OKTÓBER

Foto: archív Plastique Fantastique (detail)

PREDNÁŠKY / DISKUSIE / WORKSHOPY
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Streda / 18.00
Kunsthalle KLUB
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Nedeľa /
12.00 – 22.00

moderovaná diskusia

výstava na Námestí SNP 12

TALK TALK
o dizajne a architektúre

Ikony prázdna

Októbrovou hostkou Ľubice Hustej
bude textilná dizajnérka Michaela
Bednárová. Po skončení štúdia na
Vysokej škole výtvarných umení
a pracovnej stáži vo Fínsku sa
v roku 2008 rozhodla založiť si
vlastnú odevnú značku Puojd,
kde začala spracúvať ideu nového
prístupu k slovenskému suveníru.
Postupom času si značka našla
svoje stabilné miesto na trhu
a dnes sa venuje originálnemu
spracovaniu slovenských symbolov
a tém od komplexných ideí, cez
návrhy až po finálnu realizáciu
v oblasti grafického, textilného
a odevného dizajnu s presahmi
do produktového dizajnu.

Mobilný výstavný priestor –
NO SHOW MUSEUM prichádza
do Bratislavy so špeciálnou
výstavou Ikony prázdna, ktorú
pripravil zakladateľ múzea – švajčiarsky konceptualista a kurátor
Andreas Heusser v spolupráci so
slovenským umelcom Stanom
Masárom. Vystavených bude
dvadsať ikonických diel dejín
umenia od začiatku 20. storočia
po súčasnosť, ktoré sa sústredia na
umenie zbavené hmoty a rôznymi
spôsobmi ukazujú koncept ničoho.
Platforma NO SHOW MUSEUM je
virtuálne múzeum, ktoré mapuje
diela svetových umelcov tematizujúcich prázdno a nič a ich rôzne
spracovanie v dejinách umenia.

6/10

Nedeľa / 18.00
Kunsthalle KLUB

prezentácia a diskusia
v anglickom jazyku

Nič a prázdno
Švajčiarsky konceptuálny umelec
a kurátor Andreas Heusser predstaví myšlienku vzniku a koncept
NO SHOW múzea a následne
v spoločnom rozhovore s umelcom
Stanom Masárom priblížia aktuálnu
výstavu Ikony prázdna, ktorá sa
sústredí na umenie zbavené hmoty
a rôznymi spôsobmi ukazuje koncept ničoho. Diskusiu bude moderovať kunsthistorik Omar Mirza.
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Streda / 18.00
Kunsthalle LAB

zvuková performance k výstave
PLASTIQUE FANTASTIQUE:
Správna pilulka

Zuzana Husárová: Energia
Zvuková performance Zuzany
Husárovej skúma rôzne formy
výmeny energie: v prostredí,
medzi ľuďmi, situáciami, štádiami
zážitkov, zvukovými prvkami
a poetickými štruktúrami. Formálne
pracuje s extenzívnymi pozíciami
vokálnych techník, kombinuje naživo tvorené zvuky s fyzickou manipuláciou nahraných slabík, slov či
fráz, a mixuje poéziu s tonalitou na
pozadí fonosféry niekoľkých hlasov.
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Pondelok / 18.00
Kunsthalle LAB

sprievod

Kurátorský sprievod
výstavou PLASTIQUE
FANTASTIQUE: Správna
pilulka
Výstavou prevedie kurátorka
Zuzana Pacáková.
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Štvrtok / 17.00
Kunsthalle LAB

pohybový workshop k výstave PLASTIQUE
FANTASTIQUE: Správna pilulka

Sociálne architektúry
Workshop umelkyne Maji
Štefančíkovej bude zameraný na
zostrené vnímanie sveta v nás
a okolo nás. Je určený pre široké
spektrum publika so záujmom
o jednoduché pohybové skúmanie
a dramatické formy. Je myslený ako
praktické cvičenie nazerania a prekračovania „rámca každodennosti“,
aby sme sa k nemu opäť mohli
vrátiť a zažiť ho trochu inak. K účasti na workshope nie sú potrebné
žiadne pohybové skúsenosti.
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Sobota / 10.00
Kunsthalle LAB

* zmena programu vyhradená

Streda / 18.00
Kunsthalle KLUB

program pre rodiny k výstave
PLASTIQUE FANTASTIQUE:
Správna pilulka

moderovaná diskusia

Skrýša pre sny

Diskusný formát Erika Vilíma bude
už najbližšie hostiť českú umelkyňu
Marie Tučkovú (1994). Vo svojej
tvorbe pracuje na rozhraní
viacerých médií – od fotografie
a videa sa prirodzene pohybuje
v performance a audio-inštalácii.
Jadro jej umeleckej stratégie
tvorí vytváranie fiktívnych postáv
(Ursula Uwe, Bunny, Cloudy Babies)
a naratívnych príbehoch, v ktorých
sa dotýka problematiky sociálnych
médií, ich vplyvu na naše vnímanie
a komunikáciu či témy emocionálneho a intímneho prežívania
v dobe digitálnych médií.

