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Bratislava Art Festival
je v rekonštrukcii!
Počas šiestich rokov svojej existencie sa projekt BLAF zaradil medzi
stabilné podujatia v kultúrnej ponuke Bratislavy. Domnievame sa však,
že od jeho založenia sa doba a kultúrne potreby v meste zmenili a je
nutné prehĺbiť interakciu verejnosti so súčasným umením. Rok 2016
prinesie začiatok transformácie podujatia: program sústredí do
jedného dňa, je dramaturgicky užší, kladie dôraz na vzdelávacie aktivity
a začína používať svoj názov len v plnom znení: Bratislava Art Festival.
Bratislava Art Festival stále ponúka príležitosť vybrať sa na
cestu za súčasným umením a spoznávať 16 bratislavských
galérií a múzeí umenia. Tie pre návštevníkov pripravili množstvo
komentovaných prehliadok, stretnutí s umelcami a workshopy.
Sme radi, že aj tento rok sa festival spája s medzinárodným
projektom Biela noc. Ten sa začína o 19.00 hod., hneď po ukončení
Bratislava Art Festivalu a prinesie do mesta množstvo súčasného
umenia v podobe svetelných inštalácií (www.bielanoc.sk).
Významnou súčasťou tohto ročníka je hľadanie formátu
nového festivalu súčasného umenia v Bratislave a to
prostredníctvom konferencie na tému „BLAF ako ďalej?“,
ktorá sa uskutoční začiatkom novembra (3. – 4. 11. 2016).
Hoci je konferencia primárne určená profesionálnemu publiku,
zaujíma nás váš názor: ako vidíte vy diváci budúcnosť
Bratislava Art Festivalu? Ozvite sa nám na môj e-mail:
christian.potiron@ncsu.sk.
Ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu!
Christian Potiron
Riaditeľ Nadácie – Centra súčasného umenia

O konferencii

BLAF ako ďalej?
3. – 4. 11. 2016
Café Berlinka, Námestie L'. Štúra 4
Konferencia o novej podobe festivalu súčasného výtvarného
umenia. Aká je skúsenosť zo spolupráce medzi galériami počas
BLAF – Bratislava Art Festivalu? Ako reflektovať úspech Bielej
noci? Má Bratislava potenciál vytvoriť medzinárodný festival
alebo bienále súčasného umenia s presahom aj mimo Slovenska?

Kam by mal festival smerovať?
–
–
–
–

Má mať charakter masovej akcie alebo komorného podujatia?
Má byť určený profesionálnemu a laickému publiku?
Má ísť o bienále alebo o každoročný festival?
Má sa konať vo verejnom priestore alebo
v galériách? V centre alebo na periférii mesta?
– Má mať centralizovaný program alebo fungovať
ako platforma na rôzne spolupráce?
To je iba časť otázok, o ktorých chceme počas
konferencie diskutovať a pokúsiť sa ich zodpovedať.
Viac informácií nájdete už čoskoro na webe www.ncsu.sk.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na: christian.potiron@ncsu.sk
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Bratislava Art Festival
pre Bielu noc –
Detská dielňa Biela noc
Open Gallery, Baštová ul. 5
17:30 do 20:00
Špeciálne na mieru festivalu Biela noc sme pripravili
vzdelávací program pre deti od 8 do 12 rokov. Pozrieme sa na
jednotlivé vystavené diela a ich kontext, budeme sa venovať
umeniu vo verejnom priestore, téme svetelných inštalácií a novým
technológiám v súčasnom umení. Spoločne absolvujeme aj
prehliadku mesta. Program pripravuje a vedie Peter Pivoda,
galerijný pedagóg a metodik zo Slovenskej národnej galérie.
Vstup na vzdelávací program je voľný.
Na dielňu je potrebné prihlásiť sa na e-mail:
michaela.gaborikova@ncsu.sk

