
Tlačová správa 
 Dňa  27.5.2017 sa uskutočňuje v Sobášnom paláci Bytči, výstava umeleckých diel autorskej 
dvojice členov Európskeho vínneho rytierskeho stavu, eques de vino, umeleckého fotografa, 
spoluautora Ing. Ladislava Čierneho, CSc., spoločne s členkou honorárneho konzulátu v Rakúsku, 
Eisenstadte, hospes, spoluautorkou, kurátorkou a interpretkou Mgr. Valériou Lukáčovou. Táto 
výstava  je sprievodným podujatím Bytčianskeho zámockého dňa. 

Laco  Čierny:  
po sérii 10 individuálnych a viacerých kolektívnych výstavách doma aj         
v zahraničí, predstavil v roku 2015 verejnosti na jubilejnej výstave prierez 
svojej viac ako 50 ročnej umeleckej dráhy. Od roku 2014 je členom autorskej 
dvojice s kurátorkou pani Valériou. Divákov nenechal na pochybnosti, že je 
majstrom kompozície, ktorý virtuózne zvládol techniky súčasnej digitálnej 
fotografie, ktorú používa ako umelecký nástroj prezentácie umeleckého 
videnia. 

Valéria Lukáčová: 
je kurátorkou diela Laca Čierneho, a na výstavách od roku 2015 až 2017 
ukázala ďalšiu umeleckú dimenziu a nenapodobiteľný interpretačný talent 
pred fotografickou kamerou. Je absolventkou Komenského Univerzity           
v Bratislave, ďalej študovala v Írsku, Fínsku. Pohybové vlastnosti získala 
návštevou baletnej školy na Slovensku, a osvojovaním prvkov jazzového 
tanca v USA. Ako Slovenský šampión v atletike - 5 boji, skvele fyzicky 
zvláda náročné interpretačné pózy a pohybovú koordináciu. 

 Spoločná umelecká tvorba:  
Autorská dvojica vystavovala v Priestoroch BONAS Indoor Golf klubu         
v Prievidzi, ďalej na Ventúrskej ul. v Bratislave, dobročinne                         
na reprezentačnom plese Rotary Cubu Žiline, ďalej v Rakúskom Poysdorfe,  
v Kittsee pri príležitosti Dňa ústavy SR, na Sommerfeste Slovensko- 
obchodnej komory vo Wiegnerovej vile v Sv. Juri. Okrem toho sa                  
v septembri zúčastnili kolektívnej výstavy umelcov v Modre a sprievodnej 
autorskej výstavy v Bytči. V Pezinku sa uskutočnila sprievodná výstava        
v Rámci OEVE, Konzulátfestu EVIRS SR. Obrazy dvojice boli prijaté aj 
vystavované v rámci prvého aj druhého salónu Slovenskej Federácie 
fotografov,  člen FIAP,  ktorej je Laco Čierny riadnym členom. V apríli sa 
uskutočnila v Istroconti Art Gallery Bratislava vernisáž a výstava s názvom 
Lacéria 2 s Mottom Umenie, víno a priateľstvo, NEOBYČAJNE                   
o obyčajnom. V máji bola výstava na Europafest OEVE a MUN DUS 2017. 
Výstava s umeleckým názvom Lacéria, ktoré sa uskutočnila v novembri 2016 
vo Viedenskom Hofburgu, ukazuje odklon od videnia umeleckej dvojice 
smerom k výrazovým prostriedkom, ktoré vychádzajú zo surealizmu a 
kubizmu transformovaného do vizuálne náročnej a novej formy digitálnej 
umeleckej fotografickej tvorby, zodpovedajúcej epoche 21 storočia. 

V prípade záujmu o vystavované umelecké diela kontaktujte: 
Mobil: +421 905 867 762  Mail: valerialukacova@gmail.com  Web: www.photoimpression.eu
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