Krajské kolo celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby
10.7.2020
Cisársko-kráľovská Jazdiareň Nové Zámky

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Nitrianskeho kraja, 57. ročník
Výstavné priestory: Cisársko-kráľovská Jazdiareň Nové Zámky
Vernisáž: 10.7.2020 o 17.00 h
Výstava: 10.7.2020 – 31.7.2020

Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
Hlavný organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
v zriadovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
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Pridané hodnoty
...alebo postoje v amatérskej výtvarnej tvorbe
Pri hodnotení tohoročného výstavného komplexu amatérskej výtvarnej tvorby v Nových
Zámkoch môžeme pokojne konštatovať, že význam, obsah aj poslanie celoštátnej postupovej
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, ktorého vyhlasovateľom
z poverenia Ministerstva kultúry SR je Národné osvetové centrum v Bratislave, sa naplnil.
Súťaž je založená na zásade jednoty v rôznorodosti (alebo rôznorodosti v jednote), čím sa
rozumie rôznorodosť techník, žánrov, výtvarných názorov, štýlov, smerov ale aj vekových či
vzdelanostných kategórií súťažiacich. Súťaž je založená na zásade jednoty v rôznorodosti (alebo
rôznorodosti v jednote), čím sa rozumie rôznorodosť techník, žánrov, výtvarných názorov,
štýlov, smerov ale aj vekových či vzdelanostných kategórií súťažiacich.
Do krajského kola postúpilo celkom 83 autorov, ktorých reprezentovalo spolu 141 výtvarných
prác zo všetkých okresov Nitrianskeho kraja. Expozícia výstavy bola zostavená z 64 výtvarných
diel od 41 autorov, ktoré odborná porota vybrala ako najlepšie. Zároveň navrhla udeliť celkovo
3 ceny a 7 čestných uznaní, ktoré budú odprezentované na celoslovenskej súťaži Spektra.
Odborná porota, pozostávajúca z profesionálnych výtvarných umelcov, pedagógov a teoretikov
prihliadala pri jednotlivých autoroch a ich dielach na mnohé fakty: na zaujatosť pre tvorbu a ich
prácu s výrazovými prostriedkami. Porota rigorózne prihliadala pri hodnotení na tých, ktorí
v sebe dokázali spojiť osobnú citlivosť spolu s intelektom, vnútornú spontaneitu i zmysel pre
vlastné tvorivé výboje. Bolo to viditeľné zvlášť pri ocenených prácach, kvalitné kompozície
majú v sebe aj niečo navyše... Tvorba pre efekt, efektná, rutinná tvorba si nenašla príliš mnoho
miesta v tohoročnej súťaži. Žijeme a riadime sa rovnako svojimi citmi i rozumom, ktoré často
bojujú proti sebe. Otázok v tomto ročníku ostáva viacej. Výrazným kritériom hodnotenia bola
odpoveď na otázku: čo robím a ako to robím? Dôležitý bol obsah súťažných prác, posolstvo,
autorská invencia, zvládnutie výtvarných foriem ale najdôležitejším bol pôvodný autorský
postoj a pridaná hodnota. Pridaná hodnota každej tvorby - nielen neprofesionálnej tvorby je tá
časť tvorby, ktorá je vytvorená autorom ako autorský posun na základe svojej sústavnej tvorivej
činnosti. Vo vecnom vyjadrení by sme mohli tvrdiť, že je to tá časť pridanej hodnoty tvorby,
ktorej rozdiel, autorský posun (ak takým vôbec je) je viditeľný po istom časovom úseku. Pridaná
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hodnota však len tak jednoducho nevznikne. Tvorba má svoj intímny život a vyžaduje si od
autora veľké množstvo invencií. Invencie bez emócií sú veľmi slabou hnacou silou k dosiahnutiu
pridanej hodnoty v umení. Často ide o životný štýl, o kultovú záležitosť. To si treba nažiť.
Tvorba musí nevyhnutne vzbudzovať pocity. A tak to bolo aj tohto roku jedno zo zásadných
kritérií hodnotenia všetkých súťažných prác.
Výtvarné spektrum má dvere otvorené pre všetkých neprofesionálnych tvorcov, ktorí ešte
dúfajú, že je možné vyhnúť sa povrchnosti a komerčnému tlaku či pokušeniu, a ktorí túžia
