Tlačová správa
V Gánovciach sa v júni uskutoční už VI. ročník medzinárodného umeleckého sympózia
Od 11. do 22. júna 2018 sa v obci Gánovce neďaleko mesta Poprad uskutoční už VI. ročník
medzinárodného umeleckého sympózia, v ktorom sme podporili pre nás „nový“ umelecký smer horúci email. Medzinárodné sympózium horúceho emailu s názvom "Príroda - múza inšpirácie"
organizuje Združenie pre ochranu prírody - Machaon International a OZ Neandertal v rámci projektu
„Teritóriá inšpirácie“, zameraného na vytvorenie siete umeleckých rezidencií (art-rezidencií) a oživenie
kultúrneho života na vidieku. Art-sympózium a jeho sprievodné podujatia okrem grantu Európskej únie
v rámci programu „Kreatívna Európa“ finančne podporili obec Gánovce a mesto Poprad.
Podujatie nadviaže na 5 predchádzajúcich úspešných umeleckých sympózií, počas ktorých sa
podarilo v Gánovciach vytvoriť niekoľko pekných, drevených umeleckých inštalácií v priestore
Národnej prírodnej pamiatky Hrádok, známej nájdením výliatku mozgu Neandertálskeho človeka
starého 105 000 rokov. Z parku Kaštieľa Gánovce (dnes materská škola) sme vytvorili umelecký
priestor, v ktorom sú travertínové sochy, diela z keramiky i betónu. Taktiež sme v máji 2014
zorganizovali maliarsky plenér a vytvorili sme minigalériu obrazov v budove obecného úradu.
Podobne ako v minulých rokoch, aj na VI. ročníku sa stretnú profesionálni umelci z viacerých krajín.
Pod vedením svetoznámych umelcov, akademických maliarov Michaila Beketova z mesta Jaroslavl' a
Michaila Seliščeva z Rostova Velikého, oboch z Ruska, budú viac ako týždeň tvoriť svoje diela piati
umelci s tematikou "Príroda - múza inšpirácie". Dôležitou stránkou podujatia je participácia obyvateľov
obce na samotnom podujatí. Hostia budú bývať v rodinách v obci. Kultúrny život v Gánovciach opäť
ožije večernými koncertami, piesňami s gitarou pri ohni, tvorivými dielňami pre deti a dospelých,
vernisážou, ale aj jednoduchými stretnutiami s umelcami pri káve či čaji. Všetko to už obyvatelia
Gánoviec zažili, veľmi si to obľúbili a ochotne sa akcií zúčastňujú a podporujú ich.
Sprievodným podujatím umeleckého sympózia je výstava s názvom «Chránená príroda Ruska»,
ktorá formou 43 profesionálnych fotografií predstavuje unikátne prírodné bohatstvo Ruska prezentujúc
jeho rôzne jedinečné a človekom temer nedotknuté územia a ich biodiverzitu od pieskových dún na
pobreží Baltského mora po aktívne sopky na Kamčatke pri pobreží Tichého oceánu. Táto výstava je
organizovaná pri príležitosti 100. výročia od založenia prvej prísne chránenej rezervácie v Rusku,

ktorá sa stala základom k vytvoreniu najrozsiahlejšieho systému prísne chránených území na svete a
pri príležitosti 10. výročia založenia Združenia pre ochranu prírody - Machaon International, ktoré
týmto chráneným územiam aktívne pomáha.
Myšlienka organizovania sympózií je súčasťou širšej myšlienky vytvoriť priaznivé podmienky pre
príchod umelcov a kreatívnych ľudí do malebných dedín, tvoriacich atraktívne prostredie pre kreativitu
a zvýšiť kvalitu života ľudí žijúcich v daných dedinách, aby lepšie zúročili svoje atraktívne prostredie a
užívali si zdravý, kreatívny a napĺňajúci život. Ďalším cieľom je zveľaďovať a chrániť unikátne
archeologické dedičstvo obce Gánovce a vytvoriť v budúcnosti Geopark Neadertal Gánovce.
Paralelne bude v dedine Hôrka sympózium keramiky od 14.06. do 21.06.2018 a plenér v dedine
Vernár od 10.06 do 17.06.2018.
Slávnostné otvorenie VI. ročníka medzinárodného umeleckého sympózia v Gánovciach a
sprievodnej výstavy «Chránená príroda Ruska» sa uskutočni 11. júna, 2018 o 18:00 hod. na
Obecnom úrade v Gánovciach, Gánovská 184.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční v piatok 22. júna o 17:00 hodine v parku pri Kaštieli Gánovce
(materská škola), Športová 230/10.
Plagát a program art-sympózia: http://machaon.eu/docs/2018-poster-muza-inspiracie.jpg
Plagát a program výstavy: http://machaon.eu/docs/2018-poster-vystava-rusko.jpg
Viac informácií získate kontaktovaním organizátorov.
Kontakty
Svetlana Belova: zapovedniks@gmail.com

mobil : 0917 449 943

Juraj Dorošenko: juraj.dorosenko@hotmail.com

mobil :0905 890 200

Karol Piovarcsy: karol.piovarcsy@stonline.sk

mobil : 0907 937 221

Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou
v rámci programu „Kreatívna Európa“
Medzinárodný projekt ‘Teritóriá inšpirácie‘ (Areas of Inspiration) bol vybraný zpomedzi 430 žiadateľov o finančné prostriedky
Eúropskej Únie v rámci programu Kreatívna Európa. Ako jeden zo 66 najlepších projektov a jediný zo Slovenska získal
finančnú podporu Európskej komisie na realizáciu aktivít kultúrnej spolupráce, ktoré sa realizujú pod vedením Združenia pre
ochranu prírody - Machaon International v spolupráci s partnermi na Slovensku (AnnoGallery), v Českej republike (Národní
ústav lidové kultury a MAS Strážnicko), v Estónsku (Muusa Kapriis MTU), v Rakúsku (European Wilderness Society) a na
Ukrajine (Múzeum Tustan a národný park Synevir).
Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť tvorbu a mobilitu umelcov a kreatívných ľudí na vidieku ako zdroja ich inšpirácie
a zároveň využiť túto ich kreatívnu tvorbu na podporu miestného rozvoja (turizmu), ochranu prírody a kultúrneho dedičstva
a pri tom posilniť výmenu medzinárodných skúsenosti a propagovať krásy vidieka cez vytvorené umelecké diela.
Na Slovensku sú podporené umelecké sympózia v obci Gánovce a tvorivé dielne s keramikou a umelecké sympózium
AnnoGallery v obci Hôrka.
Viac o projekte: www.machaon.eu/slovak/articles/teritoria-inspiracie.html

