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Na 9. ročníku Vianočného salónu vystavujú výtvarníci a fotografi zo

Slovenska, Poľska a Maďarska.

PREŠOV. V poradí desiatu sezónu existencie završuje v závere tohto roka Galéria

Átrium v Prešove.

Ako rozlúčku s jubilejným rokom pripravila pre svojich priaznivcov 9. ročník

Vianočného salónu s medzinárodnou účasťou, na ktorom vystavuje 51 umelcov z

radov výtvarníkov a fotografov.

Ako informoval kurátor výstavy a riaditeľ galérie Stano Šalko, ide o medzinárodný

salón, na ktorom sa tvorbou prezentujú aj výtvarníci z Poľska a Maďarska.

„Podarilo sa nadviazať kontakt s umelcami, ktorí už spolupracovali s prešovskou

Galériou Átrium v rámci plenérov. Pokračuje aj spolupráca s maďarskou stranou,

zastupuje ju Zita Aranyász, ktorá predstavuje zaujímavú súčasnú vlnu mladých

umelcov,“ uviedol Šalko.

Dodal, že doteraz mala Galéria Átrium najužšie kontakty s ukrajinským

Užhorodom, teraz sa začínajú rysovať aj aktivity na viaceré strany.

Zaujímavé je podľa neho rozprúdenie spolupráce s poľskými umelcami, ktorí sú

zoskupení okolo mestskej galérie v Krosne.

Cieľom je vytvoriť v galérii fungujúcu spoluprácu umelcov z krajín V4.

Vydali aj katalóg

Galéria Átrium počas svojej desaťročnej existencie ponúkla verejnosti stretnutie s

umením v podobe obrazu, sochy aj fotografie.

Prierez činnosti galérie za desať rokov ponúka jubilejný katalóg. Na 154 stranách

zachytáva jednotlivé výstavy, atmosféru plenérov, činnosť Klubu Galérie Átrium.

Katalóg má bohatú obrazovú prílohu a obsahuje fotografie diel vystavujúcich

autorov.

Galéria poskytla počas dekády priestor na prezentáciu stovkám výtvarníkov.

Okolo 50 umelcov tu malo samostatné výstavy, predstavili sa tiež skupiny

výtvarníkov, ktorých zastrešujú výtvarné združenia, niekoľko výstav vzniklo vďaka

organizovaniu plenérov.

Najväčšia plejáda umelcov ale vystavovala vždy počas Vianočných salónov.

Medzi vystavujúcimi na tom tohtoročnom sú aj nové mená, ale gro je postavené

na umelcoch, ktorí tu už vystavovali samostatne aj skupinovo. Umelci sa prišli

pochváliť najmä aktuálnou tvorbou.

Výstava ponúka široký výber od maľby, sochy, cez grafiku, fotografiu, textil,

drevorezbu aj kamennú plastiku.

Každý výtvarník dostal priestor na jedno až dve diela, ktoré chcel ukázať divákom,

nebol zviazaný žiadnou tematikou.

Predajný salón sa koná pod záštitou honorárneho konzula Holandského kráľovstva

na Slovensku Matúša Murajdu a potrvá do 15. januára 2016.
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