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Medzinárodné sympózium Ja, pútnik 

V PSK vzniká expozícia diel s pútnickou témou  
 

Tlačová správa 
 

Prešovský samosprávny kraj pripravuje putovnú výsta vu s názvom Ja, pútnik. 
Ide o diela s pútnickou tematikou, ktoré boli nama ľované špeciálne pre potreby 
projektu Svätomariánska pú ť („Svetlo z východu“).   
 
V máji sa v Prešove uskutočnilo medzinárodné umelecké sympózium, na ktorom sa 
zúčastnilo 10 maliarov zo siedmich krajín. Všetci tvorili diela na jednu tému Ja, 
pútnik. Téma a miesto boli zvolené v zmysle odkazu pápeža Jána Pavla II., ktorý 
pred viac ako 20-timi rokmi, 2. júla 1995 navštívil mesto Prešov. Bolo to v rámci jeho 
druhej apoštolskej návštevy Slovenska. Počas návštevy sa pápež zastavil v 
gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde sa modlil pri telesných ostatok 
biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča. Ján Pavol II. Sa neočakávane a na osobnú žiadosť 
zastavil pri pamätníku 24 obetí evanjelických veriacich, zavraždených v Prešove za 
Caraffovho krvavého súdu v roku 1687. Túto chvíľu Prešovčanom i obyvateľom 
mesta pripomína socha Jána Pavla II. Práve tento priestor bol dejiskom umeleckej 
tvorby maliarov. Umelci mali počas sympózia k dispozícii výtvarný materiál, plátna 
a maliarske stojany. Jeden obraz od každého umelca sa stal súčasťou pripravovanej 
expozície. V rámci projektu je pripravený ešte jeden plenér, na ktorom tiež vznikne 
10 obrazov.  
 
Spolu 20 obrazov z oboch plenérov je základom pre stálu expozíciu diel s pútnickou 
témou. „Kým bude definitívne ur čené, kde bude výstava umiestnená, budú si ju 
môc ť pozrie ť obyvatelia kraja priamo v jednotlivých okresoch. V ýstava sa 
postupne bude prezentova ť v kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti PSK,“  
priblížila koordinátorka projektu Veronika Fitzeková.  
 
Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je spoločným projektom 13 partnerov 
(7 na slovenskej a 6 na poľskej strane). Hlavným cieľom je dobudovať infraštruktúru 
na vybraných pútnických miestach (Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov) a ponúknuť 
nový produkt cestovného ruchu, inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago 
de Compostela. Vlajkový projekt s rozpočtom 4 milióny eur je spolufinancovaný 
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. 
Rozpočet pre slovenskú stranu presahuje 2,1 milióna eur.  
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