predovšetkým tvorivo naplniť svoju potrebu autorskej reflexie. Chceme vás všetkých povzbudiť
v tom, že je preto dôležité pokračovať v kombinácii nového a tradičného, prijať súčasný vývoj,
ale zachovať si aj invenciu, remeslo a hodnoty získané počas viac ako päťdesiatročnej činnosti
amatérskeho výtvarného hnutia na Slovensku. Zároveň oceňujem prácu organizátorov Výtvarného
spektra 2020, dodržanie propozícií a cieľov súťaže. Zvlášť to, že ich prvoradým zmyslom tejto
postupovej súťaže nebol výber a postup do celoštátneho kola, ale predovšetkým ich úsilie, aby
čo najviacej súťažiacich svojimi prácami a ich úrovňou obohacovalo kultúrny a spoločenský
život v regióne Nitrianskeho kraja. Čím naplnili hlavný cieľ súťaže: nadobúdanie vedomostí,
rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania,
realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
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„Som dosť veľký umelec na to, aby som kreslil slobodne podľa svojej
predstavivosti. Predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie. Vzdelanie je
obmedzené, predstavivosť obklopuje svet.“
Albert Einsten
Vážení hostia, ctená porota, výtvarní tvorcovia!
Nie zbytočne sa hovorí: „Ak chcete niečo zmeniť, tvorte!“.
Výtvarné spektrum je ukážkou toho, že neprofesionálni umelci menia nielen
seba k lepšiemu, ale aj výtvarného diváka nútia uvažovať nad svojimi dielami a tým
rásť.
Aj tohoročné krajské kolo Výtvarného spektra, ktoré tradične vyhodnocujeme
v prekrásnych, estetických priestoroch Cisársko-kráľovskej Jazdiarne v Nových
Zámkoch, je dôkazom toho, že v Nitrianskom kraji je dosť umeleckých duší, ktoré
prekračujú rámec tejto myšlienky.
Ich tvorba je naozaj zmenou. Zmenou vo výtvarných technikách, ktoré ovládajú,
zmenou myšlienok a nápadov, ale hlavne zmenou, ktorá potrebuje vnímavých
divákov, ktorí tieto zmeny rešpektujú a obdivujú.
Výtvarné spektrum je prezentáciou neprofesionálnych umelcov tradičného
výtvarného umenia. Položme si otázku: „Čo je vlastne umenie?“
1. Jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky,
umenovedy, filozofie umenia.
2. Používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii
určitého diela.
Umenie (v zmysle 1.) je forma maximálneho bytia človeka spočívajúca v
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cieľavedomom pretváraní škaredého, alebo esteticky neúčinného či menej účinného
na krásu v koncentrovanej podobe. Osvojovanie sveta človekom, interakcia človeka
a sveta vo forme umenia, náboženstva, filozofie, vedy, každodenného života, praxe.
Na dnešnej vernisáži nájdeme naozaj túto definíciu umenia v pravom slova zmysle.
Vyjadrenie pocitov, nálad a impresie vyjadrujúcej zmyslovosť neprofesionálnych
výtvarníkov, ich cit pre krásu, ktorou nás presviedčajú, že krása patrí do života,
ale i do umenia. Nájdeme tu množstvo výtvarných techník. Od najstarších,
kresby a maľby, po najnovšie. Práce, vytvorené technológiou 21. storočia, dávajú
zmyselnosť tejto výstave.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a odhalili tak svoje umelecké cítenie
a umožnili nám, prostredníctvom výtvarnej tvorby, nazrieť do ich vnútra.
Moja vďaka patrí Fondu na podporu umenia, ktorý je donorom tejto krajskej
prehliadky.
Porota zložená z odborníkov, prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, Art.D, predseda
a jej členovia, doc. Daniel Szalai, akad. maliar a akad. sochár Rozália Darázsová,
mala neľahkú prácu. Vybrať tých najlepších, čo bolo veľmi náročné. Ale zvládla to
bravúrne. To posúdite aj sami. Ja im v mene svojom i v mene ctiteľov výtvarného
umenia úprimne ďakujem.
Mgr. Vladimíra Malperová
riaditeľka ROS v Nových Zámkoch
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Milí súťažiaci, ctená porota, členovia organizačného tímu, vážení
návštevníci,