Ateliér.EM
Gorazdova 31/Langsfeldova 1
Otvorené 14:00 – 23:00
o galérii

Ateliér.EM vznikol v roku 2009 ako open air multifunkčný
priestor, ktorý organizuje výstavy, rezidenčné pobyty
a workshopy. Nachádza sa v autentickom prostredí záhrady
a sochárskeho ateliéru, ktorý vznikol v roku 1967, ako ateliér
uznávanej sochárky, medailérky a zakladateľky moderného
slovenského šperku Erny Masarovičovej (1926 – 2008).
ak tuálna v ýstava

Socha a génius loci 1. – 8. SEM
15. 9. – 15. 11. 2016
Záhrada sa v projekte stáva platformou pre sochársku
intervenciu a výstava prezentuje súčasné slovenské
sochárske spektrum s medzinárodným presahom.
progr am

16:00, 17:00 Komentovaná prehliadka výstavy s Rasťom Trizmom

ATELIÉR XIII
Panská 13
otvorené 13:00 – 22:00
www.atelierxiii.com
o galérii

Ateliér XIII vedie grafik a maliar Juraj Ličko.
Galéria primárne prezentuje mladých a už etablovaných
predstaviteľov slovenskej maliarskej scény.
ak tuálna v ýstava

Michal Turkovič, BACKGROUND
do 4. 11. 2016
Názov výstavy je zároveň základný pojem v graffiti slangu
a označuje pozadie za namaľovaným graffiti. Michal Turkovič
síce v graffiti komunite vyrastal, no dnes v rámci výstavy
výrazne ironizuje svoje graffiti pozadie. Naráža na jeho
bezobsažnosť, ale zároveň poukazuje na možnosť pretransformovať
ho na niečo menej plytké, ako je písanie mena na stenu.
progr am

16:00– 17:10 Grey City, Brazília, Veľká Británia, 2013, 85’
Film približuje vzťah medzi vedením mesta
a graffiti komunitou v São Paule.
17:30– 18:30 Komentovaná prehliadka
výstavy diel Michala Turkoviča

ARTotéka gallery
Kapucínska 1 (galéria sa nachádza na 2. poschodí v budove
Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry)
otvorené 14:00 – 17:00
o galérii

V podkrovných priestoroch galérie sa konajú výstavy
slovenských maliarov, grafikov a ilustrátorov a výstavy
fotografií v rámci Mesiaca fotografie.
ak tuálna v ýstava

Michal Huštaty, Eva Škrovinová: CH
20. 9. 2016 - 28. 10. 2016
CH je prvým spoločným projektom Michala Huštatyho
a Evy Škrovinovej, ktorý je založený na hľadaní podobností,
presahov a nových spojení medzi médiami pôvodne definovanými
ako maľba a fotografia. Myšlienkový posun autorov sa odráža
v inštalácii, ktorá sa zaoberá témami reprodukcie, reprezentácie,
simulácie, apropriácie reality i vizuality. Autori nám naznačujú
i mnohé stratégie/vlastnosti premiešaného sveta online/offline.
progr am

14:00 – 17:00 Komentovaná prehliadka výstavy CH
s dramaturgom a kurátorom Pavlom Hovancom

Byt č. 6
Cintorínska 2
Otvorené len pre účastníkov
sprievodného programu.
o galérii

Byt č. 6 nie je typickým galerijným priestorom, ale súkromným
obytným priestorom štyroch spolubývajúcich: Eriky Miklóšovej
(maľba), Zuzany Bučkovej (architektúra), Paliho Hovanca
(multimédiá, inštalácie) a Petra Barényiho (multimédiá, inštalácie).
progr am

