Július KORESZKA
Július Koreszka sa narodil 24. 2. 1895 v Dojči, okres Senica.
Po skončení gymnázia študoval na VŠMU v Budapešti (1919-1924) a na akadémii v Prahe v
ateliéri u J. Obrovského, V. Nechlebu a M. Primera. V rokoch 1925-1936 pôsobil v
Bratislave.
Od roku 1936 žil a pracoval v Skalici.
Július Koreszka sa špecializoval na krajinomaľbu, v čom ho ovplyvnili najmä českí krajinári.
V Prahe prijal štýlové princípy secesie, najmä kresbu dekoratívne ohraničujúcu obraz
predmetu v ploche. Podľa názoru odbornej kritiky ostal ojedinelým predstaviteľom secesného
štýlu v slovenskej modernej maľbe. K tejto tvorbe ho pravdepodobne inšpirovalo aj
zoznámenie sa s dielami parížskej maliarskej skupiny Nabis (Bonnard, Vuilard a i.).
J. Koreszka sa venoval v rannej tvorbe aj portrétu.
Jeho hlavnými témami však bola maľba zátiší a krajiny. V Bratislave spracúval krajinárske
motívy z rovinatého okolia mesta.
V prvom období jeho tvorby vynikli krajinárske kompozície s figurálnou štafážou, v ktorej
syntetizoval poučenie na romantickej, realistickej, impresionistickej a secesnej krajinomaľby
do svojej koncepcie meditatívno-snivého obrazu.
Obrazy: Rozhovor na moste, Krajina s napájaním koní na moste, Rybári pri mŕtvom ramene
Dunaja z konca 20. rokov uviedli sériu diel, ktorých lyricko-romantizujúca koncepcia
charakterizovala jeho ďalšiu tvorbu. Na prelome 20. a 30. rokov vytvoril cyklus vedút
slovenských hradov ako príspevkov do hľadania obrazu našej krajiny. Vciťoval sa v nich do
poézie hradných dejín Pajštúna, Beckova, Plavča, Smoleníc, Devína a i.
Po odchode do Skalice tvorilo toto mesto jeho ústrednú tému ( jej panoráma, historická
architektúra, zákutia, vinohrady, lesíky, rovinaté lúky), spracovanú s výrazným lyrizmom.
Farebnosť obrazov menil podľa ročných období a svetelných podmienok.
Július Koreszka bol členom Umeleckej besedy slovenskej a Spolku slovenských umelcov. Od
roku 1926 sa zúčastňoval kolektívnych výstav. Samostatné výstavy mal v Bratislave (1931,
1955), Skalici (1937), Hodoníne (1959),) Nitre (1968).
Zomrel vo veku 63 rokov v Skalici.
http://ezahorie.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4002:koreszkajulius&catid=82:osobnosti&Itemid=97&lang=za
http://www.webumenia.sk/web/guest/search//results?orderBy=RELEVANCE&page=3&items=14&query=au:%22J%C3%BAlius%20Koreszka%22&layout
=gridLayout&images=true&searchFor=data

