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                         Tlačová správa     

            

Trenčín, 9. júl 2015   

Výtvarné spektrum prvýkrát v priestoroch hradnej kasárne  

 

Možnosť porovnať si silu kreatívneho ducha a fantázie ponúklo mladým i dospelým 

neprofesionálnym výtvarníkom 19. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2015. 

Vernisáž krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa uplynulý 

týždeň prvýkrát uskutočnila v nových priestoroch hradnej kasárne. Do súťaže sa celkovo 

zapojilo 83 autorov, ktorí súťažili s 224 umeleckými prácami.  

 

Súťažilo sa v 4 kategóriách; v kategórii A súťažili autori vo veku od 15 do 25 rokov, 

kategóriu B reprezentovali umelci od 25 do 60 rokov, kategóriu C autori nad 60 rokov 

a kategóriu D autori nad 15 rokov špecifického výtvarného prejavu, akým je napr. insitné 

umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. Najviac súťažiacich, 42 

autorov so 125 dielami, súťažilo v kategórii B. Pekné zastúpenie mala aj kategória 

súťažiacich nad 60 rokov, do ktorej sa prihlásilo viac ako 22 autorov so 69 dielami. 

Slávnostnej vernisáže 19. Výtvarného spektra sa osobne zúčastnilo viac ako päť 

desiatok súťažiacich výtvarníkov.  

 

Najstaršia a najprestížnejšia žánrovo rozmanitá súťaž neušla ani pozornosti 

trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Ten sa osobne zúčastnil odovzdávania 

ocenení, ku ktorým pridal Pohár predsedu TSK, symbolicky naplnený farebnými 

kriedami, voskovkami a pastelkami. Cenu predsedu si z rúk trenčianskeho župana 

prevzal Vladislav Malast z Trenčína, ktorého ako nominanta na hlavnú cenu navrhli 

členovia poroty.  

 

Cieľom celonárodnej postupovej súťaže Výtvarné spektrum je rozvíjať talent 

neprofesionálnych výtvarníkov a poskytovať im priestor na prezentáciu, konfrontáciu 

a ocenenie ich umeleckého počínania. Devätnásty ročník súťaže organizovalo 

Trenčianske osvetové stredisko ako inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

 

Ocenené práce postupujú do celoštátneho kola, ktoré v tomto roku organizuje 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne už po 5-krát. Premiérovo sa celoštátne kolo 

bude konať vo výstavných priestoroch obnovenej kasárne na Trenčianskom hrade 

a v Katovom dome. Otvorenie výstavy sa uskutoční  4. septembra 2015. Výstava 

potrvá do 30. septembra 2015. 
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