Art Amatér 2021
Já, Mohelnice – stromy města
v Lošticích.
Pátý ročník přehlídky pro amatérské malíře, řemeslné tvůrce, milovníky kresby
výtvarných technik, fotografy, keramiky, smaltéry, řezbáře, spisovatelé byl opět věnován
městu Mohelnice, přilehlému regionu a jejímu okolí a to s názvem - Art Amatér 2021 –
Já, Mohelnice – stromy města. Dílo mělo být vytvořeno v loňském roce, nikde jinde
nepublikované, nevystavené, vytvořené pro tuto přehlídku. Mohla to být fotografie, obraz,
textové dílo či jak jsem zmínila jiná libovolná technika.
Tématem byly stromy jako symboly síly, symboly odvahy a stálosti. Mohly to být keře,
stromy, větve, pupeny, listy, květy, padlé stromy a stromy v rozpuku, zahrady, dřevěné sochy
nebo výrobky ze dřeva, ve kterých duch stromu žije dál.
Autorský projekt má prostou myšlenku. Pozvat neprofesionální výtvarníky
ke společnému projektu a věnovat pozornost samotnému městu Mohelnice a jejímu okolí.
Cílem je podpořit amatérské autory v jejich výtvarném snažení. Je mi nesmírným potěšením
výtvarníky povzbuzovat na kreativní cestě a vystavit je v této již tradiční podzimní výstavě.
Loni přehlídka přinesla dvě novinky, podařilo se přizvat některé profesionály,
kteří pomohli naši přehlídku podpořit svým jménem. Vítězené ocenění však zůstalo a zůstane
v rukou amatérů. Ocenění převzaly za fotografii Lenka Linhartová z Dubicka a za pyrografii
Eva Matějová z Mohelnice. Druhou novinkou bylo umístění výstavních prací pdo prostor
restaurací, ordinací, městských a obecních úřadů nebo třeba městské knihovně. Takto se
umění dostalo ještě více mezi lidi.
Pro rok 2022 je tématem opět náš region. Přehlídka ponese název Art Amatér 2022
Já, Mohelnice – květy města. Květy na hladině, ve vlasech, v zahradě, za oknem, v rukou,
na balkoně… Těším se i na vaše práce – výtvarné, fotografické, textové, řemeslné, vytvořené
v tomto roce pro naši přehlídku a nikde jinde nepublikované. Odevzdávat je můžete
po tel. domluvě na tel. 728 11 79 41.
Děkuji za milé pozvání do Minigalerie v Lošticích. Stromy jsou totiž věčnou inspirací
pro nás všechny.
Ivana Mertová Pobucká, Řvu Art

