TLAČOVÁ SPRÁVA
ANDY GORE – Výber z tvorby
Miesto: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01 Michalovce
Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk
Názov podujatia: ANDY GORE – Výber z tvorby
Termín podujatia: 08. 09. 2016 – 23. 09. 2016, vernisáž dňa: 08. 09. 2016 o 16.30 hod.
Informácie k podujatiu: Marianna Chvastová, marianna.chvastova@zosmi.sk
Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk
Príjemný pocit tepla a pokoja okorenený štipkou neoceniteľnej pozitívnej energie zaplaví v týchto
dňoch všetkých návštevníkov galérie Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Už od
08. 09. 2016 vystavuje svoje diela košický výtvarník Andy Gore pod názvom Výber z tvorby.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 08. 09. 2016 o 16. 30 hod. v priestoroch galérie Zemplínskeho
osvetového strediska v Michalovciach. Výstava potrvá do 23. 09. 2016.
Známy košický výtvarník svoje dlhoročné skúsenosti s láskou a veľkým zanietením odovzdáva
začínajúcim umelcom i neprofesionálnym autorom v celom Košickom samosprávnom kraji.
Dlhoročne pôsobil ako metodik pre neprofesionálnu výtvarnú tvorbu a tradičné remeslá v Krajskom
osvetovom stredisku v Košiciach. To, že sa popri svojej nielen časovo náročnej práci stíhal venovať
i vlastnej tvorbe, je hodné obdivu.
Na dielach Andyho Goreho, ešte pred ich dôkladnejším precítením, Vás v prvom rade zaujme ich
nádherná teplá farebnosť, ktorá je pre jeho tvorbu typická. Z farieb je mu najbližšia zemitá hnedá.
Dominuje uňho krajinomaľba i figurálna tvorba. Jeho výtvarný prejav je silne ovplyvnený blízkym
vzťahom k prírode, ale aj psychotronikou, ktorá ho zaujíma už dlhšie obdobie. Inšpiruje ho
ezoterika, mystika a záhadné javy v histórii ľudstva.
Pokiaľ túžite zrelaxovať a odniesť si hlboký umelecký zážitok, aktuálna výstava Andyho Goreho je
pre Vás to pravé.
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!
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