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Kristína Mésároš (*1981) 

patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí na scénu 
súčasného vizuálneho umenia nastúpili v posledných 
desiatich rokoch.  
Absolventka ateliéru grafiky na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave (V. Kolenčík) pre seba ešte počas 
štúdia objavila maľbu ako hlavný vyjadrovací prostriedok. 
Vo svojej tvorbe preferuje imaginatívne námety 
podmienené v las tnými záž i t kami a osobnými 
skúsenosťami. Inšpirácie a často i konkrétne obrazy 
Kristína nachádza na exotických miestach ďalekých krajín, 
požičiava si ich z historických fotografií, alebo ich 
fotoaparátom loví v banalitách okolitého sveta. Neustále 
skúmaný vzťah človek-krajina odkazuje k tradičným 
polohám ilustratívnej či symbolickej maľby. Významový 
minimalizmus však rozprávané príbehy znejasňuje a 
zdanlivo ustálenú poetiku výjavov vždy narúšajú 
nenápadné podvratné momenty. 

 Diana Majdáková



Innocence of brightness

120 x 110 cm

Akryl na plátne, 2020




„Kristína Mésároš si samobytne prerážala cestu k maľbe už počas 
štúdia voľnej grafiky v ateliéri Vojtecha Kolenčíka. Práve svojské 

bádanie a osobité hľadanie sa v maľbe má možný podiel na 
výslednom charakteristickom silnom nezávislom autentickom výraze, 

vďaka čomu sa v súčasnosti radí k viditeľným individualitám 
slovenskej maľby.” 

(Zuzana Danková) 



The lake

120 x 150 cm

Akryl na plátne, 2020




Faithless
110 x 140 cm
Acrylic on canvas, 2018



„Najhlbšie pocity autorka spája so symbolmi, ktoré dokážu jej 
vnútorné spomienky nosiť a zastupovať dlhodobo. Vzniká ustálená 

symbolika, ku ktorej sa autorka v obmenách prinavracia skrz na prvý 
pohľad banálne predmety. Pre autorku slúžia tieto malé deje v popredí 

ako istá forma stabilizovania myšlienok, záchytné body imanentných 
významov, spôsob zvečnenia vlastných spomienok (mozaika, fragment 

domu na rohu ulice pri lese, okolo ktorého autorka často chodievala 
ako dieťa). Mozaika ako metafora doby, ktorá sa nemení, spomienok, 

ktoré sú pevné, stále a pokojné. Predstavovala pre ňu v detstve rodinu, 
matku a otca, ktorí pri nej stáli. Symbol krásneho detstva, ktorý si 

vedela preniesť všade so sebou, a ku ktorému sa vie neustále v prípade 
potreby vrátiť. Oporný bod, istota, ktorú mohla ďalej formovať.” 

(Zuzana Danková) 



Everything I ever see is hidden in you
135 x 145 cm
Acrylic on canvas, 2019



Theory of everything

155 x 190 cm

Akryl na plátne, 2018




„Kristína Mésároš predkladá divákovi maliarsky príbeh na rozhraní medzi snovou fantáziou a prežitou 
skúsenosťou, pričom únik do fantazijného sveta a túžbu po imaginácii môžeme čítať ako súčasť nášho 
kolektívneho (ne)vedomia, ktoré tvorí prirodzený protipól k racionalozácii v umení.” (Zuzana Danková)



No teras for fears

130 x 120 cm

Akryl na plátne, 2018




Weird island

160 x 125 cm

Akryl na plátne, 2018

3 900 eur





Homeland

120 x 140 cm

Akryl na plátne, 2018




„Pre diváka sú tieto symboly čitateľné len intuitívne a podnecujú k 
vnútornej imaginácii. Kristína Mésároš predkladá príbeh na rozhraní 

medzi snovou fantáziou a prežitou skúsenosťou. Jej obrazy svojou 
výraznou citlivou symbolikou, akvarelovou uvoľnenou technikou a 
hlbokým tušom pútajú pozornosť bytostnej nostalgickej podstaty 

každého z nás. Túžbu po imaginácii môžeme čítať aj ako súčasť nášho 
kolektívneho (ne)vedomia, ktoré tvorí prirodzený protipól 

k racionalizujúcim umeleckým tendenciám.” 

