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Výstava ponúka široký výber tvorby od maľby, sochy, cez grafiku,
fotografiu, textil a drevorezbu.

bardejov

PREŠOV. V Galérii Átrium v Prešove vo štvrtok otvorili v poradí IX. Vianočný salón,

humenné

na ktorom vystavuje 51 umelcov, z toho je 19 fotografov.

sabinov

Ide o medzinárodný salón, na ktorom sa svojou tvorbou prezentujú aj výtvarníci z

stará ľubovňa

Poľska a Maďarska.

vranov nad
topľou

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

archív

textil a drevorezbu.

ŠPORT
KOMENTÁRE

Každý výtvarník dostal priestor na jedno až dve diela, ktoré chcel ukázať divákom,
pričom nikto nebol viazaný žiadnou predpísanou témou.

ROZHOVORY
TIPY NA DNES

Umelci sa zväčša prišli pochváliť aktuálnou tvorbou.

PROMINENTI
ŽENÁM
INFOSERVIS

Spolupráca so zahraničnými umelcami

HOBBY

Kurátor výstavy Stano Šalko uviedol, že zaujímavé na tomto salóne je, že sa

HUMOR

rozprúdila spolupráca s poľskými umelcami, ktorí sú zoskupení okolo mestskej

HOROSKOP

galérie v Krosne.

ANKETA

Podarilo sa nadviazať kontakt s umelcami, ktorí už spolupracovali s prešovskou
Galériou Átrium v rámci plenérov.
Pokračuje aj spolupráca s maďarskou stranou, ktorú zastupuje Zita Aranyász, tá
predstavuje zaujímavú vlnu mladých umelcov.

Ste spokojný s tým,
čo sa vo vašom
meste/obci urobilo
od posledných
komunálnych volieb?
Áno, úplne.
22%

"Doteraz mala Galéria Átrium najužšie kontakty s Ukrajinou, teraz sa začínajú
rysovať aj aktivity na viaceré strany," povedal Šalko.
Výtvarník Ján Fekete žije v Rakúsku, ale jeho korene sú na východe Slovenska a
pravidelne udržiava kontakty s touto galériou.

Niečo sa spravilo,

Šalko uviedol, že medzi vystavujúcimi sú aj nové mená, ale gro výstavy je

ale mohlo sa viac.

postavené na umelcoch, ktorí tu už vystavovali samostatne aj skupinovo.

7%
Neviem, neriešim
to.
2%
Skôr nie, ako áno.
3%
Absolútne nie.
67%
2018 účastníkov
staršie ankety
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V desaťročnej histórii Galérie Átrium ide o najbohatšie zastúpenie umelcov na
Vianočnom salóne.
Výstava potrvá do 15. januára.