11:00 – 12:30, 13:30 – 15:00, 15:30 – 17:00
Erika Miklóšová pripravila netradičnú zážitkovú výučbu pre
návštevníkov a záujemcov o výtvarné umenie. Téma tohtoročného
projektu je zátišie. Počas výtvarnej hodiny sa záujemcovia dozvedia
o histórii zátišia, o výtvarných technikách, ktorými boli
zátišia realizované. Ďalej budú mať možnosť spoznať
výtvarníkov, ktorí spolunažívajú v Byte č. 6 a venujú sa
námetu zátišie vo svojej tvorbe. V druhej časti programu
bude návštevník kresliť zátišie, ktoré si bude môcť vybrať
podľa svojich predstáv v Byte č. 6 (kuchyňa, obývačka,
balkón, nepriechodné izby), na základe krátkej inštruktáže.
Kapacita každého krúžku: 3 osoby
Prihlasovanie: Do 7. 10.
Kontakt: Erika Miklóšová, tel. č.: 0915 484 870

Dom Quo Vadis
Veterná 1629/1
otvorené 14:00 – 20:00
www.domquovadis.sk
o galérii

Galéria Domu Quo Vadis je zameraná na prezentáciu
kresťanských hodnôt z pohľadu súčasného umenia.
ak tuálna v ýstava

Lucia Lizáková: Strelné modlitby
6. 10. – 6. 11. 2016
kurátorka: Daniela Čarná
Lucia Lizáková (1971) v hline zaznamenáva každodenné
udalosti, aj udalosti medzi nebom a zemou. Zhmotňuje
ich v podobe spontánnej kresby do hliny. Hlina je materiál
úzko spätý so zemou a proces jej premeny súvisí so štyrmi
živlami – zemou, vodou, ohňom i vzduchom. Lucia Lizáková
mu dáva podobu, ktorá má svoje východisko v úžitkovej
tvorbe, ale zaujíma ju presah do voľnej tvorby, kde pracuje
s konceptualizáciou materiálu, ako prostriedku zaznamenávania
ideí a autorského hľadania vlastnej tvorivej cesty.
progr am

18:00 vernisáž výstavy Lucia Lizáková: Strelné modlitby
18:30 – 20:00 Podoby súčasnej keramiky,
prednáška a diskusia s autorkou

Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
Nám. SNP 12
Otvorené 12:00 – 02:00
www.kunsthallebratislava.sk
o galérii

Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU) a jeho
galéria Dom umenia/Kunsthalle Bratislava (KHB) je
nezbierkotvorná galéria, ktorá prezentuje výstavy domácich
a zahraničných vizuálnych umelcov. Poslaním SCVU
a KHB je mapovať, vedecky spracovávať a sprístupňovať
vizuálne umenie domácemu a zahraničnému publiku.
ak tuálna v ýstava

Kunsthalle LAB: Esther Stocker: Z budúcnosti
30. 9. – 20. 11. 2016
Kurátorka: Zuzana Pacáková
Esther Stocker sa venuje priestorovej abstrakcii a architektúre, ktorá
návštevníka vťahuje do inej dimenzie. Jej inštalácie sú priamym
pokračovaním abstraktných malieb a solitérnych sôch, ktoré rozvíja
a rozkladá v priestore a následne aplikuje aj do architektúry či
verejného priestoru. Podčiarkuje hravosť a aktivizuje návštevníka,
ktorý svojou prítomnosťou a pohybom dotvára dynamiku a určuje
hĺbku inštalácie. Determinuje tak „konečnosť“ daného priestoru.
progr am

15:00 Nič v galérii
Rodinný program pozýva rodičov s deťmi od 5 do 13
rokov objaviť zákulisie galérie, zistiť, čo sa v nej deje,
keď práve neprebieha žiadna výstava, stať sa živým
exponátom a nechať sa premeniť na svetlo.

