
MULTIPOINT 
Výber z medzinárodných maliarskych sympózií  organizovaných ARS STUDIOm v Nitre 

     
Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Župného domu 
Usporiadatelia : Oravská galéria v Dolnom Kubíne a ARS STUDIO v Nitre 
Vernisáž: 16.01. 2014 o 16.30 hod.  
Hudobný program: ZUŠ P. M. Bohúňa – Barbora Kapalová, Tomáš Matis  (Igor Stravinskij – Talianska suita) 
Termín výstavy: 16.01. – 30.03.2014                                                    
Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod 
 

            
 
 MULTIPOINT je medzinárodné maliarske sympózium, ktoré sa koná každoročne v júli od roku 2009 v ateliéroch 
ARS STUDIO v Nitre a významne podporuje aktivity medzinárodnej umeleckej komunity. Počas 10 dní spracúvajú 
výtvarníci konkrétnu tému. Každý ročník je výrazný, čo sa autorov aj vytvorených diel týka. Okrem zahraničných 
hostí je zakaždým veľmi dobre zastúpená aj česká a slovenská mladá výtvarná scéna. 
Autori pochádzajú z rôznych krajín, majú rôzny pôvod a taktiež prístup k maľbe, vzdelanie a skúsenosti. Doteraz sa 
na sympóziu MULTIPOINT zúčastnilo 47 umelcov z 23 krajín sveta: Mexiko, Nový Zéland, USA, Čína, India, Grécko, 
Španielsko, Chorvátsko, Taliansko, Turecko, Rumunsko, Holandsko, Francúzsko, Belgicko, Fínsko, Nórsko, Litva, 
Lotyšsko, Srbsko, Maďarsko, Poľsko, Česká Republika a Slovensko.  
Názov MULTIPOINT vychádza práve z pomyselného priesečníka stretu spomínaných rozmanitých kultúr a prístupov 
k maľbe - kde sa dajú nájsť od klasickejších, po viac konceptuálne až experimentálne diela.  
Hlavnou náplňou sympózia je sprostredkovať umelcom konfrontáciu s inými tvorcami, priniesť  osvieženie do 
každodenného tvorivého pracovného života, možnosť uvedomiť si iné výtvarné postupy, techniky či cesty a vďaka 
tomu aplikovať nové prístupy na vlastnú tvorbu. Tým, že sympózium MULTIPOINT je časovo obmedzené na 10 dní - 
do ktorých je začlenený aj výlet do Bratislavských galérií, aby autori spoznali o niečo viac lokálne reálie - pracujú 
viacerí rýchlejším spôsobom, ako sú bežne zvyknutí. Preto nie sú všetky vytvorené obrazy vždy typickými 
zástupcami ich doterajšej tvorby, ale v niektorých prípadoch ide skôr o skice, ktoré môžu byť kvalitatívne výborným 
výstupom pre ďalšiu tvorbu.  
Súčasťou sympózia sú pravidelné rozhovory o umení art etc., ktorých sa zúčastňuje konzultantka pre kultúru 
a vzdelávanie z Nitrianskej galérie a tým zároveň ponúka aj zahraničným účastníkom možnosť zoznámiť sa s 
 trendmi moderného slovenského výtvarného umenia a hudby.  
Autori sú profesionálni výtvarníci vyberaní a pozývaní na základe umeleckých portfólií, ukončeného výtvarného 
vzdelania a aktívnej výtvarnej činnosti. Aj keď účasť na sympóziu MULTIPOINT nie je podmienená vekom, väčšinou 
ide o umelcov vo veku od 25 až 60 rokov, čiže od čerstvo začínajúcich až po etablovaných autorov doma a v 
zahraničí.  
Komunikácia medzi výtvarníkmi vzniká v rámci ateliérov, kde cez deň tvorí a nasleduje večer počas prezentácii, ktoré 
sú venované jednému alebo dvom autorom a vznikajú tak vzácne kontakty udržiavané aj dlho po ukončení 
sympózia. Večerné diskusie sú zároveň prípravou na podujatie pre verejnosť na záver sympózia - MULTIPOINT 
NIGHT OUT, ktoré sa koná v klube Music a Cafe v Nitre - kde všetci zúčastnení umelci prezentujú výber zo svojich 
portfólií v časovom limite 10 minút. Podujatie sa koná v predvečer slávnostnej vernisáže, ktorá každoročne prebieha 
v galérii UNIVERZUM na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 
 
