


Tvorba a tvorivosť.

Umenie je súčasťou života človeka od jeho vzniku. Formuje ho v každej etape existencie, aby tvorilo stopy
o ľudskom bytí pre budúce generácie. 

Výtvarný prejav je  odrazom doby, ktorú žijeme. Nositeľom identity človeka k prostrediu, kde vyrastal, 
nositeľom identity histórie svojich predkov.

Výstava zaujímavej tvorivej skupiny KONTRAST, ktorú tvoria Slováci žijúci v Chorvátsku, je originálnou 
prehliadkou cítenia a myslenia umelcov. Je osobitá, súčasná a pekná. Tlmočí kontinuitu umenia, jeho vývoj, 
predstavuje figurálnu maľbu, kúsok fauvizmu, realizmu, impresie i kubizujúcich momentov. Obdivujem sa 
umeniu, ktoré nie je silenou potrebou umelca zaujať. Uznávam výtvarné  hodnoty profesionálov i autodidak-
tov. Ich rast dokáže podporiť predovšetkým možnosť prezentácie a diskusia.

Výstava sedmičky umelcov je silným prínosom pre svoju autentickosť. Je krásna úprimnosťou a čistotou 
výrazu. Prezentuje dobu , ktorej problémy sa dajú vyjadriť aj kontinuálnym vývojom a umením, ktoré bez 
agresivity filozofuje a to s nadčasovým úsmevom. 

Toto všetko prináša skupina umelcov, ktorí aj dnes dokážu udiviť ľudskou jedinečnosťou, ktorá sa v dnešnej 
dobe stráca. Budem rád, keď Vás osloví. Aby ste vedeli, že Slováci nielen žijú, ale aj vytvárajú hodnoty na 
celom svete. Tentoraz máte možnosť, stretnúť sa s hodnotami výtvarného prejavu. A ten je vskutku veľmi 
dobrý.
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