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Ľuboš Plešinger autor výstavy je rodák zo Žiliny. Je všestranným človekom, v ktorom sa spája nielen technika – je absolventom SVŠT – ale i krá-
sa pohybu. Je i absolventom vysokej školy ako Učiteľ tanca a tanec i sám na vysokej úrovni uskutočňoval. Medzi jeho záľuby patrí i kreslenie, hudba a 
fotografovanie. Ľuboš Plešinger nám prostredníctvom fotoaparátu a počítača poskytuje cez svoje diela nové pohľady na domy a architektúru mesta, 
najmä rínku – Mariánskeho námestia, ale i jeho ďalších častí. Jeho fotografie sú nielen „historické“ a umelecké, ale pri pohľade na ne u každého náv-
števníka musí vzniknúť myšlienka – kde to je, čo tam bolo, ako sa to zmenilo. To je presne úmyslom autora – podnietiť každého, kto si pozrie jeho die-
lo, aby sa zamyslel, spomenul si, aby v ňom vyvolal pocity osobnej skúsenosti, ale i radosti pri pohľade na všetku tú krásu, čo nám Žilina i autor dáva. 

Akad. mal. Stano (Stanislav) Lajda (* 17. júl 1959, Žilina) je slovenský maliar, ilustrátor a reštaurátor. V rokoch 1966 – 78 navštevoval ĽŠU 
Žilina a v rokoch 1979 – 1985 študoval na VŠVU Bratislava, odbor reštaurovanie maľby. V rokoch 1987 – 1990 bol zamestnaný v PG Žilina, od roku 1990 
v slobodnom povolaní a od 1996 – člen výtvarného združenia Cont-Art (SVÚ). V súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe, knižnej ilustrácii, karikatúre, gra-
fike, reštaurovaniu maľby a pedagogickej činnosti.
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Nové pokračovanie úspešného projektu Ľuboša Plešingera Fotomosty Žiliny zobrazuje známe miesta mesta Žilina na maľbách akad. ma-
liara Stanislava Lajdu, maľovaných podľa historických fotografií. Technicky dokonalou fotomontážou sú maľby vmontované do súčasného 
stavu rovnakej časti mesta fotografovanej z rovnakého miesta ako historické zábery. Ak predlohou pre Stanislava Lajdu boli historické fo-
tografie mesta Žilina, podľa, ktorých namaľoval svoje obrazy a pre Ľuboša Plešingera rovnaké miesta v dnešnej podobe - nastáva vizuálne 
prepojenie cez storočia, ako ho nazval Plešinger - Fotomost. Priamo vidieť zmeny a vývoj mesta v čase. V tomto pokračovaní projektu sa 
autor zameral na  diela akad. maliara Stanislava Lajdu, ktorý sa vo svojej tvorbe venoval aj maľbe historickej Žiliny. Prepojením súčasnej fo-
tografie s maľbami akad. maliara Stanislava Lajdu vznikli unikátne diela, ktoré potešia oko diváka. Projekt je doplnený o nové fotopanorá-
my Ľuboša Plešingera z cyklu Fotomosty Žiliny. Vzniknutá výstavná forma projektu má potenciál na tlačenú podobu v publikácii či kalen-
dárovej podobe alebo ako závesné obrazy pre trvalú výzdobu interiérov v meste Žilina.

Žilina bola a je jedným z najväčších miest Slovenska, ktoré si vyslúžilo ako jediné pomenovanie „slovenský Norimberg“. Až do súčasnosti sú 
viditelné v plnej kráse gotické a renesančné prvky ranostredovekého rínku, ktoré nám zanechali tešínski Nemci, spoluzakladatelia nášho 
mesta so Slovákmi. Toto krásne námestie, na Slovensku jedinečné, spolu s ďalšími stredovekými pamiatkami, ale aj novovekými skvostami 
– secesnou budovou Rosenfeldovho paláca, budovou Rakúsko-uhorskej banky od skvelého architekta Jozefa Huberta, Scheerovými funk-
cionalistickými budovami a inými stavbami, nás napĺňajú pocitom hrdosti ku nášmu mestu. Je dobré, že tento pocit možno vyjadriť rôzny-
mi formami a podobami. Klasické knihy o dejinách a architektúre striedajú nové možnosti, vzniknuté na základe moderných techník, počí-
tačov a internetu, neraz skĺbené aj so staršími formami. Žilina má to šťastie, že sa zachovali rôzne podoby mesta už od roku 1871 až po sú-
časnosť na pohľadniciach i fotografiách. Vďaka tým, ktorí so záľubou zhromažďujú a poskytujú tieto dôležité artefakty pre spoznanie mes-
ta a jeho históriu, architektúru a umenovedu, môžeme dnes predložiť návštevníkom tejto výstavy dielo p. Plešingera. Spomeniem aspoň 
niektorých takýchto zberateľov, ako je p. Nedorost, Pfliegel, Szandányi, Slávik a mnohí iní. Aj archív v Žiline má už dnes slušnú zbierku po-
hľadníc a fotografií mesta.
 Mgr. Peter Štánsky, riaditeľ Štátneho archívu v Žiline 
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