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Viac ako 60 umelcov vystavuje
diela v rámci Vianočného
salónu

PREŠOV. Prešovská Galéria Átrium otvorila vo štvrtok 11. ročník Vianočného

salónu.

Vystavuje na ňom celkovo 60 výtvarníkov a fotografov hlavne z Prešova,

Trebišova, Lipian, ale aj Bratislavy.



Približovanie umenia

"Je to kvalitná a kvalitne inštalovaná výstava. Som aj galerista, nielen

výtvarník, preto viem, o čom hovorím. Použité techniky sú rôzne, nebola

daná téma. Je to na každom autorovi, čo urobil a dodal, ale každý chcel dať to

najlepšie," uviedol kurátor výtvarnej sekcie výstavy Dušan Baláž.

Ľuďom je podľa jeho slov potrebné priblížiť umenie.

"Umením vlastne ťaháme ľudí k dobrote, pozitívnemu mysleniu, k láske, k

ľuďom. Kto miluje umenie, venuje sa mu a nachádza v ňom niečo, je úplne

iný človek. Mám už nejaký ten rok prežitý a prišiel som na to už aj sám,

nielen z počutia a čítania, že to funguje. Ľudia musia byť krásni a krajší sú,

keď žijú s umením. Umenie zbližuje, tam netreba jazyk, nič, hovorí samo o

sebe," povedal Baláž.

Rôzne techniky a žánre

Vianočný salón ponúka divákom nové aj staršie diela.

Autori použili rôzne techniky, ako olej, akryl a kombinovanú techniku.

Nechýba ani umelecké kováčstvo a drevená plastika. Bohaté zastúpenie má aj

fotografia.

"Fotografie sú na vysokej úrovni. Niektoré z nich boli ocenené v súťažiach na

Slovensku i v zahraničí. Vzhľadom na to, že na salón sa neurčuje žiadna téma,

každý autor mal svoj vlastný nápad. Vznikla kolekcia rôznych fotografií I

príroda, šport, makro fotografia a ilustračná fotografia," doplnil kurátor

fotografickej časti výstavy Laco Cuper.

Spomínali na zakladateľov

Organizátori vzdali hold aj trom umelcom, ktorí stáli pri zrode Galérie

Átrium, no už nie sú medzi živými I Juraj Kresila, Jozef Čanda, Stanislav

Šalko.

Rovnako aj pozvánka na súčasný Vianočný salón má vizáž, akú jej v

predošlých ročníkoch dal Stano Šalko, ktorý sa najdlhšie staral o prípravu

Vianočných salónov, ako aj o výber autorov a ich diel na jednotlivé výstavy.

Návštevníci si môžu výstavu pozrieť do 16. januára 2019 v priestoroch Galérie

Átrium.


