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1. Identifikácia organizácie 

 

Názov organizácie: Kunsthalle Bratislava 

Sídlo organizácie: Dom umenia, Námestie SNP č. 12, 811 06 Bratislava 

IČO: 52 832 171 

Rezort / zriaďovateľ organizácie: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Dátum zriadenia organizácie: 1. január 2020 

Aktuálna zriaďovateľská listina: MK-4239/2019-450/19595 

Forma hospodárenia: štátna príspevková organizácia 

Štatutárny zástupca organizácie: Mgr. Jan Amann Kratochvil, riaditeľ 

Členovia vedenia k 30.6.2022 PhDr. Denisa Zlatá 

Kontakt na organizáciu:   

web: www.kunsthallebratislava.sk 

e-mail: info@kunsthallebratislava.sk 

telefón: +421 2 20 476 263 

 

 

Kunsthalle Bratislava (KHB) je nezbierkotvorná, výstavná, vzdelávacia, dokumentačná a 

kultúrno-výchovná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti súčasného vizuálneho umenia. 

V rámci predmetu svojej činnosti plní úlohu výstavného a dokumentačného pracoviska s 

celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na súčasné vizuálne umenie. Činnosti vykonáva aj 

smerom do zahraničia. Základným poslaním organizácie je odborne a cieľavedome prezentovať 

súčasné vizuálne umenie v celej jeho šírke a rozmanitosti. Hlavným účelom prezentácie výstav 

domácich i zahraničných vizuálnych umelcov je systematické mapovanie, odborná reflexia a 

sprístupňovanie umenia domácemu i zahraničnému publiku. 

  

Kunsthalle Bratislava je štátna príspevková organizácia, svojimi príjmami a výdavkami 

zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

ktoré vykonáva funkciu zriaďovateľa, teda garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia 

nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Organizácia hospodári samostatne podľa schváleného 

rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje 

sa. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary. KHB spravuje majetok, ktorý nadobudla 

vlastnou činnosťou a ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. 

  

V rámci predmetu svojej činnosti plní najmä tieto úlohy: 

a)   výstavnou činnosťou prezentuje umelecké diela súčasného vizuálneho umenia, ako aj 

relevantné domáce a zahraničné zbierkové fondy vo vlastných a v cudzích 
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priestoroch, pričom výstavy sú výsledkom vlastnej odbornej činnosti Kunsthalle 

Bratislava, ako aj spoluprác s inými právnickými a fyzickými osobami, 

b)   zabezpečuje realizáciu vybraných zahraničných podujatí z oblasti súčasného 

vizuálneho umenia na území Slovenskej republiky a prezentáciu súčasného 

slovenského vizuálneho umenia v zahraničí, 

c)   spolupracuje na vedecko-výskumných úlohách v oblasti súčasného vizuálneho umenia 

s inými inštitúciami, ktorých sídlo je na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, 

d)   v elektronickej forme buduje databázu súčasného slovenského vizuálneho umenia, 

ktorá dokumentuje a archivuje vrcholové hodnoty tejto oblasti s dôrazom na ich 

medzinárodný význam a ohlas; prostredníctvom bilingválneho prevedenia a 

medzinárodnej propagácie sprístupňuje obsah databázy aj zahraničným expertom a 

verejnosti, 

e)   zabezpečuje zber a spracúvanie štatistických údajov za zverenú oblasť pre potreby 

ročného štatistického zisťovania KULT na základe poverenia zriaďovateľa, 

f)    buduje knižnicu zameranú na oblasť súčasného slovenského vizuálneho umenia a 

zároveň na oblasť globálnych dejín, teórie a výstavnej praxe súčasného vizuálneho 

umenia, ktorá zabezpečuje prístup k odborným poznatkom vyplývajúcim z predmetu 

činnosti Kunsthalle Bratislava, 

g)   vykonáva vydavateľskú činnosť, ktorej produktmi sú najmä odborné publikácie a 

katalógy z výstav a aktivít vyplývajúcich z predmetu činnosti organizácie; sú 

výsledkom vlastnej činnosti, ako aj spoluprác s inými právnickými a fyzickými 

osobami; zabezpečuje šírenie a distribúciu edičných titulov na území Slovenskej 

republiky a v zahraničí, 

h)   zabezpečuje vzdelávaciu funkciu organizácie, poskytuje metodickú pomoc a 

usmernenie v oblasti vzdelávania súčasným umením, 

i)    realizuje vzdelávacie aktivity a doplnkové odborné a kreatívne programy pre rôzne 

cieľové skupiny odbornej a širokej verejnosti s osobitným zreteľom na detského 

diváka; vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť umeleckého a kultúrno-spoločenského 

zamerania a podieľa sa na tejto činnosti iných subjektov, 

j)    prostredníctvom vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverejňuje 

výsledky svojej odbornej práce, ako aj výsledky spolupráce s inými právnickými a 

fyzickými osobami; distribuuje produkty vlastnej činnosti, propagačné predmety a iné 

drobné predmety súvisiace s poslaním a charakterom Kunsthalle Bratislava, 

k)   poskytuje odbornú pomoc a ďalšie informačné služby v oblasti súčasného vizuálneho 

umenia v súlade so svojím poslaním a zameraním, 

l)    v oblasti svojej pôsobnosti nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými 

osobami na území Slovenskej republiky aj v zahraničí a vstupuje do medzinárodných 

združení a projektov, 

m) poskytuje odborné vyjadrenia a stanoviská v oblasti súčasného vizuálneho umenia, 

n)   plní ďalšie úlohy v súlade so základným poslaním a predmetom jej činnosti, ktorými 

ju poverí zriaďovateľ. 

 

2. Zhodnotenie činnosti organizácie 
 

Poslanie Kunsthalle Bratislava je prezentovať a sprostredkovávať zahraničné a domáce formy 

súčasného vizuálneho umenia zostáva nezmenené. Inštitúcia, ktorá si uvedomuje, ako je miestna 

verejnosť vzdialená od kontextu súčasného globálneho umenia, má záujem postupne budovať rôzne 

typy premosťovacích a sprostredkovacích kanálov, ktoré umožnia postupné vytváranie širšej 

návštevníckej základne. Kunsthalle Bratislava tak v súčasnosti robí a vo svojej stratégii bude robiť aj 

naďalej, nie však zjednodušovaním podávaného obsahu alebo širšou doktrínou vývoja vedúcou k 
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súčasnému stavu umeleckého diskurzu a produkcie, ale priamou konfrontáciou publika s 

komplexnými príkladmi súčasnej tvorby. Kunsthalle Bratislava a jej tím potom tieto starostlivo 

vybrané príklady praxe súčasných umelcov*kýň sprostredkujú prostredníctvom otvorených foriem 

inštalačných stratégií, rôznych typov verejných programov a publikácií, ale predovšetkým 

prostredníctvom spolupráce s inými inštitúciami, ktoré reprezentujú širšie spektrum sveta umenia. 

Snaha o rôzne formy sprostredkovania je nepochybne jedným z kľúčových aspektov mandátu 

Kunsthalle Bratislava, rovnako ako hľadanie rovnováhy medzi diskurzívnymi, performatívnymi a 

vzdelávacími projektmi. 

Okrem toho, že Kunsthalle Bratislava pokračuje vo vývoji sprostredkovateľských formátov svojho 

výstavného programu, naďalej skúma aj možnosti intenzívnejšej digitálnej prítomnosti a dialógu 

naprieč geografickými oblasťami mimo svojho fyzického sídla. 

  

Mgr. Jan Amann Kratochvil 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

3. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia 
(organizácia uvedie a vyhodnotí súhrn úloh a činností, ciele a merateľné ukazovatele formulované v rozpise záväzných 

ukazovateľov a v Kontrakte so zriaďovateľom na rok 2022 vrátane číselných ukazovateľov za vykazované obdobie) 

 

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

 

Základným poslaním Kunsthalle Bratislava je odborne a cieľavedome prezentovať súčasné 

vizuálne umenie v celej jeho šírke a rozmanitosti. Hlavným účelom prezentácie výstav domácich i 

zahraničných vizuálnych umelcov. 

  

Výstavnú činnosť prijímateľa majú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele: 

realizovať 5 výstav v priestore Kunsthalle Bratislava na prízemí budovy Domu umenia a realizovať 

2 výstavy v hlavnom výstavnom priestore Kunsthalle Bratislava. 

  

Plnenie: V roku  2022 Kunsthalle Bratislava zrealizovala celkovo 12 výstav, z toho boli 6 v 

priestore Kunsthalle Bratislava na prízemí budovy Domu umenia a 3 výstavy v hlavnom výstavnom 

priestore a 2 výstavy v ďalších výstavných priestoroch na poschodí Kunsthalle Bratislava. Posledná 

výstava bola realizovaná vo verejnom priestore pred Domom umenia, na Treskoňovej ulici. 
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1. 

  

Matej Gavula: Promenáda 

Kurátorka: Lýdia Pribišová 

Miesto: A Shortcut, Treskoňova ulica pred Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 25. 11. 2021 – 06.02.2022 

 

 
  

  

Intervencia do verejného priestoru Promenáda, inštalovaná na Treskoňovej ulici oproti 

Kunsthalle Bratislava, bola zostavená z kamenných prvkov, odstránených z dunajského nábrežia v 

Bratislave. Pochádzajú z takzvaného Matušíkovho múrika, ktorý je zapísaný v kolektívnej pamäti 

Bratislavčanov ako ikonický prvok promenády pri Dunaj a boli necitlivo odstránené pri budovaní 

River Parku a protipovodňovej ochrany. Boli zapožičané z mestského depozitu v Čiernom lese. 

Súčasťou projektu je i krátka dokumentárno – fikčná filmová esej s názvom Promenáda v Čiernom 

lese (november 2021), ktorá zaznala stav, v akom sa nachádzali travertínové časti rozobraného úseku 

promenády v čase tesne pred inštalovaním pred Kunsthalle Bratislava. Gavulovo dielo bolo o plynutí 

času, zabúdaní, amnézii, ale i o moci; jeho kľúčovými termínmi sú historické súvislosti, verejný 

priestor, reflexia, recyklácia, transformácia. Projekt otváral mnohé otázky ohľadom verejného 

priestoru Bratislavy, upozorňuje na jeho privatizáciu, nekoncepčné riešenia a problematické zásahy. 

Spytovalo vzťah verejnosti k architektúre mesta, k jeho dedičstvu a histórii. Projekt bol podporený 

Bratislavským samosprávnym krajom, ako aj Fondom na podporu umenia formou štipendia. Počas 

trvania intervencie sa konala komentovaná prehliadka s umelcom a kurátorkou. 

