
11 квітня 2017 р. (вівторок) 
o 17.00 год.
Центр української культури, 
вул. Янка Бородача, 5, Пряшів 

Виставка потриває до 30 травня 2017 р. 

11. apríla 2017 (utorok) 
o 17.00 hod.

Centrum ukrajinskej kultúry, 
Ul. Janka Borodáča 5, Prešov 

Výstava potrvá do 30. mája 2017 

Союз русинів-українців Словацької 
Республіки та автор запрошують Вас 
на відкриття виставки

Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej  
republiky a autor Vás pozývajú  

na otvorenie výstavy

Ján Marián 
Marhulík

Výber z tvorby

Ян Маріян
Маргулік

Вибір з творчості



Mgr. Ján Marián Marhulík, AFIAP
Narodený 20.06.1946 v Levoči, 18 rokov bývajúci v blízkosti Spišského hradu, od 
roku 1976 až doteraz v BARDEJOVE. Vyštudovaný pedagóg, pôsobiaci na rôznych 
pracovných pozíciách v školstve. Posledných 16 rokov (až do dôchodku 1. 5. 2010) 
vedúci oddelenia kultúry MsÚ v Bardejove. 
Šťastne ženatý (48 rokov) manžel skvelej manželky, otec 2 vydarených detí, ded-
ko 3 šikovných vnúčat. Prvé dotyky s fotografiou v detstve, druhé na PF UPJŠ (je-
den z prvých členov vysokoškolského združenia AMUNFOTOKLUB v Prešove), 
tretie absolvovaním diaľkovej školy fotografie pri KOS v Košiciach v rokoch 1969 
– 1971 (lektori  L. Noel, P. Purz, K. Lovay...) štvrté – už nie dotykové, lež do bod-
ky a písmena, „zrazenie sa“ s vynikajúcim fotoklubom BARDAF /2012/. Vstupom 
do BARDAFu sa skončilo obdobie prevažujúceho „cvakania“ a začalo naozajstné 
FOTOGRAFOVANIE so všetkým čo k tomu prislúcha. Prvé akceptácie na rakúskom 
TRIERENBERGU a katarskom AL-THANI, mimochodom najobsadzovanejšie fo-
tografické salóny na svete, povzbudili, dodali sebadôvery do tej miery, že mohlo 
nastať obdobie prezentovať vlastnú tvorbu v tuzemsku i zahraničí pod klubovou 
hlavičkou i samostatne. S jedlom rastie chuť a tak za posledné 4 roky sa moje fo-
tografie ocitli na európskom, africkom, ázijskom i americkom kontinente. Neoso-
bujem si prívlastok FOTOGRAF v pravom slova zmysle. Nepreferujem žiadny štýl 
ani žáner. Mám rád fotografie majúce príbeh. Tie poväčšine vznikajú „náhodne“ 
pri cestovaní, na potulkách, putovaniach či podujatiach rozmanitého žánru. Fo-
tografovanie ma obohacuje, cibrí postreh, intuíciu, robí vnímavejším k prírode, 
ľuďom, okoliu. Napriek niekoľkým medzinárodným oceneniam, získaniu titulu  
AFIAP, si stále myslím, že som ešte svoju najlepšiu fotografiu neurobil...

janmarianbj@gmail.com


