Ivan Polonský

Malokarpatská knižnica v Pezinku má
vo svojom fonde tieto dokumenty
Knihy
1.
Výtvarní umelci západoslovenského kraja
k 40. výročiu Slovenského národného povstania /
Vladimír Siváček. - Západoslovenská krajská
organizácia ZSVU, 1984.
katalógy výstav
2.
Ivan Polonský Keramika : október - december 1988 /
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre. - [S. l.] : [S. n.],
[1988].
výtvarné výstavy

* 04.04.1945 - Hubina
+ 21.02.1987 - Modra
Architekt, výtvarník v slobodnom povolaní,
keramikár.
Študoval na Strednej priemyselnej škole odevnej
v Trenčíne, neskôr sa rozhodol študovať
architektúru na Stavebnej fakulte Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave.
Po jej absolvovaní pracoval ako projektant
v Piešťanoch. Príležitostne sa venoval
medailérskej tvorbe.
Od r. 1979 žil v Modre, kde mal ateliér spolu
s bratom Mariánom. Venoval sa keramike.
Zameral sa na úžitkovú keramiku, boli to hlavne
misy a vázy. Jeho tvorba je zastúpená
v zbierkach Slovenského múzea dizajnu,
Slovenskej národnej galérie v Bratislave
a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

3.
Modra : pocta keramike : homage to ceramics :
Hommage an die Keramik / Štefan Oriško. - Bratislava :
Slovenská výtvarná únia, 1994.
umelecké výstavy
4.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců
1950-2003. XI. Pau - Pop / Alena Malá. - Vyd. 1. Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 2003.
výtvarné umenie - výtvarníci - prehľady
5.
3 x Polonský / Mária Horváthová. - Bratislava : FO
ART, 2015.
výtvarní umelci - umeleckí keramikári

6.
3 x Polonský [grafika] : Marián Ivan Tomáš / Kurátorka
výstavy Mária Horváthová. - [S.l.] : [S.n.], [2015].
pozvánky k výstave

Články
1.
Z jedného ateliéru rodiny Polonských /
Marián Polonský, (red). - Fotografia. - In: Modranské
zvesti. - Roč. 24, č. 7 (2016), s. 12-13.
autobiografické spomienky - výtvarní umelci
2.
Modranskí šuhaji - bratia, čo sa zaľúbili do hliny /
Simona Janišová. - Fotografie. - In: Denník N. ISSN 1339-844X. - Roč. 5, č. 18 (25.01.2019), s. 16.
výtvarní umelci - keramikári
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