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Tlačová správa

Výstava obrazov

SVET AKVARELU
Termín konania: od 9. marca do 8. apríla 2018
Vernisáž: 8. marec 15.00 hod.
Usporiadateľ: NATÁLIA STUDENKOVÁ ART.GALLERY a STM KE
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
SVET AKVARELU : Výstava predstavuje 250 výtvarných prác z 50 krajín sveta. Je výberom
najkvalitnejších autorských prác z Medzinárodnej výstavy akvarelovej maľby, ktorá sa konala
po prvýkrát v Bratislave. Autorka a organizátorka výstavy Natália Studenková prináša aj do Košíc
výber najkvalitnejšej súčasnej tvorby akvarelu – tejto najpoužívanejšej ilustračnej techniky.
,,Návštevníci STM sa môžu zoznámiť s tvorbou súčasných autorov, precítiť rôznorodosť
motívov, štýlov a techník jednotlivých diel, každý si môže nájsť niečo zaujímavé. Som rada,
že môžem milovníkom umenia ukázať unikátnu a rozsiahlu akvarelistickú kolekciu mnohých
autorov a zároveň predstaviť aj svoju autorskú tvorbu, “ dodala autorka a organizátorka výstavy.
Výstava ponúka pohľad do bohatosti akvarelovej tvorby z rôznych kútov sveta. Diela
pochádzajú od autorov z Poľska, Maďarska, Francúzska, Bieloruska, Bulharska, zo Slovenska,
Španielska, Švédska ako aj zo vzdialenejších krajín – Malajzie, Hong Kongu, Indonézie, Iránu, Iraku
a Indonézie.
Natália Studenková, akvarelistka, maliarka a organizátorka výstavy: ,,Výstava predstavuje
špičkové moderné aj klasické práce autorov, ktorí chceli ukázať svoje diela pozostávajúce
z krajinomaľby, portrétov a architektúry. Medzi zaujímavé práce nepochybne patria: Dievčatko
so zimným klobúkom (Irán), Detská duša (Rumunsko), Sopečná krajina (Kostarika), Balijská
tanečnica (Indonézia), Farebné kvety (Irán), Odraz (India), Nezabudni na mňa (Francúzsko,) či Pani
s červeným dáždnikom (Poľsko).“
Výstava už bola prezentovaná v Bratislave v Dvorane MK SR, v NKP Solivar a Kaštieli Budimír.
Na vernisáži vystúpi Ukrajinský národný zbor Karpaty, ktorý už tridsaťtri rokov zachováva hudobné
tradície Rusínov na Slovensku. Zrealizoval viac ako 500 koncertov a vystúpení na Slovensku

a v zahraničí.

NATÁLIA STUDENKOVÁ : rodáčka z ukrajinského Kyjeva. Jej umelecká cesta
sa začala na Štátnej umeleckej strednej škole T.G. Ševčenka V Kyjeve.
Pokračovala v štúdiu na Národnej univerzite technológii a dizajnu v Kyjeve
odbor dizajn. Univerzitu dokončila v roku 1999 s červeným diplomom. Hlavná
technika maľby autorky je akvarel. Autorka vďaka premenlivosti samotného
akvarelu, jeho nepredvídateľnosti a dynamickosti zobrazuje svoje emócie
a nálady. Venuje pozornosť detailom, ktoré zobrazuje farebne precízne a citlivo jemne. Vo svojej
tvorbe dáva priestor nepolapiteľnej kráse a jedinečnosti prírody. Natália Studenková je členkou
spolku Umelecká beseda Slovenska v Bratislave a vedúcou Medzinárodného spolku akvarelistickej
tvorby na Slovensku. Momentálne už štyri roky žije a tvorí v Košiciach.

