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Tlačová správa 

 

ETUDY Z DREVA XX. 

Výstava drevených bytových doplnkov  

 

Zvolen 15. 2. 2019 

 

Názov výstavy:   Etudy z dreva XX. – drevený bytový doplnok 

     Etudy z dreva – „Druhé desaťročie“ 

Garant súťaže a výstavy:  Bc. Milan Boledovič 

Miesto konania:              Lesnícke a drevárske múzeum, Nám. SNP 22/33, Zvolen 

Termín trvania:   19. 2. – 31. 3. 2019 

Vernisáž:     19. február 2019 o 13.30 hod. 

 

Téma drevené bytové doplnky uzatvára v roku 2019 druhú desaťročnicu súťaže Etudy z dreva. Súťaž 

organizuje Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, ktoré vypísalo v roku 2018 už XX. ročník tejto 

súťaže. Tak, ako po minulé roky, aj teraz mohli všetci tí, ktorí radi pracujú s drevom, prihlásiť súťažné 

práce do kategórie sériovo vyrábaných bytových doplnkov alebo do kategórie originálov, prototypov 

a modelov. Rokmi sa súťaž vykryštalizovala do merania síl najmä študentov stredných a vysokých 

škôl a väčšina prác  preto súťaží najmä v II. kategórii – originály, prototypy a modely. Inak tomu 

nebolo ani v súčasnom ročníku súťaže. Svoje sily sa na poli remesla a dizajnu  rozhodlo zmerať 52 

autorov z ôsmich stredných škôl umeleckého zamerania a jednej vysokej školy z celého územia 

Slovenska, ktorí do súťaže prihlásili 78 bytových doplnkov. Do kategórie sériovo vyrábané výrobky 

boli prihlásené dva predmety od jedného výrobcu: M&M máme masív Brezno.   

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude súčasťou programu slávnostnej vernisáže spolu so sprístupnením 

retrospektívnej výstavy Etudy z dreva – druhé desaťročie, ktoré sa budú konať  v utorok 19. 2. 

2019 o 13:30 hod. v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.  

Najatraktívnejšie drevené kúsky pochádzajú takmer vždy z dielne umelecky zameraných 

škôl. V tomto roku sa do súťaže zapojili Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka, Bratislavy 

a Kremnice. Svojimi prácami sa prezentujú  tiež študenti Strednej odbornej školy drevárskej  

zo Zvolena, Vranova nad Topľou, Krásna nad Kysucou a Spišskej Novej Vsi. Zastúpenie v tomto 

ročníku má tiež Technická univerzita vo Zvolene. Výstava ponúkne prevažne drobné nábytkové 

prvky - svietidlá, predsieňové doplnky, odkladacie stolíky, vešiaky, odkladacie prvky rozmanitého 

druhu, ako aj iné nevšedné nápady moderného využitia dreva, ktoré vkusne doplnia akýkoľvek 

interiér.   
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Všetci súťažiaci, ale aj ostatní návštevníci, si môžu prísť vymeniť svoje názory na drevené bytové 

doplnky na neformálne stretnutie s členmi hodnotiacej poroty, ktoré sa uskutoční pred vernisážou 

výstavy - 19.2.2019 o 11:00 hod. v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.   

Ocenené, ale i ostatné prihlásené súťažné práce si môžu  návštevníci  pozrieť do 31.3.2019  

vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Nám. SNP 22/33 vždy  

od pondelka do piatku, v čase od 9.00 do 17.00 hod.  
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