ARS  STUDIO  je netradičná základná umelecká škola v Nitre založená v roku 1995, ktorá sa líši od iných osobitým, 
moderným ponímaním vyučovania, individuálnym a citlivým prístupom k študentom a k ich rodičom. Predstavuje 
nový, alternatívny model kvalitného umeleckého vzdelávania so širokým záberom v rôznych druhoch umenia. Má päť 
štúdií: výtvarné, tanečné, divadelné, hudobné  a multimediálne.  
Projekt MULTIPOINT vychováva umením a prispieva k rozvoju výtvarného vzdelania a zároveň k hlbšiemu 
a kvalitnejšiemu vnímaniu výtvarného umenia. Umožňuje aktívne zapájanie študentov umeleckých škôl 
prostredníctvom konzultácie ich vlastných portfólií s výtvarníkmi, účasti na prezentáciách, rozhovoroch o umení 
s konzultantkou Nitrianskej galérie, neformálnych diskusiách o umení a jedným z jeho cieľov je poskytnúť priestor na 
inšpiráciu a otvorenie nových vlastných projektov. Cieľom je tiež zmeniť pohľad verejnosti predovšetkým na moderné 
výtvarné umenie tak, že má umožnené sledovať prácu výtvarníkov priamo v ateliéri, čo inak nie je dostupné, 
diskutovať o práci, podporuje študentov v zapájaní sa do kreatívneho procesu a formou umeleckého dialógu 
nadviazať profesionálne kontakty s  výtvarníkmi zo Slovenska a zahraničia, ktoré môžu v budúcnosti prerásť do 
medzinárodnej spolupráce. 



Zoznam doteraz zúčastnených autorov: 
 

Elena ASCARI / Taliansko 
Petr BAŘINKA / Česká republika 
Stano BÁRTA / Slovensko 
Simona BLAHUTOVÁ / Česká republika 
Nadine BOURGNE / Francúzsko 
Carlos CARMONAMEDINA / Mexiko 
Lucia ČERNEKOVÁ / Slovensko 
Tomáš ČERNÝ / Česká republika 
Florine DEMOSTHENE / USA 
Stefan DORU MOSCU / Rumunsko 
Rachel ECKSTEIN / USA 
Espen ERICHSEN / Nórsko 
Rai ESCALÉ / Španielsko 
Debora FEDE / Taliansko 
Erik FEHÉR / Slovensko 
Edwige FOUVRY / Belgicko 
Anne HUTTUNEN / Fínsko 
Paul CHING BOR / Čína 
Ilke ILTER / Turecko 
Andrea JANČOVIČOVÁ / Slovensko 
Dita KAPLANOVÁ / Česká republika 
Sunanda KHAJURIA / India  
Penny KONSTANTINOU / Grécko 
Miloš KOPTÁK / Slovensko 
Patrícia KOYŠOVÁ / Slovensko 
Petr KUNČÍK / Česká republika 
Ján KURINEC / Slovensko 
Martin LACA / Slovensko 
Michael S. LEE / USA 
Milena LIUTKUTE / Litva 
Dita LUSE / Lotyšsko 
Ondrej MALEČEK / Česká republika 
Lidija MATULIN / Chorvátsko 
Julian McKINNON / Nový Zéland 
Erika MIKLÓŠOVÁ / Slovensko 
Vladimir MILADINOVIC  / Srbsko  
Dimitris MILIOTIS / Grécko 
Istvan OCZTOS / Maďarsko 
Izabela OLDAK / Poľsko 
Corina PAPAFRAGKOU / Grécko 
Peter PAUKO / Slovensko 
Dhaneshwar SHAH / India 
Natalia SROKA / Poľsko 
Vladimír STACHO / Slovensko 
Kristína ŠIMEKOVÁ / Slovensko 
Viliam ŠULÍK / Slovensko 
Muriël VAN MARION KASMIN / Holandsko 
 
 
Kontakt: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín  

GPS: N49°12'25.64" E19°17'48.25" 
             telefón: +421 43  5863212                                

e-mail: orgaldk@vuczilina.sk,  ogaleria@nextra.sk                                                                                              
www.oravskagaleria.sk  
Facebook: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

 


