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TLAČOVÁ SPRÁVA 

TVORBA 2015 

 
Miesto: Galéria  Zemplínskeho osvetového strediska  

             Gorkého 1, 07101 Michalovce, www.zosmi.sk  

 

Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk 

 

Názov podujatia: Tvorba 2015 

 

Termín podujatia: 06. 03. 2015 - 27. 03 2015, vernisáž dňa 06. 03. 2015, piatok 16:00 hod 

 

Informácie k výstave: Marianna Chvastová, marianna.chvastova@zosmi.sk  

 

Vstupné: deti: 0,20 eur 

                dospelí: 0,40 eur 

 

Umenie je často výstižnejším nositeľom toho, čo bežnými slovami ťažko opísať a aj samotná maľba 

je odrazom autorovej myšlienky. Zemplínske osvetové stredisko preto dáva priestor neprofesionálnym 

výtvarníkom a každoročne usporadúva regionálnu postupovú  súťažnú výstavu vo výtvarnej tvorivosti pod 

názvom Tvorba 2015, ktorá nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Je žánrovo rozmanitá a určená pre 

mládež od 15 rokov a dospelých. Cieľom tejto súťaže je podporovať a aktivizovať oblasť neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby v našom regióne. Chceme poskytnúť priestor na prezentáciu a konfrontáciu tvorby autorov. 

Súťažiaci autori budú zaradení do štyroch súťažných kategórií, pričom posledná, D kategória,  zahŕňa 

autorov nad 15 rokov, ktorí sú výtvarne neškolení a majú špecifický výtvarný prejav – insitné umenie, art 

brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. Diela autorov ponúkajú široké spektrum jednotlivých 

výtvarných techník a tém, ako i  škálu prezentovaných výrazových prostriedkov od  kresby, grafiky, maľby, 

plastiky, úžitkovej tvorby a prác intermediálneho charakteru. Zapájaním mladých výtvarníkov do súťaže a 

aktivít  výtvarnej tvorivosti sa táto súťaž stáva jednou z účinných foriem prevencie  drogových závislostí a 

iných foriem sociálnej patológie, ktorými je najviac ohrozená práve mladá generácia. 

 

Odbornou porotou vybrané výtvarné práce z nášho regionálneho kola postupujú do krajského kola, 

ktoré verejnosť pozná pod názvom Košická paleta. Vyhlasovateľom súťaže v rámci Slovenska je Národné 

osvetové centrum Bratislava a Výtvarné spektrum je jeho vrcholným podujatím. 
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