TLAČOVÁ SPRÁVA
TVORBA 2017
Miesto: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01 Michalovce
Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk
Názov podujatia: TVORBA 2017
Termín podujatia: 15. 03. 2017 – 31. 03. 2017, vernisáž dňa: 15. 03. 2017 o 16.00 hod.
Informácie k podujatiu: Marianna Chvastová, marianna.chvastova@zosmi.sk
Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk
„Maľovanie je pre mňa šťastie a šťastie, to je nádherný dar.
Čím viac sa rozdáva, tým viac ho máme“. (Ľudmila Lakomá Krausová)
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pozýva na regionálnu postupovú súťažnú
výstavu prác neprofesionálneho výtvarného umenia okresov Michalovce a Sobrance pod názvom
Tvorba 2017. Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. marca 2017 o 16.00 hod. v galérii Zemplínskeho
osvetového strediska v Michalovciach.
Tvorba je regionálna postupová súťažná výstava, ktorá je pre výtvarníkov, ktorí majú odvahu
verejne prezentovať svoje diela, neboja sa kritiky i konfrontácie. Je prehliadkou ich tvorivosti, ktorá
je jednou z častí kultúry nášho regiónu. Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne a nie je žánrovo
ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej
výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej
technike, úžitkovej tvorbe, v prácach intermediálneho charakteru, v počítačovej grafike
a v samostatnej súťažnej kategórii D – insita, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov. Do
súťaže, v ktorej je vždy dominantná maľba vo všetkých kolách sa prihlásilo 15 autorov. V celom
spektre výtvarných diel týchto výtvarníkov je tento rok plastika „krásnou čerešničkou na torte“.
Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum a poznáme ju pod názvom Výtvarné
spektrum. Na úrovni kraja ju poznáme pod názvom Košická paleta. Súťaž je založená na
dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov a amatérskych
výtvarníkov.
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