17:00 Pred dverami galérie
Program pre dospelých sa zameria na vpriestorové vnímanie
prostredia galérie cez protiklad preplneného výstavného priestoru
Kunsthalle LAB a vyprázdnených hlavných výstavných priestorov.
Umožní nahliadnuť do zákulisia galérie a vytvoriť vlastnú svetelnú
inštaláciu.
Programy sa začínajú pri Kunsthalle LAB na rohu
budovy KHB, trvajú 90 – 120 min.
Prihlasovanie: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

DOT. Contemporary Art Gallery
Lazaretská 13
otvorené 12:00 – 00:00 (do polnoci v rámci Bielej noci)
www.dotgallery.sk
o galérii

Od svojho vzniku v decembri 2015 uviedla galéria
10 samostatných a kolektívnych výstav. Vo svojom
programe sa sústredí na výrazné individuality a inšpiratívne
autorské prepojenia najmä v oblasti súčasnej maľby.
ak tuálna v ýstava

V inom stave
6. 10. – 5. 11. 2016
Vystavujúce autorky: Lucia Dovičáková,
Barbara Tutková, Jarmila Sabová, Vlasta Žáková
Kurátor: L'uboš Lehocký
Frazeologizmus „byť v inom stave“ nepriamo pomenúva
tehotenstvo. V koncepcii výstavy však slovné spojenie
nenesie primárne tento ustálený význam – pod inými
stavmi tu môžeme rozumieť rôzne iné fenomény, ktoré
sa vymykajú „normálu“ a ktoré autorky reflektujú.
progr am

15:00 Prezentácia tvorby autorov súčasnej slovenskej
literatúry a vizuálneho umenia; komentovaná
prehliadka výstavy „V inom stave“.

FLATGALLERY
Baštová 1
13:00 – 20:00
www.facebook.com/Flatgallery
o galérii

Súkromná galéria v obývanom byte, ktorého spoločenská
časť zároveň slúži ako výstavný priestor, funguje už tri
roky. Venuje sa prezentácii súčasnej maľby od absolventov
a študentov umeleckých škôl. Okrem maľby dáva galéria
priestor príbuzným médiám, ako napríklad fotografii,
kresbe, grafike, keramike, šperku a textilnému dizajnu.
ak tuálna v ýstava

Jaroslav Varga: „TEXTURE OF TIME“
1. 10. – 31. 10. 2016
kurátor: Andrej Jaroš
Výstava nadväzuje na projekt „Lost Library“, ktorý bol
inštalovaný formou „site specific installation“ v priestoroch
historickej knižnice Andrássyho rodu v kaštieli Betliar. V novej
podobe bude prenesený a transformovaný do súkromnej
knižnice vo Flatgallery, v ktorej budú dominovať autorské
intervencie do jestvujúceho zariadeného priestoru.
progr am

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 — Komentovaná
prehliadka aktuálnej výstavy s Andrejom Jarošom

Galéria Mesta Bratislavy
otvorené 11:00 – 18:00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Pálffyho palác, Panská 19
www.gmb.sk
o galérii

Galéria mesta Bratislavy sídli v historickom Mirbachovom
a Pálffyho paláci. Okrem stálych expozícií starého aj
súčasného umenia pripravuje galéria pravidelne aj krátkodobé
výstavy slovenského a svetového výtvarného umenia.
ak tuálne v ýstav y

Mirbachov palác
Vlasta Žáková: Tiene raja
29. 9. – 27. 11. 2016
Kurátorka: Kristína Jarošová
Autorka je známa kontinuálnou prácou s textilným materiálom
a jeho technikami. V špecifickom prostredí podkrovia Mirbachovho
paláca ponúka výber zo svojej najnovšej tvorby s dôrazom na
svetelnú inštaláciu, ktorá pozostáva z obrazov netradičných
formátov, prepojených vláknami s pohyblivými (živými) plastikami.
Pálffyho palác
Osamelí
13. 9. – 30. 10. 2016
Kurátorka: Naďa Kančevová
Výstava vedľa seba predstavuje práce autorov s diagnózou
autizmu a profesionálnych výtvarníkov. Prostredníctvom
rôznych médií vrátane kresby, maľby, objektu a videa ponúka
štyridsať rôznych autorských výpovedí o „osamelosti“ ako
jednej z najzákladnejších skúseností ľudského bytia.

