Zamrznuté hniezdo - olej

Potok v parku - pastel

Dažďové kvapky - olej

Ružový kvet - akryl

Neskorá jeseň - akryl

Vierozvestcovia a učitelia
Slovanov - akryl, olej

Nádej I. - akryl

Ľudová veselica - akryl

Svätý František - úžas - olej

Korunovácia Márie Terézie v Bratislave - akryl

Vyjsť zo samoty - akryl

Tancujúce plamene - akryl

Svitanie - olej

Súš v Karloveskom ramene - olej

Karloveská zátoka - pastel

Štefan Maťo sa narodil

v roku 1949 vo Veľkom Cetíne pri Nitre,
žije a tvorí v Bratislave.

Bunkový rodostrom rodiny- akryl

K maľovaniu sa dostal v 60. rokoch svojho života. Podnetom mu boli pobyty
na rozhraní Liptova a Oravy. Čaro krajiny si chcel uchovať,
a tak vznikli prvotiny maľované temperami.
Od roku 2010 je členom Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov (ANV),
kde sa pod vedením Mgr. art. Zuzany Pozdechovej-Marthyovej oboznámil
s technikami kresby a maľby. Od roku 2012 sa pod vedením Mgr. Otílie
Nevřelovej-Palugyayovej venoval najmä maľbe akrylom, olejom a pastelom.
V rokoch 2017 až 2019 absolvoval kurzy techník maľby a kresby
u akademických maliarov Mira Bezáka a Dušana Sekelu.
Námetmi jeho obrazov sú nádherné zákutia Slovenska, krása
architektúry, prírodných útvarov a kvetov. Nevyhýba sa opt-artu, figurálnej
maľbe ani abstrakcii. Vo svojej tvorbe reaguje na aktuálne témy, ktoré hýbu
spoločnosťou, na postavy histórie Slovenska a na odkazy
kresťanských svätcov.
Od roku 2012 sa pravidelne zúčastňuje kolektívnych výstav ANV.
V rokoch 2013 – 2019 každoročne vystavoval na VÝTVARNOM SPEKTRE
– Bratislavský kraj, kde v roku 2016 získal cenu a postup do celoštátneho
kola v Trenčíne.
V roku 2013 sa zúčastnil na celoštátnej výstave MISIA – Výtvarná pocta
sv. Cyrilovi a Metodovi v Art centre synagóga Trenčín.
Vystavoval v Bratislave, Stupave, Písku, Banskej Bystrici a na iných
miestach.

Zrnko nekonečného vesmíru - akryl

Smerom k počiatkom II. - akryl

Rodina - akryl

Ohnivák - akryl

autorská výstava obrazov

0905 615 474
matostevo11@gmail.com
Web: www.atelier-anv.sk
Zostavila: Eva Gogová

Štefan maťo
farebný zápisník
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