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Plagáty sú umeleckou reakciou na dianie okolo nás
V poradí už 11. ročník medzinárodnej 

výstavy Ekoplagát ´08 sa uskutočnil od 
2. októbra do 16. novembra 2008 
v Považskej galérii umenia v Žiline. 
Výberová porota vybrala do súťažnej 
prehliadky 99 plagátov od 47 autorov 
z 13 krajín sveta. Plagáty posudzovala 
sedemčlenná medzinárodná porota 
na čele s grafikom a maliarom doc. 
Jánom Rajlichom ml. Grand Prix Ekoplagát 

´08 si odniesol Tomasz Kipka z Poľska, prvú cenu porota 
udelila Uwe Loeschovi (Nemecko), na druhom mieste 
sa s kolekciou piatich plagátov umiestnila Ira Olenina z 

Ukrajiny, tretia skončila Dong-Sik Hong z Južnej Kórey. 
Ďalej bola udelená Cena primátora Žiliny 
– Barbora Tobolová (Slovensko) a Čestné 
uznanie – Joao Machado (Portugalsko), 
ako aj Podporné uznanie prácam študentov 
Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru 
v Bratislave. 

Výstavu Ekoplagát ´08 sprevádzalo 
viacero sprievodných akcií, medzi nimi 
Autorská výstava plagátov nositeľa Grand 
Prix Ekoplagát ´05 Sebastiána Courtoisa 
z Francúzska, súťažná prehliadka detských 
výtvarných prác Ekoplagátik, pofestivalová 
prehliadka filmov medzinárodného festivalu 
filmov o životnom prostredí Envirofilm 2008, 
diskusné fórum Ekológia v živote každoden-

nom, ale aj workshop Tvorivé dielne – práca s prírodným 
odpadovým materiálom. 

V priestoroch Považskej galérie umenia bolo počas vý-
stavy Ekoplagát ´08 vystavených celkom 127 plagátov.

Ekoplagát je medzinárodnou súťažnou prehliadkou 
vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a život-
ného prostredia, ktorá sa koná raz za tri roky v Žiline. 
Poslaním a cieľom prehliadky je v medzinárodnom 
meradle predstaviť, konfrontovať a podnecovať plagá-
tovú tvorbu zameranú na životné prostredie a ochranu 
prírody. Usporiadateľom tohtoročného 11. trienále bola 
Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne, gestorom 
Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad 11. 
ročníkom prevzal minister životného prostredia SR Ján 
Chrbet, ktorý na margo prehliadky okrem iného povedal: 
„Plagáty vzdelávajú bez zbytočného vysvetľovania a ak 
zaujmú, sú podnetom na zamyslenie. Plagáty sú umelec-
kou reakciou na dianie okolo nás...“

Počas jedenástich ročníkov trienále (30 rokov existen-
cie podujatia) si návštevníci na výstavách pozreli okolo 2 
tisíc plagátov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v archíve 
Správy Národného parku Malá Fatra. 

Zdroj: Správa Národného parku Malá FatraUwe Loesch, Nemecko: Requiem (1. cena Ekoplagát ´08)

Tomasz Kipka, Poľsko: European Week of Level-Headed Evolution 
(Grand Prix Ekoplagát ´08)

Barbora Tobolová, Slovensko: Truth (Cena primátora mesta Žilina 
Ekoplagát ´08) Dong-Sik Hong, Japonsko: Green Consumer (3. cena Ekoplagát ´08)

Joao Machado, Portugalsko: National Water Day (Čestné uznanie 
poroty Ekoplagát ´08)

Ira Olenina, Ukrajina: Idea (2. cena Ekoplagát ´08)
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