V rámci Bratislava Art Festival je vstup na
ďalšie aktuálne výstavy tiež zadarmo:
Pálffyho palác: Auguste Rodin + Štefan
Polkoráb: Ucho pána prezidenta
Mirbachov palác: Jozef Jankovič
progr am

15:00 Mirbachov palác: Kurátorský sprievod
k výstave Vlasta Žáková: Tiene raja
Výstavou prevedú kurátorka Kristína
Jarošová a autorka Vlasta Žáková.
16:00 Pálffyho palác: Kurátorský sprievod k výstave Osamelí
Výstavou prevedú kurátorka Naďa Kančevová a autori diel.

Galéria Nedbalka
Nedbalova ulica 17
Stála expozícia otvorená 13:00 – 19:00
Aktuálna expozícia otvorená 13:00 – 21:00
www.nedbalka.sk
o galérii

Galéria Nedbalka vznikla v roku 2012 a prezentuje diela
najvýznamnejších umelcov tvoriacich na Slovensku od
konca 19. storočia až po súčasnosť. Ťažisko zbierky spočíva
v maľbe, ale sú v nej zastúpené aj socha a grafika.
ak tuálne v ýstav y

Stála expozícia – Slovenské moderné umenie
Expozícia venovaná zrodu a vývinu výtvarnej moderny Slovenska
podáva obraz o dejinách maliarstva a sochárstva na Slovensku
v 20. storočí. Na štyroch kruhových podlažiach sú postupne
inštalované diela autorov ako Mednyánszky, Skutecký, Galanda,
Benka, Bazovský, Hložník, Laluha, Paštéka, Guderna.
Maľba 2016
Výstava finalistov jedenásteho ročníka súťaže Maľba,
ktorú každoročne udeľuje Nadácia VÚB za maliarske
dielo pre mladých slovenských umelcov, určenú pre
profesionálnych výtvarníkov do 35 rokov.
progr am

13:00, 15:00, 17:00 Komentované prehliadky Stálej expozície
18:00, 19:00, 20:00 Stretnutie s finalistami ceny Nadácie
VÚB – Maľba 2016 – autormi vystavených diel

Galéria X
Zámočnícka 5
otvorené 14:00 – 22:00
www.txt.sk
o galérii

Galéria X sa zameriava na prezentáciu kvalitného remesla
a dizajnu s presahmi do rôznych výtvarných disciplín.
ak tuálna v ýstava

4x4
22. 9. – 22. 10. 2016
Kurátorky: Silvia Fedorová (SK), Tereza Vernerová Volná (CZ)
Výstavu autorského šperku štyroch umelcov zo štyroch
susediacich krajín. Okrem slovenských umelcov prezentujú
svoju tvorbu medzinárodne uznávaní umelci z Českej republiky,
z Maďarska a z Rakúska. Zámerom výstavy je poukázať
na spoločné črty a odlišnosti v ponímaní a v prístupe
k tvorbe šperku na historicky spoločnom území.
progr am

15:30 – 18:30 Ukryté v drôte. Workshop s Hanou Kašičkovou
Účastníci si vyskúšajú jednoduchú techniku opletania drôtom a pod
vedením šperkárky Hany Kašičkovej si zhotovia drobný spomienkový
predmet alebo šperk. Materiál a náradie budú k dispozícii.
Kapacita workshopu: 8 osôb
Prihlasovanie: Do 7. 10.
Kontakt: Silvia Fedorová, 0903 751 731,
silvia.fedorova@stonline.sk

Krokus galéria
Námestie 1. mája 3
otvorené 14:00 – 18:00
www.krokusgaleria.sk
o galérii

