Tlačová správa:
Navštívte v Prievidzi Indoor Golf BONAS a uvidíte výstavu umeleckých fotografií,
impresií Laca Čierneho s figurálnymi kompozíciami interpretačnej divy
Výstavné plochy Indoor Golf BONAS v Prievidzi ponúkajú návštevníkom predajnú výstavu, a to
výtvarné kreácie najlepších obrazov Ing. Ladislava Čierneho, CSc. a umeleckej múzy, divy Mgr.
Valérie Lukáčovej, zo Žilinskej tvorivej a umeleckej dielne týchto odlišných osobností. V tomto roku
2015 je to už ich v poradí štvrtá autorská výstava, ktorú spoločne pripravili. V Prievidzi ukážu
zbierku umeleckých impresií, figurálnych kompozícií, aktov, fotografií a obrazov na tému:
„Impresie a interpretácie“ s Mottom „Šport a umenie “.
Laco Čierny po sérii 8 individuálnych aj viacerých kolektívnych
výstavách doma aj v zahraničí, na jar 2015 predstavil Žilinskej
verejnosti prierez svojej viac 50 – ročnej umeleckej dráhy, kde prvý raz
ukázal výsledky tvorivej spolupráce s pani Valériou. V Bratislave má
aktuálne výstavu na tému „Autor a jeho múza“ kde vystavoval už
v minulosti ako člen skupiny LUX kolégium. Nikoho nenechal na
pochybnosti, že je majstrom kompozície, ktorý virtuózne zvládol
techniky súčasnej cyber - fotografie, ktorú použil ako umelecký nástroj
prezentácie jeho impresionistického videnia sveta.
Valéria Lukáčová je kurátorkou diela Laca Čierneho, a na
výstavách v roku 2015 ukázala aj svoju ďalšiu umeleckú dimenziu,
neobyčajný kreatívny a nenapodobiteľný interpretačný talent pred
fotografickou kamerou. Je absolventkou Komenského Univerzity v
Bratislave, ďalej študovala v Írsku aj vo Fínsku. Pohybové vlastnosti
získala návštevou baletnej školy na Slovensku, a osvojovaním prvkov
jazzového tanca
v USA. Ako Slovenský šampión v 5 - boji má
navyše predpoklady fyzicky zvládať náročné interpretačné pózy a
pohybovú koordináciu.
Hlavným organizátorom výstavy je spoločnosť BONAS, s. r. o.
Predajná výstava s názvom „Impresie a interpretácie“ bude otvorená z
príležitosti začiatku zimnej sezóny BONAS Indoor Golf 2015/2016,
dňa 5.12.2015, a sprístupnená verejnosti od nedele 6.12.2015 do piatku
17.4.2016, denne od 7,00 hod do 22, 00 hod.
Nahlásenie záujmu o prehliadku výstavy a kúpu vystavených diel je
možné uskutočniť na tel. č. :
+421 (0) 918 377 944.
Viac informácii o prevádzke zariadenia BONAS Indoor Golf:
www.indoorgolf.sk
Informácie o diele autora a neobyčajnej interpretačnej divy:
www.photoimpression.eu

