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Trenčín, 8. september 2017 
Výtvarné spektrum 2017 ocenilo talentovaných výtvarníkov už 54.-krát. Hlavnú 

cenu si odniesla Trenčanka Anna Skřipská - Kubišová  

Vo výstavných priestoroch kasární Trenčianskeho hradu sa v piatok 8. septembra 2017 

okrem oceňovania talentovaných výtvarníkov slávnostne otvorila výstava diel umelcov 

z celého Slovenska. 

Matúšov hrad privítal už 54. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017. V kasárňach Trenčianskeho hradu sa 

výstava obrazov, sôch a ďalších umeleckých stvárnení koná pritom už po tretíkrát. 

„Súťaž Výtvarné spektrum nie je ani tematicky ani žánrovo vymedzená, môžu sa jej 

zúčastniť autori so všetkými výtvarnými technikami: maľba, grafika, plastika, textilné 

techniky, socha či drevoryt,“ prezradila tajomníčka poroty a metodička pre výtvarníctvo 

Trenčianskeho osvetového strediska Janka Masárová. Kultúrny program slávnostného 

otvorenia výstavy bol obohatený vystúpením Komorného orchestra mesta Trenčín.  

Hlavnú cenu Výtvarného spektra 2017 a Cenu predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) si z celoštátnej súťaže odniesla Anna Škřipská – 

Kubišová za diela Reč symbolov, Minulosť a Vchod do iného sveta. Rodáčka z Trenčína 

si ocenenie nemohla prísť prevziať osobne, jej prevzatím poverila zástupcu. „Je mi 

skutočne veľkou poctou, že moje diela boli takto ocenené. Kreslenie a maľovanie je pre 

mňa všetkým, robím to, lebo to vychádza zo mňa a v prvom rade to robím pre moje 

vlastné potešenie. Že výsledky mojej práce, respektíve môjho dalo by sa povedať 

poslania, sa páčia aj iným, je, aby som to povedala tak prudérne, pridaná hodnota,“ 

prečítala odkaz víťazky moderátorka Zuzana Laurinčíková.  

Hlavnú cenu odovzdával osobne trenčiansky župan Jaroslav Baška, pod ktorého záštitou 

sa podujatie konalo. „Chcem sa umelcom poďakovať za to, že každé ich dielo, obraz či 

skulptúra, ktoré si môžeme v priestoroch kasární Trenčianskeho hradu prezrieť, je 

originálom. Preto im chcem zaželať, aby ich múza aj do budúcna vždy dobre kopala 

a aby aj naďalej tvorili s radosťou a vytvárali vzácne a jedinečné diela,“ uviedol predseda 

TSK. 



Celkovo prihlásených 342 diel od 183 autorov hodnotila odborná porota v dňoch 25. – 

26. júla 2017. Do celoštátnej súťaže pritom postúpili víťazné výtvarné práce z ôsmich 

krajských súťaží. Po ich preskúmaní odporučila porota vystaviť 173 diel od 115 autorov 

a navrhla udeliť 1 hlavnú cenu, 13 cien v 4 kategóriách a 18 čestných uznaní. Prvú 

kategóriu tvorili umelci od 15 do 25 rokov, druhú autori od 25 do 60 rokov. 

Predposlednou boli výtvarníci od 60 rokov. Poslednou bola kategória insita.     

Samotné otvorenie výstavy spolu s oceňovaním osobností sprevádzali aj ďalšie aktivity. 

Tvorivé dielne si v piatok 8. septembra v priestoroch Základnej umeleckej školy Karola 

Pádivého v Trenčíne mohol vyskúšať každý, kto sa chcel na chvíľu zahrať na umelca. 

V sobotu 9. septembra 2017 budú tvorivé dielne pokračovať, pre návštevníkov je navyše 

pripravená aj prehliadka expozíciami a aktuálnymi výstavami Galérie Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.    

Verejnosť si výtvarné diela umelcov z celého Slovenska môže vo výstavných priestoroch 

kasárne v areáli Trenčianskeho hradu pozrieť do 1. októbra 2017.  
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