Galéria vznikla v roku 2008 a venuje sa vystavovaniu, predaju,
poradenstvu a edičnej činnosti v oblasti súčasného vizuálneho
umenia. Spolupracuje s renomovanými umelcami a umelkyňami,
aj s nádejnými talentmi mladšej generácie. Prezentuje maľbu,
objekt, práce na papieri a nové médiá ako video a fotografiu.
ak tuálna v ýstava

Peter Kalmus – Denník hypochondra
8. 10. – 5. 11. 2016
Kurátorka: Gabriela Kisová
Peter Kalmus (1953), umelec, aktivista, postava slovenského
verejného života, sa na prvej samostatnej výstave v Krokus Galérii
predstavuje s výberom diel s autobiografickým motívom.
progr am

16:00 – 18:00 Peter Kalmus – šaty robia človeka
Dvojhodinový performatívny program s umelcom
Petrom Kalmusom. Šaty a doplnky hrajú v umení
Petra Kalmusa významnú úlohu. Mnohé z nich si sám
vyrába a používa ich v rámci svojich výstav a akcií.
Počas popoludnia v Krokus Galérii sa rodičia s deťmi
môžu zoznámiť osobne s umelcom a hravou formou
spoznať jeho tvorbu. Určené pre deti od 5 rokov.

PHOTOPORT
Pražská 11
otvorené 14:00 – 20:00
www.photoportgallery.com
o galérii

PHOTOPORT – Centrum vizuálneho umenia sa špecializuje
najmä na súčasné slovenské výtvarné umenie najmladšej
generácie autorov. Okrem výstavnej činnosti Photoport vydáva
časopis Port No. 21 (2007 – doteraz), ARTPLAN – mapu
bratislavských galérií a knižnú edíciu Osobnosti slovenskej
fotografie v spolupráci s vydavateľstvom Slovart a SNG.
ak tuálna v ýstava

Juraj Gábor: Hodiny geometrie
Kurátori: Slavomíra Ondrušová, Milan Vagač (Magazín X)
Samostatná výstava, kde autor vytvára v site specific
inštalácii abstrahované pracovné či učebné prostredie.
Prostredníctvom média kresby v ňom ponúkne k interpretácii
jeden z charakterov svojho kontinuálne premenlivého myslenia.
progr am

18:00 Komentovaná prehliadka výstavy s Jurajom Gáborom

Satelit, galéria dizajnu SCD
Podkrovie Slovenského
múzea dizajnu
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10
otvorené 13:00 – 18:00
www.sdc.sk
o galérii

Satelit je výstavný priestor na prezentáciu grafického,
priemyselného a autorského dizajnu, ale aj kontaktný
bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu.
ak tuálne v ýstav y

Satelit: Od hlavy po päty
15. 9. – 23. 10. 2016
Koncepcia: Mgr. art Mária Štraneková
Výstava prezentuje aktuálnu tvorbu študentov
a absolventov dvoch zlínskych ateliérov Design
oděvu a Design obuvi Univerzity Tomáše Bati.
Podkrovie SMD: Farebná šeď – Buntes Grau
1. 10. 2016 – 28. 2. 2017
Hlavný kurátor: Maroš Schmidt
Výstava produktového dizajnu 60. a 70. rokov z ČSSR
a DDR. Kombinuje kurátorský výber toho najlepšieho dizajnu
s komplexnými inštaláciami bežných vecí z domácnosti.
progr am

15:00 Komentovaná prehliadka výstavy Farebná
šeď – Buntes Grau s kurátorom a vedúcim Slovenského
múzea dizajnu Marošom Schmidtom.
16:00 Workshop z cyklu Vo forme k výstave
Farebná Šeď – Buntes Grau pre malých aj veľkých.
Workshop vedie Katarína Kosánová. Trvanie: cca 60 minút.
Pozn.: Program bude prebiehať v Podkroví SMD.