  

Digitálna návštevnosť (sociálne siete): 11 398 

  

Ohlasy v médiách: 
https://artalk.cz/2021/12/29/kamen-pri-kameni/ 

https://dennikn.sk/2696162/zide-z-oci-zide-z-mysle-nestrati-sa-z-pamati/ 

https://www.archinfo.sk/kalendarium/matej-gavula-promenada.html 

https://artalk.cz/2021/12/29/matej-gavula-v-kunsthalle-

bratislava/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=matej-gavula-v-kunsthalle-bratislava 

https://www.youtube.com/watch?v=K7LL787g21M 

http://blokmagazine.com/promenade-by-matej-gavula-at-kunsthalle-bratislava/ 

https://kamdomesta.sk/matej-gavula-promenada 

https://goout.net/sk/matej-gavula-promenada/sziktls/ 

https://dennikn.sk/minuta/2697657/ 

https://allevents.in/bratislava/otvorenie-opening-matej-gavula/200021858516145 

https://youtu.be/a_bLoQ6wBdE
https://youtu.be/a_bLoQ6wBdE
https://youtu.be/a_bLoQ6wBdE
https://artalk.cz/2021/12/29/kamen-pri-kameni/
https://dennikn.sk/2696162/zide-z-oci-zide-z-mysle-nestrati-sa-z-pamati/
https://www.archinfo.sk/kalendarium/matej-gavula-promenada.html
https://artalk.cz/2021/12/29/matej-gavula-v-kunsthalle-bratislava/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=matej-gavula-v-kunsthalle-bratislava
https://artalk.cz/2021/12/29/matej-gavula-v-kunsthalle-bratislava/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=matej-gavula-v-kunsthalle-bratislava
https://www.youtube.com/watch?v=K7LL787g21M
http://blokmagazine.com/promenade-by-matej-gavula-at-kunsthalle-bratislava/
https://kamdomesta.sk/matej-gavula-promenada
https://goout.net/sk/matej-gavula-promenada/sziktls/
https://dennikn.sk/minuta/2697657/
https://allevents.in/bratislava/otvorenie-opening-matej-gavula/200021858516145
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https://stayhappening.com/e/otvorenie-opening-matej-gavula-E2ISU3C6O3F 

https://www.contemporaryartlibrary.org/venue/kunsthalle-bratislava-9254 

https://www.slovakroses.com/zbierka-matej-gavula/ 

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/276436/matej-gavula-predstavuje-svoj-projekt-promenada 

https://www.glartent.com/SK/Bratislava/129825093895471/Kunsthalle-Bratislava 

https://www.widewalls.ch/events/kunsthalle-bratislava-matej-gavula-promenade-2021-11-01 

https://dnesky.sk/matej-gavula-promenada-webnoviny-sk/ 

http://195.46.72.46/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F22%2F01%2F05012022_p

romenada_1833859.1%40Foto&QueryText= 

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/275026/bratislavska-kunsthalle-ozije-novymi-vystavami 

 
2. 

  

Bez názvu Denisa Lehocká 

Kurátor: Boris Ondreička 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 26.11.2021 - 20.02.2022 

  

 

 
  

Lehocká pracovala s aspektom “výkladu”, sústrediac sa na transparentnosť priestoru 

výstavného priestoru. Pracovala s ambivalenciou delenia sklenenou stenou, s protikladmi interiér-

exteriér, otvorenosť- uzatvorenosť, duté-vypuklé, súkromné-verejné, dnu-von, s ohľadom na sezónne 

špecifiká aj teplo a zimu, psycho-somatické… Lehocká pracovala aj s meniacimi sa svetelnými 

podmienkami denného, slnečného a nočného, umelého osvetlenia. Vystavila sériu nových objektov 

zo skla, zrkadiel, kovu, textilu a ďalších materiálov špeciálne pre túto výstavu. Jej témou je reflexia 

a reprezentácia hlbokej subjektivity bytia a telesnosti. Autorka sa zamýšľa aj nad daným historickým 

či súčasným kontextom lokality – centrálneho námestia hlavného mesta, medzi pôvodnými trhmi = 

Marktplatz v časti Kramársky rad blízko prvého mrakodrapu mäsiara Manderly v kozmopolitnej 

Strednej Európe – avantgardnej manifestácii modernity. Výstava bola podporená Nadáciou mesta 

Bratislavy, počas jej trvania sa konala komentovaná prehliadka s jej kurátorom. 

  

Ohlasy v médiách: 
https://www.citylife.sk/vystava/denisa-lehocka-bez-nazvu-kunsthalle-khb-bratislava 

https://www.webnoviny.sk/denisa-lehocka-bez-nazvu/ 

https://mailchi.mp/74b7a7e8dbe8/flash-art-sk-newsletter-22-5701912?e=d0795e4dfc 

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/275026/bratislavska-kunsthalle-ozije-novymi-vystavami 

https://dnesky.sk/denisa-lehocka-bez-nazvu-webnoviny-sk/ 

https://goout.net/sk/denisa-lehocka-bez-nazvu/szhktls/ 

https://artalk.cz/2021/11/25/ts-denisa-lehocka-v-kunsthalle-lab/ 

https://stayhappening.com/e/otvorenie-opening-matej-gavula-E2ISU3C6O3F
https://www.contemporaryartlibrary.org/venue/kunsthalle-bratislava-9254
https://www.slovakroses.com/zbierka-matej-gavula/
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/276436/matej-gavula-predstavuje-svoj-projekt-promenada
https://www.glartent.com/SK/Bratislava/129825093895471/Kunsthalle-Bratislava
https://www.widewalls.ch/events/kunsthalle-bratislava-matej-gavula-promenade-2021-11-01
https://dnesky.sk/matej-gavula-promenada-webnoviny-sk/
http://195.46.72.46/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F22%2F01%2F05012022_promenada_1833859.1%40Foto&QueryText=
http://195.46.72.46/free/jsp/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F22%2F01%2F05012022_promenada_1833859.1%40Foto&QueryText=
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/275026/bratislavska-kunsthalle-ozije-novymi-vystavami
https://www.citylife.sk/vystava/denisa-lehocka-bez-nazvu-kunsthalle-khb-bratislava
https://www.webnoviny.sk/denisa-lehocka-bez-nazvu/
https://mailchi.mp/74b7a7e8dbe8/flash-art-sk-newsletter-22-5701912?e=d0795e4dfc
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/275026/bratislavska-kunsthalle-ozije-novymi-vystavami
https://dnesky.sk/denisa-lehocka-bez-nazvu-webnoviny-sk/
https://goout.net/sk/denisa-lehocka-bez-nazvu/szhktls/
https://artalk.cz/2021/11/25/ts-denisa-lehocka-v-kunsthalle-lab/
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https://www.citylife.sk/blog/co-sa-deje-v-bratislave-204 

https://dennikn.sk/2654637/pripomina-nasu-krehkost-i-silu-umelkyna-denisa-lehocka-vystihuje-dolezitost-

vztahov/?ref=tit&fbclid=IwAR1Iy1VQKc6wd4T2jJGpasEbqTRPVfk16yp3DSPDu2F1Ci5oaDtxa4_jeIw 

https://mailchi.mp/c0dbf08b6ce4/flash-art-sk-newsletter-22-5726464?e=d0795e4dfc 

https://www.ta3.com/clanok/222323/lehotska-a-gavula-vystavili-svoju-tvorbu-aj-v-case-zatvorenych-galerii-sprijemnia-

vam-prechadzku 

https://www.citylife.sk/blog/co-sa-deje-v-bratislave-205 

https://www.contemporaryartlibrary.org/project/denisa-lehocka-at-kunsthalle-bratislava-bratislava-21457 

https://www.citylife.sk/blog/co-sa-deje-v-bratislave-206 

https://mailchi.mp/a075f5934600/flash-art-sk-newsletter-22-5754204?e=d0795e4dfc 

 
 

3. 

  

Cena Oskára Čepana 2021 All in. At least, a Possibility 

Kurátori: Lucia Gavulová a Jen Kratochvil 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 26.11.2021 – 28.02.2022 

Vystavujúci umelci a umelkyne: Luki Essender, Èv van Hettmer, Ondřej Houšťava, Tamara 

Kametani, Viktorie Langer 

 

 
  

  

Výstava finalistov a finalistiek Ceny Oskára Čepana bola na jednej strane spoločným 

výstavným projektom, no zároveň mala čo najlepšie prezentovať individuálne autorské projekty 

nominovaných umelcov a umelkýň: maliarky Èv van Hettmer a Viktorie Langer, digitálnej umelkyne 

Tamary Kametani a multimediálnych umelcov Lukiho Essendera a Ondřeja Houšťavy. Ako uvádza 

kurátorská dvojica Lucia Gavulová a Jen Kratochvil, tohtoročná Cena Oskára Čepana nediktovala 

divákom ako sa majú správať, neukazuje doprava ani doľava, nesnažila sa autority nahradiť novými, 

ale otvorene a zároveň s presnosťou ponúkala možnosť zmeny či úniku zo slepej uličky, v ktorej sa 

zdanlivo bezvýchodiskovo spoločne tlačíme. Výstava sa otvorila 25. novembra v Kunsthalle 

Bratislava. 

  

Návštevnosť: 1251 

  

Ohlasy v médiách: 
https://dennikn.sk/2712665/laureatkou-cepana-je-ev-van-hettmer-porota-ocenila-jej-postoj-voci-sexizmu/ 

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/616277-laureatkou-ceny-oskara-cepana-je-ev-van-hettmer/ 

https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/ina-kultura/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2021-je-ev-van-hettmer.html 

https://artalk.cz/2022/02/21/all-in-at-least-a-possibillity-v-kunsthalle-bratislava/ 

https://artalk.cz/2022/02/21/ako-z-toho-von-nahliadnut-dnu/ 

https://www.citylife.sk/blog/co-sa-deje-v-bratislave-204
https://dennikn.sk/2654637/pripomina-nasu-krehkost-i-silu-umelkyna-denisa-lehocka-vystihuje-dolezitost-vztahov/?ref=tit&fbclid=IwAR1Iy1VQKc6wd4T2jJGpasEbqTRPVfk16yp3DSPDu2F1Ci5oaDtxa4_jeIw
https://dennikn.sk/2654637/pripomina-nasu-krehkost-i-silu-umelkyna-denisa-lehocka-vystihuje-dolezitost-vztahov/?ref=tit&fbclid=IwAR1Iy1VQKc6wd4T2jJGpasEbqTRPVfk16yp3DSPDu2F1Ci5oaDtxa4_jeIw
https://mailchi.mp/c0dbf08b6ce4/flash-art-sk-newsletter-22-5726464?e=d0795e4dfc
https://www.ta3.com/clanok/222323/lehotska-a-gavula-vystavili-svoju-tvorbu-aj-v-case-zatvorenych-galerii-sprijemnia-vam-prechadzku
https://www.ta3.com/clanok/222323/lehotska-a-gavula-vystavili-svoju-tvorbu-aj-v-case-zatvorenych-galerii-sprijemnia-vam-prechadzku
https://www.citylife.sk/blog/co-sa-deje-v-bratislave-205
https://www.contemporaryartlibrary.org/project/denisa-lehocka-at-kunsthalle-bratislava-bratislava-21457
https://www.citylife.sk/blog/co-sa-deje-v-bratislave-206
https://mailchi.mp/a075f5934600/flash-art-sk-newsletter-22-5754204?e=d0795e4dfc
https://dennikn.sk/2712665/laureatkou-cepana-je-ev-van-hettmer-porota-ocenila-jej-postoj-voci-sexizmu/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/616277-laureatkou-ceny-oskara-cepana-je-ev-van-hettmer/
https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/ina-kultura/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2021-je-ev-van-hettmer.html
https://artalk.cz/2022/02/21/all-in-at-least-a-possibillity-v-kunsthalle-bratislava/
https://artalk.cz/2022/02/21/ako-z-toho-von-nahliadnut-dnu/
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https://artalk.cz/2022/02/08/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2021-je-ev-van-hettmer/ 

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/282533/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2021-sa-stala-ev-van-hettmer 

https://kultura.sme.sk/c/22837614/v-dielach-sa-venuje-zenskej-sexualite-cenu-oskara-cepana-ziskala-ev-van-

hettmer.html 

https://www.teraz.sk/kultura/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2021-je/610560-clanok.html 

 
4. 

