TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 20. apríl 2016

V MPC vystavuje tucet talentov Trnavskej univerzity
Metodicko-pedagogické centrum opäť zapožičalo svoje priestory, aby mohli
študenti predstaviť vlastnú tvorbu v znamení toho najlepšieho, čo za posledné
tri roky na škole vytvorili.
Svoje diela sa rozhodli predstaviť i 12 talentovaní študenti tretieho ročníka Animácie
výtvarného umenia z Pedagogickej fakulty TRNAVSKEJ UNIVERZITY. Práce
vznikli pod vedením výtvarných pedagógov fakulty, predovšetkým Veroniky
Rónaiovej. Ide hlavne o tri nosné témy, na ktorých študenti pracovali v priebehu
druhého ročníka. Študenti zobrazovali témy štylizovaných autoportrétov s využívaním
grafických programov pre mechanickú alebo farebnú deformáciu študentských tvárí.
Ďalšou témou je napríklad redizajn obálky časopisu, ktorý podnietil tvorivosť
študentov aktuálne reagovať na súčasné spoločenské témy v médiách. „Využili sme
metódu apropriácie, ktorou sme si prepožičali titulky konkrétnych časopisov. V našej
tretej práci sme používali metódu interpretácie umeleckého diela, v ktorej sme si
privlastnili diela slávnych umelcov,“ povedal na vernisáži študent tretieho ročníka
Adam Galko.
Techniky farbenia a vzorovania textilu využívané v odevnom dizajne predstavujú
výtvarné práce so zameraním na potláčaný textil, veľkorozmerné voskové batiky
a obťahované látkové koláže. Vznikli pod vedením Márie Balážovej a Zuzany
Branišovej. Grafickú tvorbu študentov predstavujú výtvarné práce vytvorené hlavne
prostredníctvom linorytu pod vedením Cyrila Blaža. Konceptuálne texty a
konceptuálne objekty vznikli pod vedením Blažeja Baláža, vedúceho katedry,
ktorému študenti vyjadrili poďakovanie za ich vedenie a podporu.
„Som rád, že aj napriek štátniciam a blížiacim sa termínom odovzdania bakalárskych
prác, sme sa dokázali na chvíľu zastaviť a obzrieť za seba na to, čo sme v priebehu
posledných troch rokov dokázali vytvoriť,“ zhrnul na záver Galko.
Výstava je pod záštitou Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, organizovaná
Slávkou Gécovou, učiteľkou kontinuálneho vzdelávania pre výtvarnú výchovu.
Potrvá do 31. mája 2016.
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