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TLA ČOVÁ SPRÁVA 
TVORBA  2016 
 
Miesto: Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01 Michalovce
 
Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, 
 
Názov podujatia: TVORBA  2016
 
Termín podujatia: 07. 04. 2016 
 
Informácie k podujatiu: Marianna Chvastová
 
Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcin
 
 
 
      Zemplínske osvetové stredisko v

výstavu  prác neprofesionálneho výtvarného umenia okresov Michalovce a

Tvorba 2016. Vernisáž výstavy sa uskuto

osvetového strediska v Michalovciach. 

     Tvorba je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ur

a dospelých. Súťaž sa vyhlasuje a

Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej 

žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, ma

v prácach intermediálneho charakteru, v

insita, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov. 

     „Súťaž tohto typu dáva možnosť

mozaika nielen výtvarných diel, ale i

pracovníčka ZOS Michalovce Marianna Chvastová. 

     Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum a

spektrum. Na úrovni kraja ju poznáme pod názvom Košická paleta. Sú

dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo 

výtvarníkov.  
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Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01 Michalovce 

Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk 

TVORBA  2016 

. 04. 2016 – 22. 04. 2016, vernisáž dňa: 07. 04. 2016 o 16.00 hod. 

Marianna Chvastová, marianna.chvastova@zosmi.sk

Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk

disko v Michalovciach pozýva na regionálnu postupovú sú

prác neprofesionálneho výtvarného umenia okresov Michalovce a Sobrance 

Vernisáž výstavy sa uskutoční 7. apríla 2016 o 16.00 hod. v galérii 

Michalovciach.  

ťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež od 15 rokov 

sa vyhlasuje a realizuje každoročne a nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. 

Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v

kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike, ú

prácach intermediálneho charakteru, v počítačovej grafike a v samostatnej súť

insita, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov.  

až tohto typu dáva možnosť voľby výberu žánru, techniky a námetu. Je to zaují

mozaika nielen výtvarných diel, ale i charakterov, pováh a osobností ich tvorcov“,

ka ZOS Michalovce Marianna Chvastová.  

aže je Národné osvetové centrum a poznáme ju pod názvom Výtvarné 

a ju poznáme pod názvom Košická paleta. Súťaž je založená na 

innosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov a amatérskych 
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16.00 hod.  

marianna.chvastova@zosmi.sk 

@zosmi.sk    

regionálnu postupovú súťažnú 

Sobrance pod názvom 

galérii Zemplínskeho 

ená pre mládež od 15 rokov 

nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. 

innosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej 

be, kombinovanej technike, plastike, úžitkovej tvorbe, 

samostatnej súťažnej kategórii D – 

námetu. Je to zaujímavá 

osobností ich tvorcov“, uviedla 

poznáme ju pod názvom Výtvarné 

ťaž je založená na 

amatérskych 