  

Pharmacopoeia Anetta Mona Chişa & Aleksandra Vajd 

Kurátor: Jen Kratochvil 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 04. 03.2022 - 21. 04.2022 

 

  
  

Nástenné maľby znázorňujúce sedimenty zašifrovaných informácií, duté skalné útvary, skryté 

algoritmy ponúkajú otvorené čítanie tejto imerzívnej vizuálnej poézie. Chemické látky, starostlivo 

merané, aplikované, kombinované, miešané a premieňané. Čo sa stane, keď reprezentácia prekoná 

reprezentované? A ako by bolo možné implementovať a plne realizovať nový systém bez bolestivých 

vedľajších účinkov? Obrazovky svietia, avšak jediné informácie, ktoré dávajú, sú farebné kódy. Ako 

ich teda čítate? Aký k nim máte vzťah? Tento výstavný projekt od Anetty Mona Chişa a Aleksandry 

Vajd pre Kunsthalle Bratislava, bol ďalší krok v ich prebiehajúcej spolupráci. Výstava 

dekonštruovala aktuálnu mediálnu kritiku na základné stavebné bloky, do fyzických zložiek, ktoré 

kedysi tvorili technický obraz a rekonfiguruje ich do archeologického náleziska. Znázorňovala tak 

vrstvy dávno zabudnutej minulosti alebo možno súčasnosti, v ktorej sa tak ťažko orientujeme. 

  

Návštevnosť: 1278 návštevníkov 

  

Ohlasy v médiách: 
https://www.citylife.sk/vystava/anetta-mona-chisa-aleksandra-vajd-pharmacopoeia-kunsthalle-cesky-dom 

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/285444/anetta-mona-chisa-aleksandra-vajd-pharmacopoeia-v-kunsthalle 

https://www.vsvu.sk/en/events/aOm2Bv7l/variety-of-photographic-substrates-and-layers-janka-b-krizanovas-lecture-

within-pharmacopoeia-exhibition/ 

https://goout.net/sk/vernisaz-vystavy-pharmacopoeia/sztuwat/ 

 
5. 

  

Futures: Barbara Kapusta 

Kurátor: Jen Kratochvil 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 06.05. 2022 - 19.06. 2022 

https://artalk.cz/2022/02/08/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2021-je-ev-van-hettmer/
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/282533/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2021-sa-stala-ev-van-hettmer
https://kultura.sme.sk/c/22837614/v-dielach-sa-venuje-zenskej-sexualite-cenu-oskara-cepana-ziskala-ev-van-hettmer.html
https://kultura.sme.sk/c/22837614/v-dielach-sa-venuje-zenskej-sexualite-cenu-oskara-cepana-ziskala-ev-van-hettmer.html
https://www.teraz.sk/kultura/laureatkou-ceny-oskara-cepana-2021-je/610560-clanok.html
https://www.citylife.sk/vystava/anetta-mona-chisa-aleksandra-vajd-pharmacopoeia-kunsthalle-cesky-dom
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/285444/anetta-mona-chisa-aleksandra-vajd-pharmacopoeia-v-kunsthalle
https://www.vsvu.sk/en/events/aOm2Bv7l/variety-of-photographic-substrates-and-layers-janka-b-krizanovas-lecture-within-pharmacopoeia-exhibition/
https://www.vsvu.sk/en/events/aOm2Bv7l/variety-of-photographic-substrates-and-layers-janka-b-krizanovas-lecture-within-pharmacopoeia-exhibition/
https://goout.net/sk/vernisaz-vystavy-pharmacopoeia/sztuwat/
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Monografická výstava Barbary Kapusty sa zaoberala rôznymi časovými rovinami a voľne 

nimi manévruje, približovala generačné lekcie a skúsenosti a zároveň ich rezonanciu smerovala do 

potenciálu rôznych budúcností. Barbara nezostávala len v rovine opisu hrozivých podmienok našej 

súčasnej reality, ale implementovala aj rozľahlé korene nepredvídateľných udalostí, ktoré nás môžu 

priviesť k obrovskému množstvu paralelných vyústení. Ten prezentovaný v priestore "A Window" v 

Kunsthalle Bratislava vypĺňali a strážili svojou prítomnosťou traja obri. Veľkorozmerné sochy odliate 

z hliníka vytvárali dojem narušenej hranice medzi fyzickou a digitálnou realitou. Zatiaľ čo samotní 

obri mlčali, príbeh budúcnosti (Futures) rozprával hlasový záznam a paralelný zvukový dizajn, šíriaci 

sa výstavným priestorom vo viac kanálovej zvukovej stope. 

  

Návštevnosť: 1027 návštevníkov 

  

Ohlasy v médiách: 
https://blokmagazine.com/futures-by-barbara-kapusta-at-kunsthalle-bratislava/ 

https://kubaparis.com/barbara-kapustas-exhibition-futures-at-the-kunsthalle-bratislava/ 

https://goout.net/en/barbara-kapusta-futures/szcivlt/ 

https://yyyymmdd.de/2022-FUTURES 

Berlin Art Link https://www.instagram.com/p/CeTV-gItilw/ 

https://www.artrabbit.com/events/barbara-kapusta-futures-kunsthalle-bratislava-2022 

https://networks.h-net.org/node/166842/discussions/10305140/kunsthalle-bratislava-delighted-invite-you-barbara-

kapusta%E2%80%99s 

 
6. 

  

It’s the Final Countdown! 

Miesto: A Ring, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 17.06. - 25.06.2022 

Vystavujúci umelci a umelkyne: Bc.: Alexander Alan Arce, Erich Bačo, Veronika Ballová, Miroslava 

Bullová, Rastislav Chynoranský, Simona Császárová, Bernadett Erdélyiová, Patrik Mjartan, Laura 

Morovská, Miriam Polacseková, Peter Pozník, Róbert Púček, Kristína Janka Rábeková 

Mgr.: Sára Hammadová, Mariana Mažgútová, Daniela Paľová, Daniela Honíšková, Terézia 

Mazánová, Jaroslav Varchola, Doris Sisková, Jakub Tóth, Samuel Antol, Diana Mrázová, Viktor 

Hermanský, Viktória Vičíková, Valentína Kazaková, Adriana Mišková 

  

https://blokmagazine.com/futures-by-barbara-kapusta-at-kunsthalle-bratislava/
https://kubaparis.com/barbara-kapustas-exhibition-futures-at-the-kunsthalle-bratislava/
https://goout.net/en/barbara-kapusta-futures/szcivlt/
https://yyyymmdd.de/2022-FUTURES
https://www.instagram.com/p/CeTV-gItilw/
https://www.instagram.com/p/CeTV-gItilw/
https://www.artrabbit.com/events/barbara-kapusta-futures-kunsthalle-bratislava-2022
https://networks.h-net.org/node/166842/discussions/10305140/kunsthalle-bratislava-delighted-invite-you-barbara-kapusta%E2%80%99s
https://networks.h-net.org/node/166842/discussions/10305140/kunsthalle-bratislava-delighted-invite-you-barbara-kapusta%E2%80%99s
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Výstava bakalárskych a diplomových prác Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej Školy 

Výtvarných Umení v Bratislave. 

  

Ohlasy v médiách: 
https://www.vsvu.sk/en/events/QXenZJOx/its-the-final-countdown/ 

https://goout.net/en/it-s-the-final-countdown/szhwtqt/ 

https://allevents.in/bratislava/its-the-final-countdown/200022734989554?ref=footer-up-ep-upcoming 

https://www.mutualart.com/Exhibition/Its-the-Final-Countdown-/C7F3D59B9CBA80CD 

 
7. 

  

Virvar 

Kurátorka: Eva Sýkorová Čomborová 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 25.05 - 25. 6.2022 

Vystavujúci umelci a umelkyne: Lousy Auber x Textille house, Matej Fabian, Lukáš Novák, 

Dominika Petrýlová, Zuzana Sabova, Zoltán Tóth, Petra Kubíková x Juraj Straka, Pigmentarium x 

Tereza Štetinová x Anežka Horová 

  

 
Virvar Rezidencia v Kunsthalle Bratislava bola ďalším možným formátom spolupráce a 

synergie medzi rôznymi formami a médiami umeleckých prejavov. Virvar je jedinou platformou 

svojho druhu na našom území komplexne podporujúcou CS dizajn s plnohodnotným presahom na 

kreatívnu, vzdelávaciu, osvetovú, marketingovú a obchodnú činnosť. Platforma sa od svojho vzniku 

v roku 2019 podpísala o.i. pod mnoho úspešných spoluprác a projektov. Počas svojho pôsobenia tiež 

vyprodukovala 31 výsostne autorských módnych editoriálov- jednému z nich, pod názvom 

PERNÍKOVÁ MADONA, bude venovaná aj samostatná “letná” výstava v SNG pod kurátorským 

dohľadom jej riaditeľky, Alexandry Kusej. Fotomateriál Jakuba Gulyása podľa konceptu a supervízie 

Virvar je hommage dielu Ľudovíta Fullu a tiež geniu loci jeho rovnomennej Galérie v Ružomberku, 

ktorá je autonómne významným solitérom našej architektúry svetového merítka. 

https://www.vsvu.sk/en/events/QXenZJOx/its-the-final-countdown/
https://goout.net/en/it-s-the-final-countdown/szhwtqt/
https://allevents.in/bratislava/its-the-final-countdown/200022734989554?ref=footer-up-ep-upcoming
https://www.mutualart.com/Exhibition/Its-the-Final-Countdown-/C7F3D59B9CBA80CD
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Návštevnosť: 371 

  

Ohlasy v médiách: 
https://www.virvar.online/virvar-v-kunsthalle-bratislava/ 

https://textilehouse.sk/textile-house-lousy-auber/?lang=en 

 
8. 

