
Fragmenty svojich dávnejších aj súčasných kresieb a grafík presúva, odkrýva,
ďalej recykluje počítačovými zásahmi, čím mení ich významovú a tvarovú
štruktúru, ktorá v maľbách získava nový rozmer. V maliarskej tvorbe kladie
dôraz najmä na čiaru. Tú vo svojom tvorivom procese vrství, odkrýva, maže,
znovu objavuje, odtláča, ryje a kreslí. Takto recyklované motívy ďalej farebne
dotvára, znovu spracováva, rozkladá, experimentuje s nimi a následne ich spája
do nových obrazových príbehov. Dominujúca spleť čiernych čiar, plôch, a bodov
na maliarskom plátne je výsledkom už spomínanej kombinácie a spájania
viacerých medií – kresby, grafiky, počítačovej grafiky, ktoré autor akceleruje do
vášnivého, niekedy až arytmického tanečného fortissima. Ich vzájomným
prelínaním, prepájaním a fragmentáciou vytvára svoj, na prvý pohľad
komplikovaný autorský svet, ktorý ale divákovi ponúka mnohorozmerný
priestor pre fantáziu a inšpiráciu. 
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Stobadín (maľba akrylom 80 x 60 cm, 2021). Mgr.art., Ing. Branislav Kristín

MGR.ART. ING. BRANISLAV KRISTÍN

Narodil sa v roku 1978 v Trenčíne, v rokoch 1998 –
2003 vyštudoval na Technickej univerzite vo
Zvolene odbor Priemyselný dizajn. V rokoch 2004 –
2009 vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v
Bratislave odbor Grafika a iné médiá v Ateliéri
voľnej a farebnej grafiky u akademického maliara
Vojtecha Kolenčíka. Venuje sa maľbe, kresbe a
grafike. Najzaujímavejší je u neho proces vzniku
diel, ktorý sa postupne z akéhosi automatizmu a
náhodnosti mení na autorom presne zadefinovaný
finálny výsledok. 

Sám o svojej tvorbe hovorí: „Keď maľujem, kreslím,
keď robím akciu s kvasom v pálenici, keď kreslím na
zem v záhrade, ako keby som bol v tej pravekej
jaskyni a maľujem tam, kreslím na stenu. Zabúdam
na všetky pravidlá, na našu súčasnosť – komerčnú
dobu, honbu za peniazmi...“.

Premeny I. (maľba a kresba 120 x 80 cm, 2020).
Mgr.art., Ing. Branislav Kristín



SMe1EC2 (maľba akrylom 80 x 60 cm, 2021). 
Mgr.art., Ing. Branislav Kristín
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SILA EXPERIMENTOV

Ako umenie sprevádza vedecké úspechy, tak sú
naše vybrané vedecké úspechy stvárnené
umením aj pri príležitosti výročia založenia
Ústavu. Mgr.art., Ing. Branislav Kristín dal
vedeckým objavom nový rozmer pomocou
umeleckého umenia. Vďaka tomu vznikla výstava
SILA EXPERIMENTOV.

Podujatie podporila Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX.

Cemtirestat (maľba akrylom 80 x 60 cm, 2021). 
Mgr.art., Ing. Branislav Kristín

Experiment. Je to slovo spájané najmä s
výskumom v laboratóriu. Avšak experiment je aj
bežnou súčasťou umenia. A zase bežnou súčasťou
vedeckej práce je umenie, umenie stvoriť
experiment, hypotézu či umenie interpretácie
výsledkov. Umenie a veda sú oknom do nového
sveta, do budúcnosti, ktoré vzniklo kombináciou
náhody a umenia. V histórii Ústavu došlo k
mnohým vedeckým úspechom, sprevádzaným
„umením“ a „náhodami“: pri objave stobadínu a
jeho účinkov, pri výskume voľných radikálov,
mechanizmov starnutia či pri objave cemtirestatu
a jeho diméru. Umenie je často relaxom pre
vedcov.

Objekt II. (maľba akrylom 70 x 
50 cm, 2018). 
Mgr.art., Ing. Branislav Kristín
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