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Prešovský príspevok k úspešnej medzinárodnej
spolupráci
Výstavný rok 2016 otvorila pred niekoľkými dňami prešovská Galéria Átrium na Floriánovej ulici
vo veľkom štýle medzinárodnej spolupráce. Dokazuje tak, že dobré vzťahy medzi ľuďmi
rôznych národov i jazykov začínajú a končia dobrým úmyslom a vzájomnou úprimnou
otvorenosťou k spolupráci. Vernisáž kolekcie obrazov maďarskej dvojice Molnár Dóra Eszter (z
partnerského mesta Prešova, maďarskej Nyíregyházy) a jej staršieho kolegu Jánosa Gnandta
(Békéšská Čaba) predstavuje akýsi výrez výtvarnej moderny umeleckej scény juhovýchodného
Maďarska. Kým Dóra sa predstavuje poväčšine malorozmernými  bytovými kolážami,
vytvorenými špeciálne pre prešovskú výstavu ako špeciálnu kolekciu, Jánoš Gnandt priniesol zo
svojho mesta, založeného pred niekoľkými storočiami slovenskými vysťahovalcami na „dolnú
zem“ veľkoplošné akryly prísnych geometrických tvarov, ale hýriacich živými farbami, ktoré
vytvoril v ostatných štyroch rokoch. A ktoré majstrovsky previedol pomocou farebných plôch
rôznej svetlosti do formátu 3D.
 
Vernisáže sa zúčastnil aj konzul Maďarskej republiky so sídlom v Košiciach pán Ádám Szesztay,
ktorý nad týmto výstavným projektom prevzal osobnú záštitu. Vo svojom mimoriadne krátkom
príhovore zdôraznil, že Galéria Átrium je svetlým príkladom, ako sa dá aj v dnešnej dobe
progresívne spájať podnikanie s kultúrou. Veľmi pozitívne sa o pocitoch priazne Prešovčanov
a o podmienkach v Galérii Átrium a jej činnosti pre kultúru mesta vyjadrili aj obaja autori.
 Určite vedia o čom hovoria, keďže majú za sebou bohaté medzinárodné výstavné aktivity. Za
všetko hovorí azda jedna veta zo „spovede“ Dóry Molnárovej: Umelci v našom meste
(Nyíregyháza) hovoria o Prešove  a jeho kultúre iba to najlepšie. Teraz sme sa
s Jánošom presvedčili, že naše očakávania sú vysoko prekročené a skutočnosť je
pre nás príjemne prekvapujúca. Snažíme sa veriť, že naše obrazy pomôžu doplniť 
pre návštevníkov Átria elegantné prostredie a znásobiť príjemné pocity. 
 
Prvá tohtoročná  výstavná akcia Galérie Átrium, ktorá, žiaľ, začala netradične minútou ticha za
práve zosnulého akad. sochára Dušana Pončáka, je súčasťou projektu Maďarské dni v Átriu.
Maďarská výtvarná dvojica bude v Átriu vystavovať svoje diela do 19. februára 2016.
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