  

Do Nothing, Feel Everything 

Kurátorky: Laura Amann & Aziza Harmel 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie:30.06. 2022 - 15.08. 2022 

Vystavujúci umelci a umelkyne: Rastislav Bibza, Christoph Bruckner, Tony Coke, Patricia 

Domínguez, Rahima Gambo, Jakob Jakobses, Niklas Lichti, Shana Moulton, Tom Seidmann-Freud, 

Anna Zemánková 

 

 
  

Výstava Do Nothing, Feel Everything. (Nerobte nič, Cíťte všetko) bola prvýkrát predstavená 

v Kunsthalle Wien (18.11.2021 – 24.04.2022). Kunsthalle Bratislava výstavu reprízuje v jej novej 

aktualizovanej podobe. V súčasnosti je každá kríza, každá katastrofa, každá hrozba okamžite 

prekonaná inou. Tento stav neustálej pohotovosti, často pretavený do apatie a vyčerpania, 

znemožňuje prechod cez ucelené štádiá emócií a núti nás uvedomiť si, že naša fyzická a duševná 

pohoda už nie je individuálnou záležitosťou, ale že sme zdieľali stav šialenstva ešte predtým, ako sme 

si uvedomili, že sme šialení. Diela na tejto výstave skúmajú a prezentujú širokú škálu afektov, ambícií 

a rizík. Výstava sa tak zaoberá umeleckými praktikami, ktoré chápu šialenstvo ako spoločný stav a 

ako dynamickú formu poznania, v ktorej ide o niečo zásadné – umeleckými praktikami, 

prostredníctvom starostlivého obrusovania, nachádzať spôsoby ako upokojovania a znášania 

 

Návštevnosť: 647 

 

Ohlasy v médiách: 
https://www.mutualart.com/Exhibition/Do-Nothing--Feel-Everything/297B9E10C4CBBC72  

https://www.artland.com/exhibitions/do-nothing-feel-everything 

https://kubaparis.com/submission/236798 

https://www.artrabbit.com/events/do-nothing-feel-everything 

https://www.widewalls.ch/venue/kunsthalle-bratislava/events 

 
 

https://www.virvar.online/virvar-v-kunsthalle-bratislava/
https://textilehouse.sk/textile-house-lousy-auber/?lang=en
https://www.mutualart.com/Exhibition/Do-Nothing--Feel-Everything/297B9E10C4CBBC72
https://www.artland.com/exhibitions/do-nothing-feel-everything
https://kubaparis.com/submission/236798
https://www.artrabbit.com/events/do-nothing-feel-everything
https://www.widewalls.ch/venue/kunsthalle-bratislava/events


Kunsthalle Bratislava, Príspevková organizácia MK SR 
Nám. SNP 12, Bratislava,  

https://kunsthallebratislava.sk 
 

9.  

 

NIEČO HORÍ 

 

Kurátor: Julius Pristauz 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 14.09. - 20.11. 2022 

Vystavujúci umelci a umelkyne: Jürgen Baldiga, Mina Bonakdar, Selin Davasse, Živa Drvarič, Luki 

Essender, Samuel Linus Gromann, Gross Module, Nadia Markiewicz, Jack O’Brien, Johanna 

Odersky & François Pisapia, Michael Ray-Von, Anna Rimmel,  Nelson Sullivan, Sophie Thun, 

Philipp Timischl 

 

 
 

Skupinová výstava NIEČO HORÍ sa zaoberala aspektmi budovania identity v kontexte 

ekonomického a individuálneho blahobytu. Výstava sleodovala rôzne skutočnosti a trajektórie 

reprezentácie v priebehu času a jej cieľom je zmapovať rôzne telá – z ktorých mnohé boli vystavené 

procesom inakosti – a umiestniť ich do, vo svojej podstate, komodifikovaného priestoru. Táto výstava 

ilustrovala vnímanie súčasného momentu – vychádzajúc z pozorovania súčasnej kultúry, jej 

produkcie a s ňou súvisiacich napätí – zhromažďujúc ho vo forme vzťahového prehľadu. Výstava sa 

zamýšľala nad vyčerpanosťou a rýchlosťou v osobnom ako aj profesionálnom zmysle a uvažovala o 

tom, ako sú v týchto úvahách situované queer subjekty. Zamýšľala sa nad tým, či súčasné čítanie 

queer v západnom globalizovanom kontexte môže vôbec slúžiť ako dostatočná stratégia na 

rozvrátenie binárnych predstáv a normatívnych konceptov času a jeho využívania. Výstava, ktorá 

bola do istej miery aj spochybnením výstavného formátu v čase rastúcej ekonomickej krízy a 

všeobecne neistých pracovných podmienok v umení, mohla byť aj svedectvom o seba vykorisťovaní 

a rastúcich korporátnych tendenciách v tejto oblasti. Súčasne však poukazovala aj na „to dáme“ postoj 

a kritickosť, ktoré sú vlastné umeleckej práci – v tomto prípade najmä v rámci postupov 

informovaných queer-feministickým myslením.  

 

Návštevnosť: 902 

 

Ohlasy v médiách: 
https://www.artrabbit.com/events/something-is-burning 

https://www.mutualart.com/Exhibition/Something-Is-Burning/9F0511BDF7D5EA7D 

https://www.visitbratislava.com/event/something-is-burning/ 

 

 
 

https://www.artrabbit.com/events/something-is-burning
https://www.mutualart.com/Exhibition/Something-Is-Burning/9F0511BDF7D5EA7D
https://www.visitbratislava.com/event/something-is-burning/
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10.  

 

Paul Maheke: Ty a ja 

 

Kurátor: Jen Kratochvil 

Miesto: A Hall a A Black Box, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 10.11. 2022 - 31.01. 2023 

 

 
 

Prvá výstava Paula Mahekeho na Slovensku sa zameriavala na témy vzájomnej závislosti. 

Maheke inscenoval okolnosti formulované fyzickou prítomnosťou predmetov, tvarov, línií, foriem, 

zvukov, obrazov a predstáv či hlúpych zvieracích figúrok. Všetky budujú rezonujúce napätie, 

vzájomne na seba pôsobia a strhávajú pozornosť od jedného k druhému; vťahujú vás dovnútra a 

naspäť von. Ponúkajú útechu a zároveň okamžite prerušujú vaše nádeje. Na tejto výstave je zložitá 

sieť súvislostí a žiadna z nich nie je jednoducho taká alebo onaká, žiadna z nich neexistuje v rámci 

normalizovaných binárnych vzťahov. Všetky sú queer, čo môže znamenať čokoľvek, a to je práve to 

krásne. Výstava Ty a ja predstavila Mahekeho film Lila, Jim a John (2021), príbeh o rôznych 

interakciách medzi tromi subjektmi. Príbeh založený na moderných mýtoch, starých obavách a úniku 

z nadčasových útlakov. Hoci sa prezentoval v priestore A Black Box, s vlastným oddeleným vstupom 

od zvyšku výstavy, Lila, Jim a John ponúka divákovi*čke interpretačnú optiku, cez ktorú môže 

vnímať zvyšok prítomných diel. 

 

Návštevnosť: 1424 

 

Ohlasy v médiách: 

 
https://artviewer.org/paul-maheke-at-kunsthalle-bratislava/ 

https://yyyymmdd.de/2023-YOU-AND-I 

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/648376-vystava-v-kunsthalle-bratislava-ty-a-ja-a-duchovia-vymazanych-

pribehov-v-nas/ 

https://goout.net/en/paul-maheke-ty-a-ja/szystuu/ 

https://www.visitbratislava.com/event/paul-maheke-ty-a-ja/ 

https://mobil.citylife.sk/vystava/paul-maheke-ty-a-ja-kunsthalle-bratislava 

https://www.contemporaryartlibrary.org/venue/kunsthalle-bratislava-9254  

 

 
 

https://artviewer.org/paul-maheke-at-kunsthalle-bratislava/
https://yyyymmdd.de/2023-YOU-AND-I
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/648376-vystava-v-kunsthalle-bratislava-ty-a-ja-a-duchovia-vymazanych-pribehov-v-nas/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/648376-vystava-v-kunsthalle-bratislava-ty-a-ja-a-duchovia-vymazanych-pribehov-v-nas/
https://goout.net/en/paul-maheke-ty-a-ja/szystuu/
https://www.visitbratislava.com/event/paul-maheke-ty-a-ja/
https://mobil.citylife.sk/vystava/paul-maheke-ty-a-ja-kunsthalle-bratislava
https://www.contemporaryartlibrary.org/venue/kunsthalle-bratislava-9254
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11.  

 

Po práci 

 

Kurátor: Jen Kratochvil 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 09.12. 2022 - 13. 02. 2023 

Vystavujúci umelci*kyne: Céline Condorelli, Ben Rivers & Jay Bernard 

 

 
 

Kolaboratívna výstava s názvom Po práci predstavila kompozíciu viacerých prístupov. 

Céline Condorelli predstavila sériu sochárskych diel v rámci novo koncipovanej site-specific 

inštalácie, a venuje sa zložitej spleti sociálnych a politických vzťahov, pre ktoré architektúra 

poskytuje javisko. Celý priestor sa zmenil na sledovací stroj – nie je to ani čierna skrinka, ani tradičná 

biela kocka -, ale skôr priestor dialógu a starostlivo inscenovanej a vedome formulovanej 

transparentnosti. Ben Rivers vstúpil ako sústredený pozorovateľ, ktorého 16mm kamera dokumentuje 

proces materiálnej transformácie vedúcej k intervencii do verejného priestoru, obývaného 

prítomnosťou zvedavých neľudských návštevníkov. V neposlednom rade hlas Jaya Bernarda 

prekrýval fyzické dielo Condorelli a Riverov filmový jazyk poetickým textom, ktorý sa šíril 

výstavným priestorom vo veľkoplošných tlačovinách a prostredníctvom filmového voiceoveru, ktorý 

zobrazuje najjemnejšie predstavy o zážitkových pocitoch pri interakcii s dielom. 

 

Návštevnosť: 704 

 

Ohlasy v médiách: 
https://goout.net/cs/po-praci/sziypsu/ 

https://www.mutualart.com/Exhibition/Celine-Condorelli---Ben-Rivers--After-Wo/963BFB5344299F82 

https://www.contemporaryartlibrary.org/venue/kunsthalle-bratislava-9254 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://goout.net/cs/po-praci/sziypsu/
https://www.mutualart.com/Exhibition/Celine-Condorelli---Ben-Rivers--After-Wo/963BFB5344299F82
https://www.contemporaryartlibrary.org/venue/kunsthalle-bratislava-9254
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12.  

 

Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať.* 

 

Kurátorky: Martin Piaček ＆ Dávid Koronczi 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

Trvanie: 09.12. 2022 – 30.01. 2023 

Vystavujúci umelci a umelkyne: Lenka Adamcová / Zoli Baráth / Alan Bujdák / Jakub Cerulík / Ellen 

Denková / Kateřina Dobřanská / Samo Dzurek / Samuel Hošek / Michal Chromiak / Lukáš Karaba / 

Marcel Korec / Paula Malinowska / Dajana Marcinková / Kristián Németh / Lýdia Ondrušová  / Jozef 

Pilát / Petra Nela Pučeková / Jelisaveta Rapaić / Viktória Revická / Lukáš Sobota / Tatiana Takáčová  

/ Martin Toldy / Terézia Tomková / Imrich Veber  / Alexander Zigo / Erik Ždiľa 

 

 
 

Výstava Nemá medze, čo od teba živý svet bude žiadať* je výsledkom práce Ateliéru vvv v zimnom 

semestri 2022. Tento semester je z teoretického hľadiska akýmsi doznievaním letného semestra 2022, 

počas ktorého vo vedení ateliéru Martina Piačeka nahradila hosťujúca pedagogička, teoretička a 

riaditeľka bak. basis voor actuele kunst v Utrechte Mária Hlavajová. Program v skratke charakterizuje 

rozširovanie umeleckého „toolboxu“ pre potreby súčasného sveta, ktorý by sme mohli popísať ako 

svet permakrízy – permanentnej krízy – alebo lepšie povedané, permanentného pocitu krízy. Môže 

vo svete narušených vzťahov a informačnej presýtenosti  prinášať umenie pocit zakorenenia? Môže 

nastoľovať atmosféru pochopenia a vytvárať realizovateľné vízie sveta, v ktorom sme si k sebe na 

osi prírodo-kultúr navzájom bližšie? A hlavne, môže si pritom zachovať jazyk kritiky, vtipu či 

subverzie? 