(Zuzana Danková) 



House on a Lake
45 x 34 cm
Acrylic on canvas, 2018





Protection
125 x 100 cm
Acrylic and oil on canvas, 2019



„Volavky, ktoré som začala zobrazovať v krajine, symbolizujú krehkú 
bytosť, nežnosť či zraniteľnosť. Jemne som ich zväzovala bielymi 

šnúrkami, akoby boli neustále niečím obmädzované. Myslím, že každý 
z nás občas cíti bezradnosť a pomyselnú zviazanosť, či už systémom, 
ľuďmi alebo strachom. Pre mňa symbolizujú krehkosť života, keď si 

uvedomujem, ako sa v momente môže všetko zmeniť.” 

(Kristína Mésároš) 





Café Moon

145 x 195 cm

Akryl na plátne, 2019




Fight club

120 x 175 cm

Akryl na plátne, 2018






Thousand years of glory

150 x 130 cm

Akryl na plátne, 2019




„Do krajiny, ktorej zostáva zaujatou pozorovateľkou, čoraz častejšie zasadzuje predmety 
(kanoe, dom, stan, mozaika, ale aj obraz volavky) slúžiace ako záchytné body, zvečnené 

momenty prchavého okamihu, kde priamo odkazuje na osobné zážitky a 
spomienky.” (Zuzana Danková)



Moon tree

150 x 90 cm

Akryl na plátne, 2020




Nobody’s land

160 x 220 cm

Akryl na plátne, 2017






Sound of silence

150 x 145 cm

Akryl na plátne, 2020




„Les som mala rada od malička. Často som sa tam ako dieťa chodievala 
sama prechádzať. Vyhľadávala som močiare či akúkoľvek podobu vody. 
Príroda ma upokojovala, dala mi možnosť a priestor premýšľať. Často 

to bolo útočisko či miesto, kde som mala neobmedzené možnosti 
vytvárať si svet poďla seba.” 

(Kristína Mésároš)



Under the Surface
155 x 180 cm
Acrylic on canvas, 2013



Man with a yellow glowes
150 x 130 cm
Acrylic on Canvas, 2015



Night Wood
50 x 40 cm
Acrylic on canvas, 2017



„Som tichý pozorovateľ, obdivovateľ 
prírody. Človek mi príde ako slabina 

celého systému. Môže toho veľa 
zničiť, alebo naopak, niekedy je len 
taká malá kvapka a voči prírode či 

živlom nezmôže nič.” 

(Kristína Mésároš)



Jump
45 x 35 cm
Acrylic on canvas, 2019



Trip
60 x 50 cm
Acrylic on canvas, 2019



Tricky games
60 x 50 cm
Acrylic on canvas, 2018



„Prvotnou inšpiráciou jej malieb, založených na prelínaní sa figúry a 
prírodného prostredia s dominanciou vody ako špecifického 

vizuálneho fenoménu, bola návšteva exotických miest, predovšetkým 
ostrova Bali, kde strávila šesť mesiacov na rezidenčnom pobyte na 

Udajana University v Denpasare. Obrazové predlohy ako fotografie a 
skice poslúžili autorke ako zdrojový materiál, ktorý ďalej 

transformovala do vlastného imaginárneho sveta tajomných, 
naratívnych príbehov poznačených zážitkami z neznámeho sveta 

(miestneho náboženstva, kultov a mystiky).”



Island
35 x 45 cm
Acrylic on canvas, 2014



White boy
34 x 24,5 cm
Acrylic on canvas, 2017



„Vnímanie obrazu je vždy veľmi individuálne. Pri starších sériách, kde 
pracujem s príbehom, si vytváram komiks, ktorý je významovo 

prepojený a pre diváka znamená možnosť uchopiť príbeh. Napriek 
tomu obrazy na každého pôsobia inak. Fascinuje ma to, lebo si myslím, 

že emócia, ktorú maliar do obrazu vkladá, sa akýmsi spôsobom 
prefiltruje cez oko diváka. Každý človek má pri pohľade na tú istú 

maľbu iné predpoklady ju uchopiť, pretože má iné spomienky, iné 
zážitky. Preto sa v obrazoch nesnažím podsúvať divákovi nejaký pocit.” 

(Kristína Mésároš) 



Bez názvu
90 x 50 cm
Acrylic on canvas





bez názvu
24 cm
Acrylic on Wood



bez názvu
24 cm
Acrylic on Wood
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