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Tlačová správa
Úspech liptovských neprofesionálnych výtvarníkov.
Kysucké kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
usporiadalo dňa 25.5.2018 vo výstavných priestoroch Kultúrneho a spoločenského centra v
Turzovke vernisáž krajskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018.
Hostí vernisáže privítala riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Čadci Mgr. Silvia Petreková
a poďakovala sa umelcom za ich veľký záujem o túto súťaž. Predseda odbornej poroty akad.
mal. Pavol Muška zhodnotil úroveň prác krajského Výtvarného spektra 2018 a poprial umelcom
veľa tvorivej chuti do ich ďalšej tvorby. Návštevníci podujatia si prezreli spolu 151 vystavených
diel
od 80-tich vystavujúcich autorov z piatich regiónov Žilinského samosprávneho kraja : Horného
Považia, Turca, Oravy, Liptova a Kysúc. Odborná porota pracovala v zložení: predseda poroty
akad. mal. Pavol Muška, prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, Art. D, Mgr. art. Dáša Klapitová.
Za liptovský región sa so svojimi dielami krajskej súťaže zúčastnili 20-ti výtvarníci, ktorých
porota regionálnej súťaže Jarný salón ocenila a doporučila ich účasť na krajskej súťaži.
S radosťou môžeme konštatovať úspešnú prezentáciu našich autorov, ktorým bolo udelené
odbornou porotou viacero ocenení.
Hlavnú cenu Výtvarného spektra 2018 získal Zdenek Martinák z Liptovského Mikuláša.
Ceny bez určenia poradia získali: Rasťo Frič z Ružomberka a Ľubomír Hajdučík z Nižných
Ružbách. Čestné uznania získali: Alena Fiačanová z Liptovského Mikuláša, Želmíra
Lišuchová z Liptovského Hrádku, Zuzana Repaská z Liptovského Mikuláša a Mikuláš
Majerčiak z Bukoviny.
Ocenené diela týchto autorov postupujú do celoštátneho kola Výtvarné spektrum , ktoré sa
bude konať v septembri v Trenčíne. Spolu s ocenenými autormi porota doporučila zúčastniť sa
na celoštátnom kole so svojimi prácami ešte trom našim výtvarníčkam: Gabriele Grešovej,
Anne Fábryovej a Stanislave Smieškovej.
Všetkým oceneným a taktiež vystavujúcim autorom blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú
reprezentáciu nášho regiónu prostredníctvom svojich výtvarný diel.
Výstava Výtvarné spektrum v Turzovke potrvá do 24. júna 2018.
Beata Kuviková
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši
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