 

Návštevnosť: 1040 

 

Ohlasy v médiách: 
https://goout.net/cs/nema-medze-co-od-teba-zivy-svet-bude-ziadat/szfttuu/ 

https://artalk.cz/2023/01/19/ts-nema-medze-co-od-teba-zivy-svet-bude-ziadat-v-kunsthalle-bratislava/ 

https://www.visitbratislava.com/sk/podujatia/nema-medze-co-od-teba-zivy-svet-bude-ziadat-2/ 

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/MXoa947v/nema-medze-co-od-teba-zivy-svet-bude-ziadat-2022/ 

https://allevents.in/bratislava/vernis%C3%A1%C5%BE-v%C3%BDstavy-ateli%C3%A9ru-vvv-nem%C3%A1-medze-

%C4%8Do-od-teba-%C5%BEiv%C3%BD-svet-bude-%C5%BEiada%C5%A5/200023718806932 

 

 

https://goout.net/cs/nema-medze-co-od-teba-zivy-svet-bude-ziadat/szfttuu/
https://www.visitbratislava.com/sk/podujatia/nema-medze-co-od-teba-zivy-svet-bude-ziadat-2/
https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/MXoa947v/nema-medze-co-od-teba-zivy-svet-bude-ziadat-2022/
https://allevents.in/bratislava/vernis%C3%A1%C5%BE-v%C3%BDstavy-ateli%C3%A9ru-vvv-nem%C3%A1-medze-%C4%8Do-od-teba-%C5%BEiv%C3%BD-svet-bude-%C5%BEiada%C5%A5/200023718806932
https://allevents.in/bratislava/vernis%C3%A1%C5%BE-v%C3%BDstavy-ateli%C3%A9ru-vvv-nem%C3%A1-medze-%C4%8Do-od-teba-%C5%BEiv%C3%BD-svet-bude-%C5%BEiada%C5%A5/200023718806932
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VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

  

Cieľom vzdelávacích programov je budovanie vzťahu publika k súčasnému umeniu, jeho 

poznávanie, rozvoj kritického a tvorivého myslenia a zručností prostredníctvom vlastnej interpretácie 

diel vizuálneho umenia a tém výstavných projektov v Kunsthalle Bratislava. Dôležitou súčasťou 

vzdelávacej činnosti inštitúcie je aj metodická činnosť, rozvoj v oblasti galerijnej pedagogiky a 

nadväzovanie nových spoluprác. V roku 2022 vznikli nové externé spolupráce v oblasti pedagogickej 

činnosti medziodborového vzdelávania na dlhodobo rozvíjajúcich sa vzdelávacích projektoch s 

VŠVU a Nadáciou Milana Šimečku. 

  

V metodickej činnosti sme pokračovali prostredníctvom odborných seminárov, prednášok, 

školení a sústredení nielen v galerijnom prostredí. Organizovali sa mnohé komentované prehliadky, 

workshopy, diskusie, sympózia, či performance vo verejnom priestore, s cieľom priblížiť širokej 

verejnosti témy súčasného umenia. 

  

V rámci vzdelávacej činnosti sa zoznamuje široká verejnosť so súčasným umením 

prostredníctvom špecializovaných vzdelávacích foriem (komentovaná prehliadka výstavy, workshop, 

animačný program, diskusia, prednáška a i.). Činnosť sa sústreďuje najmä na aktivizačné programy 

realizované k aktuálnym výstavám v priestore Kunsthalle Bratislava, prepojené na činnosti v 

galerijnom ateliéri. Zabezpečuje Tiež metodickú funkciu v oblasti vzdelávania súčasným umením, 

konzultačné služby, metodické stretnutia a odborné školenia mediátorov a mediátoriek. 

 

Kunsthalle Bratislava zabezpečuje vzdelávaciu funkciu organizácie, poskytuje metodickú 

pomoc a usmernenie v oblasti vzdelávania súčasným umením. Realizuje vzdelávaciu činnosť a 

doplnkové odborné a kreatívne programy pre rôzne cieľové skupiny  odbornej a širokej verejnosti s 

osobitým zreteľom na detského diváka; vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť umeleckého a 

kultúrno-spoločenského zamerania a podieľa sa na tejto činnosti iných subjektov. 

  

Vzdelávaciu činnosť prijímateľa majú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele: 

realizovať min. 10 vzdelávacích aktivít pre školy, realizovať min. 10 vzdelávacích aktivít pre deti a 

rodiny, realizovať min .10 vzdelávacích programov pre dospelých, realizovať 10 odborných 

programov (prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok výstavami, performancií), a publikovať 

min. dvakrát Sprievodcu k výstavám realizovaným v priestoroch na 1. poschodí Kunsthalle 

Bratislava. 

  

Plnenie: V roku 2022 Kunsthalle Bratislava zrealizovala celkom 40 vzdelávacích programov 

pre širokú verejnosť s rôznymi prahmi prístupnosti v oblasti vzdelávania súčasným umením. V roku 

2022 v rámci programov pre verejnosť, inštitúcia zrealizovala 6 komentovaných prehliadok, 4 

performance, 5 odborných diskusií o súčasnom umení, 4 semináre o galerijnej pedagogike pre 

študentov, 9 odborné prednášok a diskusií, 1 sympózium, 7 workshopov, 3 špecificky online program, 

1 koncert pre verejnosť, 1 performatívne čítanie textov, 1 vianočný trh a 1 premietanie filmov. 
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1. 

  

Komentovaná prehliadka: MATEJ GAVULA 

Konanie: 18.01.2022 o 17:00 hod 

Miesto: A Shortcut, Treskoňová ulica pri Kunsthalle Bratislava 

  

  
 

Umelec Matej Gavula a kurátorka Lýdia Pribišová priblížili v komentovanej prehliadke 

intervenciu do verejného priestoru Promenáda, ktorá pozostáva z fragmentov z ikonického 

travertínového zábradlia z dunajského nábrežia v Bratislave od Ivana Matušíka a Ivana Salaya. Dielo 

vypovedá o plynutí času, zabúdaní, amnézii, ale i o moci; jeho kľúčovými termínmi sú historické 

súvislosti, verejný priestor, reflexia, recyklácia, transformácia. Otvára otázky ohľadom verejného 

priestoru Bratislavy, upozorňuje na jeho privatizáciu, nekoncepčné riešenia a problematické zásahy. 

Spytuje vzťah verejnosti k architektúre mesta, k jeho dedičstvu a histórii. 

  

Ohlasy v médiách: 
https://www.citylife.sk/vystava/komentovana-prehliadka-matej-gavula 

https://goout.net/cs/komentovana-prehliadka-vystavy-mateja-gavulu-promenada/szlhkts/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.citylife.sk/vystava/komentovana-prehliadka-matej-gavula
https://goout.net/cs/komentovana-prehliadka-vystavy-mateja-gavulu-promenada/szlhkts/
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2. 

  

THROBBING #1 

V rámci programu vyhlásenia laureáta/laureátky Ceny Oskára Čepana 2021 

Konanie: 08. 02. 2022 o 18.00 hod 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

  

 
  

Súčasťou ceremoniálu slávnostného vyhlásenia Ceny Oskara Čepana 2021 bol aj 

performatívny výstup Evy Priečkovej a Silvie Svitekovej THROBBING #1, v podobe autorskej 

intervencie k výstavnému projektu Composition 1. Ondřeje Houšťavy. 

  

Vyhlásenie sa uskutočnilo v priestoroch Kunsthalle Bratislava, za účasti nominovaných 

umelcov a umelkýň: Luki ESSENDER, Èv van HETTMER, Ondřej HOUŠŤAVA, Tamara 

KAMETANI a Viktorie LANGER. Vyhlásenie prebehlo za prítomnosti členov medzinárodnej poroty 

Sørena Grammela, Edith Jeřábkovej a Jana Verwoerta, minuloročnej laureátky Ceny Oskára Čepana 

2020 Daniely Krajčovej a kurátorov výstavy Lucie Gavulovej a Jena Kratochvila. 

 
3. 

  

Komentovaná prehliadka: DENISA LEHOCKÁ 

Konanie: 15.02.22 o 18:00 hod 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

  

Komentovaná prehliadka s autorkou výstavu Denisou Lehockou a kurátorom výstavy 

Borisom Ondreičkom. Dielo je hlboký „výklad“, autorka necháva výstavný priestor uzatvorený, aby 

mohla rozvinúť siete svojej priestorovej koláže po celom priestore a iniciovala tak aj diskurz o 

vzťahoch vnútra a vonkajška. „Výklad“ znamená aj (slovné) objasnenie zmyslu, výklad výkladu. 

Lehockej „výklad“ je nádoba, priestor, interval, pauza alebo materiálny substrát zároveň. Sústreďuje 

sa na transparentnosť priestoru, ambivalenciu delenia sklenenou stenou. 

 
 

 

 

 

 

4. 
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Online diskusia : Nora Swantje-Almes & Luki Essender 

Konanie: 24.02.2022 o 18 hod. 

Miesto: online 

  

Online diskusia s Lukim Essenderom a kurátorkou Norou-Swantje Almes. Témou dialógu bola tvorba 

Lukiho v širšom kontexte, so zameraním na objektové a formálne uchopenie problematiky queerness. 

 
 

 

5. 

  

Lektorský program a vedenie kurzu na seminári Ako učiť o holokauste dnes v spolupráci s 

Nadáciou Milana Šimečku s názvom Obrazy Holokaustu v umení, pop-kultúre a občianskom 

aktivizime 

  

Pod vedením: Lucie Kotvanovej 

Konanie: 14.02 - 07.03.2022 

Miesto: Nadácia Milana Šimečku 

  

Seminár pre verejnosť 14.2. 2022 

Prednáška pre účastníkov seminára 21.2.2022 

Metodické konzultácie zadaní a hodnotenie 7.3.2022 - 15.4.2022 

  
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/novinky/ako-ucit-o-holokauste-dnes-e-learningovy-rozvojovy-kurz-pre-ucitelov 

 
6. 

  

Lektorský program Vizuálne umenie pre projekt Jarná škola proti diskriminácii (špeciálne 

zameraný na stredoškolských študentov) v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku 

Pod vedením: Lucie Kotvanovej 

Miesto: 09.03. - 13.03.2022 

Miesto: Nadácia Milana Šimečku 

  

Vedenie praxe študentov Doplňujúceho štúdia pedagogického minima na VŠVU v odbore galerijnej 

pedagogiky v zimnom semestri akademického roka 2021/2022. 

Náčuvy a pedagogická činnosť, 24.3. a 25.3.2022. 

Odborné konzultácie a metodické vedenie 20.6. a 27.6.2022. 

Vedenie realizovania vzdelávacieho programu zúčastnenými študentmi, 23.6.2022. 

  
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/novinky/mladez-proti-diskriminacii-ab91 

 
 

 

 

 

 

 

 

 7. 

https://www.nadaciamilanasimecku.sk/novinky/ako-ucit-o-holokauste-dnes-e-learningovy-rozvojovy-kurz-pre-ucitelov
https://www.nadaciamilanasimecku.sk/novinky/mladez-proti-diskriminacii-ab91
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Komentovaná prehliadka: Pharmacopoeia - Anetta Mona Chişa & Aleksandra Vajd s Jenom 

Kratochvilom 

Konanie: 10.03.2022 o 18 hod. 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

  

 
  

Komentovaná prehliadka výstavy Pharmacopoeia autoriek Anetty Mony Chişy a Aleksandry Vajd, 

ktorú uviedol kurátor výstavy Jen Kratochvil o 18:00 v galérií A Window v Kunsthalle Bratislava. 

