
Český maliar Zdeněk Hajný (1942)  štúdium ekonómie na 
Vysokej škole poľnohospodárskej v Brne ukončil v roku 1964, 
v roku 1975 promoval na Filozofickej fakulte Univerzity 
Karlovej v Prahe v odbore psychológia a v roku 1989 na tej 
istej univerzite získal titul doktor filozofie. 

Od detstva ho zaujímalo výtvarné umenie, predovšetkým 
maľba. Od roku 1983 sa venuje iba umeniu, zaoberá sa psy-
chologickou problematikou  nadosobných zdrojov tvorivosti 
v umení a začína s experimentmi v oblasti mimozmyslové-
ho pôsobenie obrazov na diváka. Svoje maľby prezentuje 
v známych galériách doma a v zahraničí, prednáša na rôz-
nych domácich a medzinárodných podujatiach, ezoterických  
festivaloch, účinkuje v televíznych reláciách. V roku 1994 
s americkým spisovateľom a pastorom Robertom Fulghu-
mom otvára vo svojom pražskom dome Galériu Cesty ke 
světlu, kde okrem mystických obrazov sú aj audovizuálne  
programy s hudobno-obrázkovými fantáziami na tému: život 
vo vesmíre.

Súčasťou jeho výtvarnej práce je aj rozsiahla sakrálna 
tvorba. V roku 2000 realizuje fresku „Večné svetlo nádeje“ 
–  v rámci medzinárodného projektu Archa Locus – v rím-
skokatolíckom kostole vo Vyšnom Sliači pri Ružomberku, 
ďalej oltárnu fresku „Betlehemská krajina“ v rímskokatolíc-
kom kostole v Bešeňovej, v roku 2002 použili jeho obraz 
slovenskí výtvarníci pri vyhotovení oltárnej fresky v ekume-
nickom kostole v Malom Krtíši. Podobne realizoval niektoré 
vlastné návrhy v kostoloch v Čechách a Maďarsku.

Udržiava živý kontakt, spolupracuje so svetoznámymi 
umelcami, spisovateľmi.  Napríklad dňa 1. 9. 2010 bol  jeho 
hosťom autor svetového bestselleru Život po živote Ray-
mund A. Moody, ktorý do knihy hostí   uvedenej pražskej 
galérie o.i. napísal:

 Ďakujem, že ste vytvorili takú skvelú galériu. Keď som sa tu 
prechádzal, vybavili sa mi Kantové múdre slová: „Existujú dve 
veci, ktoré ma udivujú a naplňujú  úžasom – hviezdna obloha 
nad nami a mravný zákon v nás!“ U vás v galérii som cítil, že 
Vy ste to nebo zniesli na zem a ducha povzniesli k nebesám.

                          /www.cestykesvetlu.cz/
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 a Združenie FORSA Košice  

si Vás dovoľujú  pozvať na otvorenie  výstavy

 

Zdeněk   H A J N Ý
(Praha)

CESTY KU SVETLU
 - 

KRAJINY IBA TUŠENÉ

ktoré sa uskutoční  v rámci Višegrádskych dní  dňa 
21. 10. 2010 o 16.30 h.

v MVL na Alžbetinej ul. č. 20 v Košiciach

Úvodné slovo o tvorbe maliara:
Marián Balázs – predseda Zboru poradcov

predsedníčky vlády SR

Kurátorka výstavy:  
Eva Ľuptáková – riaditeľka Oravskej galérie 

v Dolnom Kubíne

Výstava potrvá do 28. 11. 2010