je mi cťou Vás opäť privítať po roku v meste Nové Zámky na krajskom
výberovom kole súťaže Výtvarné spektrum. Teší nás, že život v krajine sa po ťažkých
časoch vracia do normálu a takisto jeho neoddeliteľná súčasť – kultúra. Aj tento
rok naša kultúrna pamiatka Cisársko-kráľovská Jazdiareň privíta talentovaných
vystavujúcich umelcov i návštevníkov postupovej súťaže neprofesionálnych
výtvarníkov Nitrianskeho kraja. Svojou umeleckou činnosťou nám prinášajú radosť
a krásu.

Želám Vám všetkým veľa úspechov a dobrých pocitov z Vašej práce ako počas
konania Výtvarného spektra, ale i do ďalších rokov Vašej umeleckej cesty.

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
primátor mesta Nové Zámky
8

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa vyhlasuje a realizuje
každoročne. Nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré
vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Súťaž a výstava je určená pre mládež (od 15 rokov) a
dospelých, nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Pravidelne vyvrcholí záverečnou slávnostnou
vernisážou celoštátnej výstavy pod názvom Výtvarné spektrum, spojenou s odovzdávaním ocenení
a odborným seminárom.
Súťaž podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti
– v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru.
Napomáha rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarne
aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich
do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska. Súťaž je postupová a trojstupňová, pozostáva
z vyhodnotenia jednotlivých kôl súťaže a prezentácie výsledkov súťaže.
Autori sa zaraďujú do súťažných kategórií:
I. veková skupina - autori vo veku od 15 do 25 rokov:
A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);
B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom,
pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie
kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie
grafických techník a pod.);
C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.).
II. veková skupina a autori vo veku nad 26 rokov:
A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);
B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom,
pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie
kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie
grafických techník a pod.);
C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);
D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné
umenie, umenie outsiderov a pod.);
E. kategória: intermédiá (objekt, digitálna maľba alebo fotografický záznam/videozáznam akčného
umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art, light art, sound art a pod.).
		

Viac informácií nájdete v propozíciách súťaže Výtvarné spektrum.

9

Výtvarné spektrum – krajské kolo
10. 7. 2020 – Nové Zámky
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Skupina I.

12

A
Darina Feketeová • Moja večera

Tatiana Kleinová • Mačka so ženou

Hana Humajová • Ticho

13

Erika Petrisková
Hľadanie 1.2.3

14

Dorota Podoláková
Úlet

Sofia Suzziová • Requiem de Ophelia • Nox Alba

15

B

Réka Bálint • Drak

16

Zsóka Bugár • Ako stromy v novembri

Laura Batková • Ilustrácia

Nicol Kónyová • List 2 bestiára

Bernadett Szulényi • Zviera-Nezviera

17

C

Zuzana Kopjarová • August

18

Dávid Gróf • Voluta I.

Michaela Kluchová • Levíča

Dávid Gróf • Voluta II.
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Skupina II.

20

A
Mária Kmeťová • Slnečný lúč

Július Haringa • Trh v Lourmarine • Záhrada Gulbenkianovho múzea

21

Tomáš Horváth • F40 - duch rýchlosti

Mária Gordíková • Panoramatický pohľad

22

Michal Takács
Muzikanti

23

Edita Slezáková Smiešková • Mesto

Edita S. Smiešková • Dynjandi

Edita S. Smiešková • Harunfos/Barnafoss
Luboš Geday • Húf 2

24

Karola Absolonová
Opäť spomínam na detstvo
- sólistky

Igor Slíž
Mesto

Martina Bobulová
Abstrakt II.

25

Zuzana Juhászová • Deň

Katarína Sedláčková • Záhrada II

Zuzana Juhászová • Noc

26

Margita Majzlová • Motýľ na kvete

Margita Majzlová • Úsmev s motýľom

Janette Kúdelová • Zimná krajina

27

B
Tomáš Horváth • Lupienky duše

Imrich Laco • Do kopca

28

Tomáš Horváth • Vôňa leta

Michal Kováč • Monsters

Oľga Hrubošová • Portrét J. D.

29

Branslav Kunčak • Paľova päťka • Na móle • Baba s neopáleným zadkom • Baba s tetovačkou
• Your battery is running low

30

Alžbeta Göndöčová • Tri grácie

Alžbeta Göndöčová
Tri grácie - kvetonosná

31

C
Jarmila Bathóová
Koledníci II.

Norbert Korega • Strom rastúci do neba - Maďarská ľudová rozprávka

32

Anna Stojanovová • V objatí modrej

Jarmila Bathóová
Nevesta
Elenkine ďjovky

33

Kornélia Lajos Rechtorisová • Leonardo

Imrich Laco • Biela cesta

Oľga Lacušková • Metamorfóza I. • Metamorfóza II.

34

Mária Huláková
Trio

Alžbeta Havranová • Tóny lásky • Farebné vibrácie

35

D

Jozef Birkuš • Blízke vzťahy

36

E

Réka Bálint
Plagát/Plakát

37

Laura Batková
Plagát/Plakát

Máté Nagy
Elharapva - Térkép (Mapa)
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Zoznam súťažiacich v krajskom kole
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