Projekt Anetty Mona Chişa a Aleksandry Vajd pre Kunsthalle Bratislava, ďalší krok v ich 

prebiehajúcej spolupráci, dekonštruuje aktuálnu mediálnu kritiku na základné stavebné bloky, do 

fyzických zložiek, ktoré kedysi tvorili technický obraz a rekonfiguruje ich do archeologického 

náleziska. Znázorňujú tak vrstvy dávno zabudnutej minulosti alebo možno súčasnosti, v ktorej sa tak 

ťažko orientujeme. 

 
8. 

  

Rozmanitosť fotografických podložiek a vrstiev Prednáška Janky B. Križanovej k výstave 

Pharmacopoeia 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 02.04. 2022 o 14 hod 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

  

  
 

Prednáška, reštaurátorky Janky Blaško Križanovej sa bude zaoberať rozmanitosťou 

fotografických podkladov a vrstiev už od dagerotypu až po strieborno želatínovú fotografiu vo vzťahu 

k výstave Pharmacopoeia Aleksandry Vajd a Anetty Mona Chişa, ktorú kurátorsky pripravil Jen 

Kratochvil. 
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Mgr. art. Janka Blaško Križanová, Art.D. je odborná asistentka Katedry reštaurovania Vysokej školy 

výtvarných umení v Bratislave. Vedie Laboratórium reštaurovania fotografie a vyučuje históriu, 

technológiu a identifikáciu fotografických techník. Na tejto škole získala bakalársky (2005), 

magisterský (2008) a doktorský (2013) titul v reštaurovaní maľby, papiera a fotografie. Niekoľko 

rokov pracovala ako stážistka v Getty Conservation Institute a v The Metropolitan Museum of Art 

(USA). 

 
9. 

  

Program pre vysokoškolských študentov UK (v rámci predmetu estetika) k výstave 

Pharmacopoeia Aneta Mona Chisa a Alexandra Vajd 

Pod vedením: Lucie Kotvanovej 

Konanie: 24.03. a 25.03.2022 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

 
 

A PLANT: Celoročný program o zeleni v meste vo verejnom priestore Bratislavy, 2022 

Kurátorka: Lýdia Pribišová 

  

  

Cieľom programu A Plant je zvýrazniť význam mestskej zelene, najmä v kontexte klimatickej krízy, 

upriamiť naň pozornosť, ako aj prispieť k jej zveľaďovaniu a ochrane. Zahŕňa projekty domácich a 

zahraničných umelcov a kurátorov v spolupráci s odborníkmi v oblasti mestskej zelene priamo in 

situ; v priestoroch, kde sa s touto agendou najviac pracuje, ako: lúky, parky, mokrade, či brehy 

Dunaja. Program v roku 2022 pozostáva z 5 podujatí, ktoré sa konajú počas najaktívnejšieho 

vegetačného obdobia, v rozmedzí mesiacov máj do október. Zameriavame sa na témy ako 

zmierňovanie dopadov klimatickej krízy v meste prostredníctvom mestskej zelene, invazívne rastliny, 

stromy v meste, botanické záhrady ako koloniálne štruktúry a iné. 

  

10. 

  

Výhľad z okraja pastviny 

Trojdňové medzinárodné multidisciplinárne sympózium o ekologickom mestskom pastierstve. 

Kurátorky: Edith Jeřábková & Denisa Langrová 

Trvanie: 12.05. 2022 - 14.05. 2022 

Miesto: A Plant, Geologické múzeum Devínska Kobyla, tranzit.sk, Pink Whale na nábreží Dunaja, 

Bratislava. 
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Môžeme sa v našich životoch inšpirovať niečím z filozofie pastierstva? Keď sa povie pastierstvo, 

vynorí sa nám v mysli príroda, poézia, ale i kresťanstvo. Pastierstvo je tradične založené na polarite 

kultúry a prírody a jeho základným motívom je nepriateľstvo voči mestskému životu. Aký máme 

pohľad na mesto z perspektívy pasienku a naopak? Čo sa stane, ak rozostríme hranice medzi nimi? 

Kde dnes nájdeme pastierov? Majú práve oni odpovede na naše klimatické problémy? Kde sú ich 

stáda a aké sú? Ako by vyzerala pastierska spoločnosť? Počas tohto podujatia sme sa zaoberali týmito 

otázkami, ako aj rozvíjaním predstavivosti, uvažovaním o budúcnosti zvierat a ľudí na pastvinách v 

okolí našich miest. Súčasťou programu boli prednášky, workshopy, diskusie, jóga, koncert, 

premietanie filmov a exkurzia na pasienok. 

  

Účastníci: Pedagógovia a študenti Die Angewandte, Viedeň - oddelenie Site-Specific Art; UMPRUM 

Praha, oddelenie sochy, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra intermédií, Fakulta 

umení Brno - Body Design Studio a široká kultúrna verejnosť 

Umelci, teoretici, odborníci v rôznych oblastiach: Fernando García-Dory, Ida Tausch, Mariana 

Serranová, Adriána Vančová, Martin Vlačiky, Filip Rovný, Martina Skohoutilová, Andrej Devečka, 

Peter Štipák, Alexandra Sihelská, Tereza Porybná, Gabriela Fatková 

  

Počet účastníkov: 170 

  

Spolupráce: ERSTE Stiftung, TRANZIT.SK, RAKÚSKE KULTÚRNE FÓRUM, ČESKÉ 

CENTRUM, BKIS, BROZ a umelecké školy Die Angewandte, Viedeň - oddelenie Site-Specific Art; 

UMPRUM Praha, oddelenie sochy, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra intermédií, 

Fakulta umení Brno - Body Design Studio. 

  

Ohlasy v médiách: 
https://artalk.cz/2022/05/11/ts-a-plant-celorocny-program-kunsthalle-bratislava/ 

https://www.citylife.sk/ina-akcia/a-plant-vyhlad-z-okraja-pastviny 

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/291379/projekt-a-plant-vyhlad-z-okraja-pastviny-sa-zacina-uz-tento-

stvrtok 

http://sk.tranzit.org/en/project/0/2022-05-12/a-view-from-the-edge-of-a-pasture 

https://goout.net/en/a-plant-a-view-from-the-edge-of-a-pasture/szfcrkt/ 

https://base.uni-ak.ac.at/courses/2022S/S03446/ 

http://www.ortsbezogenekunst.at/notes/view/a-view-from-the-edge-of-a-pasture-symposium-on-urban-pastoralism/en 

https://bratislava.czechcentres.cz/program/a-plant-vyhled-z-okraje-pastviny 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sk.tranzit&set=a.3100780273520074 

 
  

 

https://sk.tranzit.org/en
https://rakuskekulturneforum.sk/
https://rakuskekulturneforum.sk/
https://www.czechcentres.cz/en/
https://www.czechcentres.cz/en/
https://www.czechcentres.cz/en/
https://www.bkis.sk/
https://www.bkis.sk/
https://broz.sk/en/
https://broz.sk/en/
https://artalk.cz/2022/05/11/ts-a-plant-celorocny-program-kunsthalle-bratislava/
https://www.citylife.sk/ina-akcia/a-plant-vyhlad-z-okraja-pastviny
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/291379/projekt-a-plant-vyhlad-z-okraja-pastviny-sa-zacina-uz-tento-stvrtok
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/291379/projekt-a-plant-vyhlad-z-okraja-pastviny-sa-zacina-uz-tento-stvrtok
http://sk.tranzit.org/en/project/0/2022-05-12/a-view-from-the-edge-of-a-pasture
https://goout.net/en/a-plant-a-view-from-the-edge-of-a-pasture/szfcrkt/
https://base.uni-ak.ac.at/courses/2022S/S03446/
http://www.ortsbezogenekunst.at/notes/view/a-view-from-the-edge-of-a-pasture-symposium-on-urban-pastoralism/en
https://bratislava.czechcentres.cz/program/a-plant-vyhled-z-okraje-pastviny
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=sk.tranzit&set=a.3100780273520074
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 11. 

  

Prelomiť ľad / Rompere il Ghiaccio 

OHT, Fillipo Andreatta 

Kurátorka: Giulia Ferracci 

Koordinácia a moderovanie: Lýdia Pribišová 

Konanie: 10.06. 2022 o 18 hod. 

Miesto: A Plant, Sad Janka Kráľa, Bratislava 

 

 
  

  

Performance Prelomiť ľad talianskeho umelca Filippa Andreattu a jeho divadelného telesa OHT pod 

kurátorským vedením talianskej kurárorky Giulie Ferracci (Múzeum MAXXI, Rím) vychádza z 

rodinného príbehu umelca, ktorého starý otec pochádzal z Álp, z miesta, kde ľadovec tvoril 

prirodzenú hranicu medzi Rakúskom a Talianskom. Ten sa však s globálnym otepľovaním topí a 

hranica, ktorá bola vždy považovaná za pevný bod, sa topí, posúva. Súčasťou programu bola diskusia 

umelca s kurátorkou. Scéna, na ktorej sa performance odohrávalo, sa po jeho skončení stala dočasnou 

výstavou, do ktorej mohli diváci vstúpiť a pozrieť si ju. 

  

Počet účastníkov: 90 

Spolupráce: Taliansky kultúrny inštitút, Goethe inštitút, BKIS 

  

Výstupy v médiách: 
https://www.goethe.de/ins/sk/sk/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=23035008 

https://www.archinfo.sk/kalendarium/fillipo-andreatta-prelomit-lad-rompere-il-ghiaccio.html 

https://goout.net/en/prelomit-lady+diskusia/szwycpt/ 

https://happeningnext.com/event/a-plant-oht-breaking-the-ice-curated-by-giulia-ferracci-eid3a08vmlmlc 

https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/gli_eventi/calendario/2022/06/filippo-andreatta-rompere-il-ghiaccio.html 

https://notiziarte.com/2022/06/26/oht-office-for-a-human-theatre-presenta-rompere-il-ghiaccio/ 

http://www.oht.art/it/ 

 
12. 

