Krištáľové krídlo oslavuje 20. výročie putovnou výstavou po Slovensku
BRATISLAVA. 14. októbra 2016 – Pri príležitosti osláv 20. výročia Krištáľového krídla
pripravili jeho organizátori putovnú výstavu „Osobnosti Krištáľové krídlo za 20 rokov.“
Slávnostne ju otvoria v Divadle Andreja Bagara v Nitre 18. októbra 2016 pod záštitou
rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Petra Bielika.
Putovná výstava Osobnosti Krištáľového krídla rozpráva príbeh 20 rokov oceňovania
najúspešnejších osobností Slovenska. Je poklonou tým, ktorí sa neboja osobitosťou,
tvorivosťou a talentom vyčnievať z davu a zostať pri tom ľudskými. Otvorenie výstavy sa
uskutoční za účasti laureátov ocenenia Krištáľové krídlo, osobností kultúrneho a
spoločenského života, médií a predstaviteľov štátnych a samosprávnych inštitúcií.
Výstava prezentuje portréty osobností z 20 ročného archívu Krištáľového krídla. „Verejnosť
má možnosť vidieť celý vývoj Krištáľového krídla. Fotografie zobrazujú jeho laureátov,
porotcov, hostiteľov galavečera, ale aj vizuálne a grafické premeny pozvánok, bulletinov a
sošky ceny Krištáľové krídlo,“ priblížila autorka a producentka Krištáľového krídla Mária
Vaškovičová. Výstava je obohatená o niekoľko umeleckých fotografií od fotografky Kristíny
Schreiberovej a doplnená o diela akademického sochára Juraja Čuteka, predsedu poroty
Krištáľového krídla v kategórii Výtvarné umenie a umeleckého sklára, autora sošky
Krištáľového krídla, Achilleasa Sdoukosa.
Výstavu môžete navštíviť v týchto mestách na Slovensku:
Nitra: 7.10. – 6.11. 2016 Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Košice: 8.11. – 9.12. 2016 Štátne divadlo Košice
Banská Bystrica: 12.12. - 30.12. 2016 Radnica
Martin: 13.1. 2017 - 26.1. 2017 Slovenské komorné divadlo
Bratislava: 29.1. – 28.2. 2017 Slovenské národné divadlo
20. výročie vyvrcholí 20. ročníkom galavečera Krištáľové krídlo. Bude sa konať 29. januára
2017 v novej budove SND. Priamy prenos odvysiela tradične Jednotka RTVS.
Videá z odovzdávania prestížnych ocenení Krištáľové krídlo si môžete pozrieť na našom YouTube:
https://www.youtube.com/user/kristalkridlo/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
Články a fotografie nájdete na našej webovej stránke: www.kristalovekridlo.sk
alebo na facebooku: facebook/kristalovekridlo
20 rokov Krištáľového krídla: viac ako 600 nominovaných 202 ocenených najvýznamnejších osobností
Slovenska vo výbere viac ako 120 porotcov.
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