Tlačová správa - Dve z nás 2019

Liptovské kultúrne stredisko každoročne usporadúva autorskú výstavu dvom výtvarníkom členom Klubu neprofesionálnych výtvarníkov, ktorá už tradične nesie názov DVE Z NÁS.
Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Liptovskom kultúrnom stredisku vznikol v roku 2010
vďaka iniciatíve samotných výtvarníkov. Navštevovaním výtvarných školení pod odborným
vedením lektora, Mgr. art. Róberta Močiliaka sa takmer 45 výtvarníkov, štyri krát do týždňa
zdokonaľuje vo svojej záľube s možnosťou ich umeleckého rastu.
V tomto roku predstavíme verejnosti prierez tvorby autoriek Mariany Petríkovej a Valérie
Szépeovej na samostatnej autorskej výstave.
Tvorba oboch výtvarníčok je formálne odlišná s vlastným rozpoznateľným rukopisom.
Mariana Petríková navštevuje Klub neprofesionálnych výtvarníkov od roku 2013. Za viac ako
5 rokov má za sebou mnoho výtvarných plenérov, tvorivých dielní, výstav, prehliadok i pár
ocenení za tvorbu. Venuje sa širokej škále výtvarných techník, štýlov, žánrov. Zaujala ju hlavne
grafika, ale nebráni sa ani iným výtvarným technikám. Medzi námetmi dominuje krajina,
prírodné scenérie, krajinné detaily. Sama o svojej ceste umením cituje Pabla Picassa: "Umenie
zmýva z duší prach každodennosti", aj mne umenie prinieslo rozptýlenie, spestrenie všedných
dní.
Valéria Szépeová navštevuje Klub neprofesionálnych výtvarníkov od roku 2012. V začiatkoch
jej tvorba vychádzala z reality. Zamerala sa predovšetkým na krajinomaľbu a architektúru
technikami akrylu a suchého pastelu. V súčasnosti ju ale viac priťahuje abstrakcia, najmä kvôli
možnostiam plne rozvinúť hru tvarov a farieb. Také čosi vlieva do človeka novú energiu a učí ho
vidieť nepoznané. Aj pri abstraktnej tvorbe sa ale inšpiruje pozoruhodnými prírodnými a
historickými miestami doma i v zahraničí.
Pri práci sa riadi mottom amerického spisovateľa Williama Feathera: „Ľudia prichádzajú o svoj
podiel šťastia nie preto, že by ho nikdy nenašli, ale preto, že sa nedokážu zastaviť, aby si ho
vychutnali.“ Jej vlastnými slovami: „To moje šťastie nachádzam v maľovaní, kde sa aj v tomto
uponáhľanom svete čas zastaví a ja si ho naplno vychutnávam.“
Výstava bude už tradične inštalovaná vo výstavných priestoroch Liptovského kultúrneho
strediska od 30.5.- 25.7.2019. Vernisáž výstavy sa uskutoční 30.5.2019 o 16:30 hod., v
programe vernisáže sa predstaví Ľudová hudba Haluška.
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