TOTO! je galéria
Moskovská 29
otvorené 10:00 – 13:00 a 13:30 – 19:00
www.totojegaleria.sk
o galérii

TOTO! dáva priestor ilustráciám, ktoré si pamätáme
z detských kníh. Predstavuje ich autorov, pestrosť
a kvalitu slovenskej ilustrátorskej tradície.
ak tuálna v ýstava

Štefan Cpin — Ako kresliť princezné
8. 9. – 25. 11. 2016
Výstava prezentuje práce slovenského výtvarníka a ilustrátora
Štefana Cpina (1919 – 1971), ktorého poznáte z povinného čítania:
z knižiek Jano, Čenkové deti či Prázdniny so Strýcom Rafaelom.
Ako nazerať na dielo, také spletené s kontextom doby, s tým, čo
bolo „povinné“? Dá sa vôbec predstaviť bez pachuti spomienok?
progr am

17:00 Ako rozoznať falzifikát od originálu?
Dve prípadové štúdie zo znaleckej praxe odpovedajú na otázky, aký
je proces preukazovania, že dielo nie je originál a naopak. Prednášku
bude viesť Martin Šugár, kurátor z Galérie Ernesta Zmetáka v Nových
Zámkoch, súdny znalec pre umelecké diela a starožitnosti predstaví.
17:45 Ilustrácia a jej hodnota
Aká je hodnota ilustrácie? Umelecká, historicko-kultúrna,
finančná, či zberateľská? Pýtali sme sa osobností z oblasti umenia,
kunsthistórie a dizajnu – ako vnímajú knižnú ilustráciu a ako sa s ňou
dá pracovať v kontexte súčasného nazerania na umenie. Prednášku
bude viesť ilustrátor a zakladateľ TOTO! je galéria Miloš Kopták.
Na prednášky je potrebné rezervovať si miesto.
Prihlasovanie: Do 7. 10.
Kontakt: Mária Rojko, maria.rojko@gmail.com, 0907 282 944

tranzit.sk
Beskydská 12
otvorené 14:00 – 19:00
www.sk.tranzit.org
o galérii

tranzit.sk sa zameriava na prezentovanie slovenského
a medzinárodného súčasného umenia, umelecko-historický výskum,
rozvoj kritického myslenia a prekračovanie disciplín prostredníctvom
výstav a publikácií. Programovými aktivitami reaguje
na kľúčové témy dnešnej spoločnosti ako samoorganizácia,
sociálna zmena, ekológia, mestský priestor či migrácia.
ak tuálna v ýstava

Biafra ducha. Študenti z tretieho sveta v Československu
7. 10. – 26. 11.
kurátorka: Tereza Stejskalová, spolupráca: Zbyněk Baladrán
Výstavný projekt skúma prehliadané súvislosti medzi
kultúrnou a politickou renesanciou v šesťdesiatych rokoch
v Československu a projektom dekolonizácie. Venuje sa
prehodnocovaniu internacionalizmu, pričom sa zaoberá
kultúrnou výmenou medzi Československom a krajinami
tretieho sveta, prepájajúc tvorbu filmových režisérov
československej novej vlny a ich zahraničných spolužiakov.
progr am

18:00 Komentovaná prehliadka výstavy
Biafra ducha s Eliškou Mazalanovou.

Bratislava Art Festival 2016
7. ročník festivalu súčasného umenia
8. 10. 2016
Vstup voľný
Vstup na program Bielej noci s pasom Bielej noci.
Organizátor:
Nadácia – Centrum súčasného umenia je nezisková kultúrna organizácia, ktorá sa
venuje podpore súčasného umenia, stimuluje proces jeho tvorby a jej prezentácie.
Organizačný tím:
Christian Potiron – riaditeľ nadácie
Michaela Gáboríková, Zuzana Žurkinová – produkcia
Zuzana Palicová – PR
Peter Pivoda – vzdelávacie programy
Braňo Matis, Ivan Galdík - grafický dizajn
Nadácia – Centrum súčasného umenia
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava
tel.: 02/20250241
www.ncsu.sk
© Nadácia – Centrum súčasného umenia
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