
Šperky zo série PRIEREZY 

epoxidová živica, meď, mosadz 

(4 – 10)cm, 2010

Šperky zo série BIOLOGIZMY

prírodniny, striebro, epoxid, polychrómia

(4 – 12)cm, 2001 – 2014
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Motýlia kráľovná, dub, meď, leštené drevo, oxidovaná meď, (50x40x30)cm, 2014  

*1960 v Oščadnici

Štúdium:  1973 – 1977  SŠUP Bratislava - odbor kameňosochárstvo

 1980 – 1986  VŠVU  Bratislava – odbor reštaurovanie  (prof. J. Porubovič)

Vo voľnej sochárskej tvorbe rád experimentuje, spája rôzne materiály, vytvára elegantné, premyslené sochy

s hravosťou a tajomstvom. Svoju zručnosť dokazuje aj v dokonalom remeselnom spracovaní akéhokoľvek 

materiálu, ktorý sa mu hodí pre stvárnenie určitej myšlienky.  Žije a tvorí v Čadci.

Kontakt: Palárikova 1359 02201 Čadca

e-mail: artier@centrum.sk
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Dobrý ročník

 brest, kov, leštené drevo - hliník 

(45x30x5)cm, 2014

Zvestovanie 

kameň- leštený mramor

(75x30x10)cm, 2013 
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Božská komédia- Dante
lept, akvatinta
(42x27)cm, 2015

Božský pohľad, drevo, (200x200x30)cm, 2015

*1979 v  Žiline

Štúdium:  1995 – 1999 ŠÚV Jozefa Vydru Bratislava - odbor propagačná   grafika

2000 – 2006 VŠVU Bratislava – odbor voľné umenie – grafika, (prof. R. Jančovič)

Venuje sa umeleckej kresbe, maľbe, grafickému dizajnu a predovšetkým pracuje s drevom ako rezbár, 

wood designer a sochár.  

Žije a pracuje v Žiline.

Kontakt: Moyzesova 13, 010 01  Žilina                                                                                                                     

e-mail:marekrybon@post.sk, web: www.otvorenyatelier013.sk 

Marek Ryboň
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Slnečnica 
drevo, (55x8)cm

2014

Hviezdny voz, drevo, kov, (200x350x500)cm, 2015
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Božská komédia- Dante
lept, akvatinta
(42x27)cm, 2015

Božská komédia- Dante
lept, akvatinta
(42x27)cm, 2015

Loď bláznov, olej na plátne, (159x185)cm, 2013-2014

*1975 v  Žiline

Štúdium:  1990-1993 Stredná SUPŠ Kremnica- odbor dizajn 

1994-1999 Filozofická fakulta UK Bratislava- odbor Veda vo výtvarnom umení

1995-2000 VŠVU Bratislava- katedra maľby (prof. J. Berger)

Venuje sa maľbe s inklináciou na nadčasové témy antiky a kresťanskej civilizácie. Formou i výrazom sa snaží 

priblížiť čo najviac práci a východiskám tzv. ”starých majstrov”.

Žije a pracuje striedavo v Žiline, na samote v Lutišiach a na zahraničných pobytoch.

Kontakt: e-mail: vladozabel@gmail.com, web: www.vladislavzabel.com

Vladislav Zabel
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Dávid, olej na dreve
priemer 80cm, 2014

Siedma pečať, olej na plátne
(200x170)cm, 2013-2014
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Texty: Darina Arce
Design: Igor Cvacho

Foto: Lajo Kupkovič, Igor Cvacho 
a archív autorov

© Imagine, Žilina, 2015

Katalóg CONT ART bol zrealizovaný s finančnou podporou Mesta Žilina 
pri príležitosti 20. výročia založenia výtvarnej skupiny CONT ART 

(1995 -2015)
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