
Tlačová správa 
V nedeľu dňa 20.11.2016 od 11 do 15 hod sa vo Viedenskom Hofburgu uskutoční kultúrne    
podujatie “40. Alt - Wiener Kulturfrühstück” - výstava obrazov s názvom LACÉRIA. Akciu              
organizuje“ Alt-Wiener Bund a Cooperation-Consul.org.” v spolupráci s s honorárnym kozulom 
Slovenskej republiky v Eisenstadte,  Prof. Dr. h.c. Alfredo R. Tombor-Tinterom, v priestoroch Alt 
- Wiener Bundes vo Viedenskom Hofburgu, Michaelerkuppel, Batthyanystiege (vpravo),        
Mezzanin,  AWB Nr. 22., 1.poschodie (nad Sisi Muzeum). V rámci podujatia sa uskutoční výstava 
figurálnych kompozící - umeleckých fotografií a obrazov autorskej dvojice členov Európskeho 
vínneho rytierskeho stavu, eques de vino, umeleckého fotografa, spoluautora Laca Čierneho, 
spoločne s členkou honorárneho konzulátu v Rakúsku - Eisenstadte, hospes, spoluautorkou,   
kurátorkou   a umeleckou interpretkou Valériou Lukáčovou. 

Laco  Čierny:  
po sérii viac ako 10 individuálnych aj viacerých kolektívnych výstavách 
doma aj v zahraničí, na jar 2015 predstavil verejnosti prierez svojej viac 50 
ročnej umeleckej dráhy, kde ukázal výsledky tvorivej spolupráce                    
s kurátorkou pani Valériou. Divákov nenechal na pochybnosti, že je majstrom 
kompozície, ktorý virtuózne zvládol techniky súčasnej kyber fotografie, 
ktorú použil ako umelecký nástroj prezentácie umeleckého videnia. 
 
Valéria Lukáčová: 
je kurátorkou diela Laca Čierneho na výstavách v roku 2015 až 2016 ukázala 
aj svoju ďalšiu umeleckú dimenziu, neobyčajný kreatívny a nenapodobiteľný 
interpretačný talent pred fotografickou kamerou. Je absolventkou 
Komenského Univerzity v Bratislave, ďalej študovala v Írsku, Fínsku. 
Pohybové vstnosti získala návštevou baletnej školy na Slovensku,                                                                               
a osvojovaním prvkov jazzového tanca v USA. Ako Slovenský šampión          
v atletike - 5 boji má navyše predpoklady fyzicky zvládať náročné 
interpretačné kreácie, pózy a pohybovú koordináciu. 

 Výstavy v roku 2016: Autorská dvojica vystavovala v Priestoroch BONAS 
 Indoor Golf klubu v Prievidzi,  na Ventúrskej ul. v Bratislave, dobročinne 
 na reprezentačnom plese Rotary Cubu Žiline, ďalej v Rakúskom Poysdorfe, 
 na Sommerfeste vo Wiegnerovej vile v Sv. Juri, a na podujatí Honorárneho 
 konzuláýtu SR v Eisenstadte, pri príležitosti dňa Ústavy SR na zámku         
 Schloss Kittsee.  Okrem toho sa v septembri  zúčastnili kolektívnej výstavy  
 umelcov SR v Modre a sprievodnej autorskej výstavy v Bytči. V novembri 
 vystavovali v Pezinku pri príležitosti Konzulátfestu EVIRS.  
    

  
 Spoločná umelecká tvorba: Výstava s umeleckým názvom Lacéria ukazuje 
 odklon od impresionistického videnia smerom k výrazovým prostriedkom, 
 ktoré vychádzajú zo surealizmu a kubizmu transformovaného do vizuálne   
 náročnej a novej formy umeleckej fotografie.     

V prípade záujmu o umelecké diela kontaktujte: 
Mobil: +421 905 867 762  Mail:  valerialukacova@gmail.com  www.photoimpression.eu
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