
900 Eur



Dva stavy suchej ihly a monochróm opretý na zemi, 

suchý a olejový pastel na preglejke, 
74x100 cm, 2019 
900 Eur



 Zástavka rázcestie Vinné  
(Jojo a Goran sú kamoši) 

tempera, suchý a olejový pastel, slneč. olej  
74 x100 cm, 2019

900 Eur



Kolotoč (jahody, myší chvost, materina dúška)  
74x100 cm, 2019 

suchý a olejový pastel na preglejke,
900 Eur



Kolotočík z Andrejkovej škôlky 
74x97 cm, 2018 

suchý a olejový pastel na preglejke 
900 Eur 



65x85 cm, 2019 

olejový pastel v kazetovom ráme  

700 Eur



58x46 cm, 2019, 
olejový pastel v kazatovom rame  
400 Eur



58x46 cm, 2019, 
olejový pastel v kazatovom rame  
400 Eur



58x46 cm, 2019, 

rudka 

400 Eur



58x46 cm, 2019, 
olejový pastel v kazatovom rame  
400 Eur



Zrkadlová jedenástka s  antikryštálmi  
suchý a olejový pastel na preglejke,

140 x 218 cm, 2017 
1800 Eur



Zrkadlová jedenástka s  koňmi 

vajíčková tempera, suchý pastel na preglejke,

140 x 207 cm, 2017 
1800 Eur



Nočný šíravový 

akryl, suchý pastel na  sololite,  
137 x 170 cm,  2015 

1800 Eur



Choda chirurgie (jašterička. Je trnková z kalendára)  
olejový pastel, vajíčková tempera 

74 x 100 cm, 2017 
800 Eur



Fontána I. 

uhlík a latex na sololite  
137 x 170 cm, 2011 

1700 Eur



Chrlič. Horí. Sneží. 

akryl a olejový pastel na 
sololite  84 x 133 cm, 2015

900 Eur



Detail z torty (Z filmu Kráľ Drozdia Brada)  
Vajíčková tempera, olejový pastel 

140 x 100 cm, 2017

900 Eur



Prestol ugotovannyj s mucholapkou,  
podľa Andreja Rulova na  drevotrieske

120 x 80 cm, 2012 
800 Eur



Uhorky - nakladačky (umyté) sa sušia v 
postieľke  akryl, pero, akvarelové farbičky 

74 x 100 cm, 2017 
800 Eur



Jeleňový chrlič 

uhlík, suchý a olejový pastel na drevotrieske  
74 x 100 cm, 2015 

800 Eur



Chrlič zapchatý odkvitnutým lipovým kvetom príslopský  
uhlík, suchý a olejový pastel na drevotrieske 

74 x 100 cm, 2015 
800 Eur



74 x 100 cm, 2017 
800 Eur



Kúsok nápisu na infostánok

74 x 100 cm, 2015 
800 Eur



Jabloň 

suchý a olejový pastel, ceruzka na doske zo strednej šokly na výkresy  
73 x 53 cm,  2015 

300 Eur



Z Kyjova ponad Klokočov rovno do šíravy. V noci.  
olej, akryl, olejový pastel na drevotrieske 

74 x 114 cm, 2015 
800 Eur



Slnko spoza plota 

74 x 100 cm, 2017 
800 Eur



Hojdačka pred bytovkou I.  
uhlik, tempera, olejový pastel  
74 x 100 cm, 2017 

800 Eur



Chrlič zapchatý odkvitnutým lipovým kvetom. Slnko spoza chrliča.  
akryl, olejový pastel na sololite 

84 x 136 cm, 2015 
900 Eur



Obrázok s potokom (potok   Okna) odložený na 
plote z vlnitého  plechu   

akryl, olejový pastel na sololite 

74 x 114 cm, 2015 
800 Eur



Moja karta  
Limitovaná grafika, suchou ihlou / grafika č. 7/8 
Kresba je vo veľkosti 24,5 x 34,5 cm  
250 Eur



Jarmila Sabová Džuppová 
Moja karta  
Limitovaná grafika, suchou ihlou / grafika č. 1/4 
Kresba je vo veľkosti 24 x 20 cm  

220 Eur



Fontána / vertikálne 
Limitovaná grafika, suchou ihlou / grafika zo série 4 ks  
Kresba je vo veľkosti 39,5 x 29,5 cm 
350 Eur



Fontána / horizontálne 

Limitovaná grafika, suchou ihlou /  

grafika zo série 4 ks  
Kresba je vo veľkosti 29,5 x 39,5 cm 
350 Eur



Danková Zuzana 
dankova@dotgallery.sk, +421 948 663 007 
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