Každý z nás potrebuje byť niekedy
sám so svojimi myšlienkami. Možno
aj ty máš tajný úkryt, miesto na
rozmýšľanie, o ktorom vieš len ty.
Alebo ti stačí zahľadieť sa z okna,
či privrieť oči, a hneď sa ocitneš
vo svete fantázie. Príď si vytvoriť
vlastnú „skrýšu snov“.
Prihlášky:
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
Vstupné: 3€/ dieťa
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Pondelok / 17.00
Kunsthalle LAB

talking art heads

workshop pre dospelých k výstave
PLASTIQUE FANTASTIQUE:
Správna pilulka

Experiment umenie
Experiment umenie je pravidelný
mesačný formát workshopov pre
študentov stredných, vysokých
škôl a dospelých, s cieľom priblížiť
im svet súčasného umenia a ponúknuť možnosť aktívnej participácie na interpretácii umenia. Na
októbrovom stretnutí sa budeme
venovať výstave Správna Pilulka
v Kunsthalle LAB, ktorej autorom je
zoskupenie Plastique Fantastique
venujúce sa dočasnej architektúre.
Na workshope využijeme ich interaktívne dielo, ktorého súčasťou sa
sami staneme.
Prihlášky:
lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk
Vstupné: 5€/ osoba

pravidelný cyklus

30/10

NA VÝSTAVY VSTUPNÉ
DOBROVOĽNÉ!

PREBIEHAJÚCE
VÝSTAVY
ORIENT2
Trvanie: do 20. 10. 2019
Miesto: KHB (1. poschodie)
Kurátor: Michal Novotný
PLASTIQUE FANTASTIQUE:
SPRÁVNA PILULKA
Trvanie: do 3. 11. 2019
Miesto: Kunsthalle LAB
Kurátorka: Zuzana Pacáková

VZDELÁVACIE PROGRAMY
pre materské, základné, základné umelecké,
stredné a vysoké školy

DOČASNÉ BÝVANIE

ZO ZÁKULISIA GALÉRIE

Program k výstavám Orient 2
a PLASTIQUE FANTASTIQUE: Správna
pilulka pre MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a VŠ

Počas celého roka, pre študentov SŠ a VŠ

Termín: do 3. 11. 2019

ARCHITEKTÚRA – OBYDLIE –
DOMOV – SKRÝŠA – IDENTITA
– HRA
Čo je to vlastne architektúra
a čo vytvára náš pocit domova? Kde
sme si vytvárali skrýše a bunkre,
keď sme boli malí? Pozrieme sa, ako
vznikala architektúra, aké podoby
môže mať a vytvoríme si vlastnú
podobu dočasného bývania.

GALERIJNÁ PEDAGOGIKA –
INTERPRETÁCIA UMENIA –
GALERIJNÁ PRAX
Program je zameraný na predstavenie metód galerijnej pedagogiky
a možnosti interpretácie súčasného umenia.

Programy pre školy sú prispôsobené
veku a potrebám konkrétnej skupiny.
Konajú sa na objednávku (min. 3 dni
vopred) a je možné ich realizovať
aj mimo otváracích hodín, od 10.00 hod.
Vstup na program:
MŠ, ZUŠ, SŠ, a VŠ s umenovedným
zameraním: vstup voľný
Žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ: 1€
Pedagógovia zodpovední za žiakov:
vstup voľný
Minimálny počet účastníkov je 7,
maximálny 30, na program s tvorivou
dielňou 20 ľudí.
Objednávky:
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
T: 02 2047 6217, M: 0905 539 066

Kunsthalle Bratislava
Nám. SNP 12
811 06 Bratislava
www.kunsthallebratislava.sk

Pon: 12:00 – 19:00
Uto: zatvorené
Str: 13:00 – 20:00
Štv – Ned: 12:00 – 19:00