  

Program pre študentov umeleckých stredných škôl k výstave It´s the final Countdown! (výstava 

bakalárskych a diplomových prác Katedry Vizuálnej komunikácie VŠVU), 

Pod vedením: Lucie Kotvanovej 

Trvanie: 20.06. a 23.06.2022 

 

https://www.goethe.de/ins/sk/sk/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=23035008
https://www.archinfo.sk/kalendarium/fillipo-andreatta-prelomit-lad-rompere-il-ghiaccio.html
https://goout.net/en/prelomit-lady+diskusia/szwycpt/
https://happeningnext.com/event/a-plant-oht-breaking-the-ice-curated-by-giulia-ferracci-eid3a08vmlmlc
https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/gli_eventi/calendario/2022/06/filippo-andreatta-rompere-il-ghiaccio.html
https://notiziarte.com/2022/06/26/oht-office-for-a-human-theatre-presenta-rompere-il-ghiaccio/
http://www.oht.art/it/
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S.O.S. séria panelov o aspektoch „duševného zdravia“ 

Kurátori: Ján Ballx a Boris Ondreička 

Trvanie: 21.04. – 09.06. 2022 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

  

S.O.S. bola séria panelov o aspektoch "duševného zdravia" v Kunsthalle Bratislava a organizovaná v 

spolupráci s Goetheho inštitútom. S.O.S. kurátorsky pripravili psychiater a umelec Ján Ballx a kurátor 

a umelec Boris Ondreička v nadväznosti na ich kontinuálny dialóg o vzťahu umenia, filozofie, 

etiky/politiky a psychiatrie, ktorý skúmajú na rôznych podujatiach súvisiacich s verejnosťou. S.O.S. 

vychádza z atmosféry globálnej naliehavosti urýchlenej príčinami pandemickej izolácie a ocitá sa v 

obklopení vojnových hrôz. Vo svojom programe S.O.S. pozýva odborníkov z rôznych disciplín, aby 

spoločne diskutovali o týchto aspektoch. 

  

Spolupráca: Goethe Institut 

  

13. 

  

S.O.S  Other s Hanou Vojtovou & Elenou Vogman 

Kurátori: Ján Ballx a Boris Ondreička 

Konanie: 21.04. 2022 o 18 hod. 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

 

  
  

Prvá zo štyroch prednášok zo série S.O.S s názvom Other, s hosťami Hanou Vojtovou a Elenou 

Vogman, pod vedením a kurátorskou taktovkou Jána Ballxa a Borisa Ondreičku, sa uskutočnila v 

Kunsthalle Bratislava, vo výstavnom priestore A HALL vo štvrtok 21. apríla o 18.00 hod. Príspevok 

Eleny Vogman  vychádzal z jej dlhodobého projektu “Madness, Media, Milieus. Reconfiguring the 

Humanities in Postwar Europe”. Projekt skúma fundamentálnu rolu umení a médií prispievajúcich k 

vývoju psychiatrických milieu. Dr. Elena Vogman je odborníčkou v literárnej komparatistike a 

médiách, pracujúca v Berlíne. Hana Vojtová je klinická psychologička a psychoterapeutka. Jej 

profesionálny i osobný život a pohľad na život je ovplyvnený psychotraumatológiou i budhistickým 

učením. 
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14. 

  

S.O.S Situation s Alexandrou Hedako Mason & Janom Roubalom 

Kurátori: Ján Ballx a Boris Ondreička 

Konanie: 11.05.2022 o 19 hod. 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

  

  
Druhé podujatie S.O.S. s názvom Situation (Situácia), s hosťami Alexandrou Hedako Mason a 

Janom Roubalom, pod vedením a kurátorskou taktovkou Jána Ballxa a Borisa Ondreičku, sa 

uskutočnilo v Kunsthalle Bratislava vo výstavnom priestore A HALL, 11.05.2022 o 19h. Alexandra 

Hedako Mason, žijúca v Spojených štátov amerických, sa zaoberá kultúrnou kritikou, sociálnymi 

hnutiami, biopolitikou, techno-futurizmom a „povahou libidinálnej ekonomiky v súvislosti s 

osobnými a kolektívnymi formami túžby“. Jan Roubal, žijúci v Českej republike, rozvíja perspektívu 

teórie poľa v klinickej psychoterapeutickej práci, skúma fenomény depresie „od psychopatológie k 

estetike kontaktu“ v situovanej liečebnej fenomenológii, ktorá nás môže viesť ďalej od Druhého 

(Other) k morálke spochybňujúcej kapitoly subjektivít. 

  

15. 

  

S.O.S Ethical so Sally Denham-Vaughan a Lesiou Prokopenko 

Kurátori: Ján Ballx a Boris Ondreička 

Konanie: 26.05.2022 19 hod. 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 
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Tretie podujatie zo série S.O.S. s názvom Ethical, so Sally Denham-Vaughan a Lesiou 

Prokopenko, pod vedením a kurátorskou taktovkou Jána Ballxa a Borisa Ondreičku, sa uskutočnilo v 

Kunsthalle Bratislava vo výstavnom priestore A HALL, 26.05.2022 o 19h. Podujatie bolo simultánne 

prekladané do slovenčiny a angličtiny. Sally Denham-Vaughan vo svojej prednáške „SOS: Je to len 

mnou, alebo sa svet zhoršuje?“, opísala ako spolu s Marie-Anne Chidiac vytvorili rámec "SOS" 

(2013), ktorý ponúka nový pohľad na otázky príčetnosti, intimity, moci, traumy a prítomnosti. Lesia 

Prokopenko  vo svojej prednáške „Prikrčené telá, skrytí duchovia“ skúmala zvraty dualizmu tela a 

mysle a hľadať spôsoby, ako si znovu privlastniť jeho blahodarné účinky a zároveň prekonať rozkol, 

ktorý má tendenciu vytvárať chybné hierarchie. 

  

16. 

  

S.O.S 'Self  s Vítom Havránkom & Barborou Vašečkovou 

Kurátori: Ján Ballx a Boris Ondreička 

Konanie: 09.06. 2022 19 hod. 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

  

  
 

Štvrté a posledné podujatie zo série S.O.S. s názvom Self, ktorého hosťami boli Vít Havránek and 

Barbora Vašečková, pod vedením a kurátorskou taktovkou Jána Ballxa a Borisa Ondreičkom, sa 

uskutočnilo v Kunsthalle Bratislava vo výstavnom priestore A HALL, 09.06.2022 o 19h. Podujatie 

bolo simultánne prekladané do slovenčiny a angličtiny. Kurátor, historik umenia a pedagóg Vít 

Havránek sa vo svojej úvahe „Duchovia, príšery, brnenia a závoje“ zaoberal politikou identít ako 
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konštrukciou bezpečného priestoru. Mapoval ju na území umenia, ktoré samo o sebe oplýva 

spochybňovaním "ja", respektíve umeleckými akadémiami. Transrodovosť či iné formy rodovej 

nekonformity nastavujú zrkadlo pochopeniu, vyspelosti a kultúre spoločnosti. O tom tiež hovorila 

psychiatrička Barbora Vašečková. 

 
17. 

  

Nu Dance Festival 17. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca 

Otvorenie S4 // Nu Dance Fest 2022 

Na otvorení S4 spolupracovali: Petra Fornayová, Enzina Capelli, Rafael Candela, Pablo Ezequiel 

Rizzo, Andreyna Paula de la Soledad Ordaz Carias, Matej Gavula, Adam Hanuljak, Monika Čertezni, 

Vlado Zboroň, Peter Šulej, Michal Spielmann, Adam Nagy, 

Dominika Horváthová, Iveta Haasová, Martina Kotláriková, 

Eva Vozárová a tím Kunsthalle Bratislava. 

Konanie: 03.05 2022 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

 

 

V roku 1996 tanečníci, choreografi, pedagógovia a študenti 

založili Asociáciu súčasného tanca. Následne vznikol na 

pôde AST prvý spoločný návrh Centra súčasného tanca v 

Bratislave, v ktorom sa mali nachádzať divadlo, skúšobňa a 

mediatéka. No ostal len víziou. Takisto ďalší projekt – 

Národné choreografické centrum – ostal len na papieri. 

Dnes sa situácia pre súčasný tanec konečne mení. Po 25 

rokoch, po viacerých začiatkoch a mnohých koncoch, 

vznikol v spolupráci AST a Kunsthalle Bratislava priestor 

dedikovaný pre súčasný tanec – S4. Otvorí sa v prvý deň 17. 

ročníka medzinárodného festivalu Nu Dance Fest 2022. 

  

Dobrovoľné vstupné bolo venované na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine 

prostredníctvom organizácie Človek v ohrození. Otvorenie S4 bolo súčasťou projektu 

medzinárodného projektu Be International. Toto podujatie podporili Nadácia mesta Bratislavy a Fond 

na podporu umenia 
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18. 

  

Marisa Hayes masterclass: Dance and/at the Museum // Nu Dance Fest 2022 

Prednáška a diskusia 

Konanie: 04.05. 2022, 16:15 hod. 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo situovať tanec do múzea? Čo sa stane s divákmi, tanečníkmi a výstavami, keď sa choreografia 

odohráva v priestore tradične vyhradenom pre historické a vizuálne umelecké predmety? Prednáška 

teoretičky a kurátorky Marisy Hayes Dance and/at Museum oboznámila publikum s čoraz väčším 

počtom choreografických projektov, ktoré boli vytvorené pre priestory múzeí a galérií v snahe 

preskúmať, ako sa čas, pohyb a publikum odlišujú, ak sa pustíme do spolupráce s múzeom. 

  

Marisa Hayes je francúzsko-americká teoretička, prekladateľka a kurátorka špecializujúca sa na 

vzťah medzi tancom a výtvarným umením. Vyštudovala tanečné štúdiá a mediálne umenie na 

Sorbonne a Goddard College. Realizované s podporou: La Briqueterie – Centre de développement 

chorégraphique national du Val-de-Marne. 

 
 

19. 

  

FERNANDO GARCÍA-DORY: Zničenie Arkádie a 

Pastva v Ruinách 

Konanie: 12.05. 2022, 19:00 hod. 

Miesto: A Hall, Kunsthalle Bratislava 

 

  

Verejná prednáška Fernanda García-Dory bola súčasťou 

programu medzinárodného multidisciplinárneho sympózia 

o ekologickom mestskom pastierstve VÝHĽAD Z 

OKRAJA PASTVINY kurátorovaného Edith Jeřábkovou a 

Denisou Langrovou, organizovaného Kunsthalle Bratislava 

a tranzit.sk. Sympózium je súčasťou celoročného programu 

Kunsthalle Bratislava - A PLANT, ktorý kurátorsky 

pripravila Lýdia Pribišová. 
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Workshop a prednáška boli súčasťou série ART CONNECTED 2022 – 2023 iniciovanej slovenským 

tranzitom. Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil 

Fond na podporu umenia. 

 
  

20. 

  

Komentovaná prehliadka: Barbara Kapusta Futures s Jenom Kratochvilom 

Konanie: 14.05.2022 o 18:30 hod. 

Miesto: A Window, Kunsthalle Bratislava 

  

  
 

Komentovaná prehliadka priblížila výstavu Barbary Kapusty, ktorá sa vo svojej tvorbe  

zaoberá rôznymi časovými rovinami a voľne nimi manévruje, približovala generačné lekcie a 

skúsenosti a zároveň ich rezonanciu smerovala do potenciálu rôznych budúcností. Barbara 

nezostávala len v rovine opisu hrozivých podmienok našej súčasnej reality, ale implementovala aj 

rozľahlé korene nepredvídateľných udalostí, ktoré nás môžu priviesť k obrovskému množstvu 

paralelných vyústení. 

 
21. 

  

Workshop: Walking Over Bones 

Terénne nahrávanie a strih zvuku s Tomášom Prištiakom 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 04.06. - 05.06.2022 

Miesto: Kunsthalle Bratislava a ďalšie miesta v okolí mesta 
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Tento workshop terénneho nahrávania zvuku s Tomášom Prištiakom, kurátorsky 

organizovaný Jelisavetou Rapaić, sa konal v súvislosti s výstavou Barbory Kapusty, Futures . 

Workshop sa konal cez víkend 4 – 5. júna 2022 v priestoroch Kunsthalle Bratislava a na ďalších 

miestach v okolí mesta. Tomáš Prištiak vyštudoval dokumentárnu tvorbu a postupom času sa začal 

zameriavať hlavne na médiá ako hudba a zvuk v rôznych kontextoch. Išlo o dvojdňový workshop pre 

mladých ľudí, profesionálov alebo amatérov, na ktorom sa naučili zbierať a manipulovať so zvukmi 

z nášho bezprostredného okolia. Účastníci mali k dispozícii vhodné terénne nahrávacie zariadenie, 

notebook v prípade, že nemajú vlastný, a program na editovanie zvuku Reaper. Na konci workshopu 

odchádzali účastníci s vlastným zvukovým dielom a základnými znalosťami editácie zvuku a 

nahrávania v teréne. 

 
22. 

  

Koncert Lenky Adamcovej x Barbara Kapusta FUTURES Finisáž 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 18.06. 2022 o 20 hod. 

Miesto: A Shortcut, Kunsthalle Bratislava 

 

 

 

Open-air koncert Lenky Adamcovej, spojený s finisážou 

výstavy Futures Barbary Kapusty sa konal na Treskoňovej 

ulici pred Kunsthalle Bratislava. 

  

Lenka Adamcová spolupracovala s Barbarou Kapustou na 

tvorbe zvukovej skladby použitej na spomínanej výstave. Pri 

tejto príležitosti Lenka vytvorí zvukovú krajinu v reálnom 

čase, ktorá ponúkla nový zmyslový zážitok. Ako sme sa 

lúčili s výstavou, pripravili sme sa na možnú budúcnosť s 

narušenými frekvenciami a fatálnymi zvukovými flirtami. 
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 23.  

Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás: Wild Garden Utopia 

Kurátorka: Lýdia Pribišová 

Konanie: 3/8 — 6/8/2022 

Miesto: Záhrada Vodárenského múzea, Bratislava (Devínska cesta 5364/1, Bratislava) Pink Whale, 

Dvořákovo nábrežie, Bratislava 

 

 

 
 

Témou podujatia boli invazívne rastliny, konkrétne pohánkovec japonský. Utópia divokej 

záhrady (Wild Garden Utopia) je sci-fi fikcia prezentovaná prostredníctvom rozprávania príbehov,  

kolektívnej práce, spoločného stravovania, inštalácií a videa. Je úvahou: aký môže byť najlepší scenár 

po nevyhnutnom kolapse ekosystému Zeme. Umelci pripravili workshopy pre dospelých i deti, 

klčovanie pohánkovca na ihrisku, stavanie prístrešku z rastlín, divadlo, tvorba hračiek zo stoniek 

pohánkovca, súčasťou podujatia bola prednáška o invazívnych rastlinách s názvom Planéta 

pohánkovca japonského, pripravil ju RNDr. Pavol Mereďa, PhD. z Botanického ústavu, Centra 

biológie rastlín a biodiverzity SAV. Celé podujatie sa konalo v spolupráci so Štátnou ochranou 

prírody, jej pracovníci asistovali pri workshopoch a informovali zúčastnených o nástrahách, 

legislatíve, ale aj možnom využití inváznych rastlín. Súčasťou programu bolo premietanie filmov s 

témou inváznych rastlín, ktoré vybrala kurátorka Tereza Porybná, ktorá o nich odprednášala krátku 

prednášku. Na projekte spolupracovali Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, tranzit.sk, 

Staromestská knižnica, Miestny úrad Karlova Ves, Vodárenské múzeum a Štátna ochrana prírody 

Slovenskej Republiky.  

 

Ohlasy v médiách: 
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/299032/wild-garden-utopia-v-bratislave  

https://kapital-noviny.sk/kridlatka-japonska-mi-nedala-dnes-v-noci-spat/  

https://www.bkis.sk/udalost/the-plants-kitti-gosztola-bence-gyorgy-palinkas-utopia-divokej-zahrady/7760507/ 

https://goout.net/sk/the-plants-kitti-gosztola-bence-gyorgy-palinkas-utopia-divokej-zahrady/szhuqvt/ 

https://allevents.in/bratislava/kitti-gosztola-and-bence-gy%C3%B6rgy-p%C3%A1link%C3%A1s-wild-garden-

utopia/200023058062438 

https://artalk.cz/2022/07/25/ts-kitti-gosztola-bence-gyorgy-palinkas/  

 

Počet návštevníkov: 150 

 

 
 

 

 

24. 

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/299032/wild-garden-utopia-v-bratislave
https://kapital-noviny.sk/kridlatka-japonska-mi-nedala-dnes-v-noci-spat/
https://www.bkis.sk/udalost/the-plants-kitti-gosztola-bence-gyorgy-palinkas-utopia-divokej-zahrady/7760507/
https://goout.net/sk/the-plants-kitti-gosztola-bence-gyorgy-palinkas-utopia-divokej-zahrady/szhuqvt/
https://allevents.in/bratislava/kitti-gosztola-and-bence-gy%C3%B6rgy-p%C3%A1link%C3%A1s-wild-garden-utopia/200023058062438
https://allevents.in/bratislava/kitti-gosztola-and-bence-gy%C3%B6rgy-p%C3%A1link%C3%A1s-wild-garden-utopia/200023058062438
https://artalk.cz/2022/07/25/ts-kitti-gosztola-bence-gyorgy-palinkas/
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Komentovaná prehliadka s Laurou Amann: Do Nothing, Feel Everything 

Konanie: 18.08. 2022 o 18h 

Miesto: Kunsthalle Bratislava  

 

 
 

Pozývame vás na komentovanú prehliadku výstavy Do Nothing, Feel Everything, ktorú uvedie 

jedna z kurátoriek výstavy Laura Amann. Vystavujúci umelci a umelkyne: Rastislav Bibza, Christoph 

Bruckner, Tony Cokes, Patricia Domínguez, Rahima Gambo, Niklas Lichti, Shana Moulton, Tom 

Seidmann-Freud and Anna Zemánková. Výstava Do Nothing, Feel Everything (Nerobte nič, cíťte 

všetko) bola prvýkrát predstavená v Kunsthalle Wien (18.11.2021– 24. 4. 2022) 

https://kunsthallewien.at/…/do-nothing-feel-everything/. Kunsthalle Bratislava výstavu reprízuje v 

jej novej aktualizovanej podobe. Názov tejto skupinovej výstavy je pôvodne prevzatý z reklamy na 

tampóny, lenže pôvodný slogan znel: “Robte všetko, necíťte nič.” Tento prísľub otupenia je pre našu 

dobu viac než príznačný, ale snahou je prostredníctvom inverzie sloganu vyjadriť – okrem 

požiadavky iného životného tempa – potrebu iného druhu priestoru a časového rámca, v ktorom by 

bolo možné intenzívne cítiť a zároveň spracovať emocionálny dopad toho, čoho sme všetci okolo 

seba svedkami, sledujúc časovosť “nekonečného konca sveta”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

https://kunsthallewien.at/.../do-nothing-feel-everything/?fbclid=IwAR0tbI1zRxpqho0QVDRvCEHICaycBmklJjNwpKl4GwjjnE1wkahpPXhcA1s
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Workshop: Sticks and stones may break my bones but thread will stitch my soul 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaic 

Konanie: 19.08.22 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

 

 
 

Workshop venovaný pomalosti, trpezlivosti, hmatateľnosti, presnosti a jemnosti pod rúškom 

umenia a remesla, ktorého vedľajším produktom je výšivka; kurátorovaný a vedený Jelisavetou 

Rapaić v súvislosti s výstavou Do Nothing, Feel Everything. Výšivku, známu aj ako steh, je možné 

použiť na opravu látky, opravu švu alebo zakrytie diery obrázkom. Existuje viacero doložených 

spôsobov využitia týchto zručností, a to praktickým, domácim, technickým, luxusným spôsobom; 

vyšívanie bolo bežnou praxou až do veľmi nedávnej histórie. Zašiť dieru, vyšiť uterák alebo opraviť 

šev ornamentom už nie je reálnou potrebou. Táto prax, ktorá bola kedysi nevyhnutná pre 

udržateľnosť, sa stala tak trochu výsadou; investovať značný čas takej malej materiálnej návratnosti. 

Nemýľme si to s inými formami investícií bez hmotných výsledkov, čítanie knihy alebo sledovanie 

filmu sú vnímané akosi inak. 
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26. 

 

Index Seminum 

Kurátorka: Borbála Soós 

Konanie:  23. - 24.08. 2022 

Miesto: Botanická záhrada Univerzity Komenského a Pink Whale, Dvořákovo nábrežie, Bratislava 

 

 
 

Performatívne čítanie textov a premietanie filmov o semenách rastlín z pohľadu 

(de)kolonizácie. Program zahŕňal spoločné čítanie textov, ktoré reflektujú koloniálne cesty za 

poznaním, vytváranie botanických záhrad ako ašpiračných a koloniálnych štruktúr, ich úlohu pri 

zbieraní, bankovaní a šírení semien a druhov. Texty pochádzali z viacerých informačných zdrojov: 

písomnosti koloniálnych cestovateľov, informácie z vedeckých časopisov, texty z oblastí 

environmentálnych humanitných vied, filozofia a sci-fi. Čítanie bolo zladené s rôznymi biotopmi v 

botanickej záhrade, rozprávanie bude putovaním naprieč rôznymi časmi a miestami. Po 

performatívnom čítaní v angličtine nasledovala otvorená diskusia, ktorú viedla Borbála Soós. 

Prostredníctvom premietaných filmov sme sa spolu s ich autormi a autorkami zamýšľali nad filmovou 

reprezentáciou prírody, najmä nad tým, ako je kultúrne, politicky a filmovo konštruovaná. Filmy 

sledovali koloniálne cesty za poznaním, využívajúc kameru na rozprávanie o určitom vzťahu k 

okoliu. Zatiaľ čo niektoré z filmov sa zaoberali vznikom botanických záhrad ako ašpiračných a 

koloniálnych štruktúr, ich úlohou pri zhromažďovaní, uskladňovaní a šírení semien a druhov a v 

konečnom dôsledku k prispievaniu k rýchlym zmenám biodiverzity na celom svete, iné pozorujú, ako 

súčasné techniky, ako napríklad GMO, geneticky upravované semená, plne automatizované skleníky 

a extraktivistické korporácie zhoršujú tieto problémy. Spoločne podali svedectvo o tom, ako je 

súčasná ekologická kríza úzko prepojená s krízou reprezentácie, ako aj s politickou, zdravotnou, 

hospodárskou a sociálnou krízou. Na projekte spolupracovali Veľvyslanectvo Holandského 

kráľovstva, BKIS, Botanická záhrada, Pink Whale. 

 

Počet návštevníkov: 50 

Ohlasy  v médiách: 
https://artalk.cz/2022/08/17/23-24-8-2022-index-seminum/ 

https://www.corobis.sk/podujatie/index-seminum-bratislava/ 

 
 

 

 

 

https://artalk.cz/2022/08/17/23-24-8-2022-index-seminum/
https://www.corobis.sk/podujatie/index-seminum-bratislava/
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27. 

 

Workshop: Its all fun and games (until something happens) s Evou Priečkovou 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 27.08. 2022 10h - 12:30h, 14h - 16:30h 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

 

Cieľom workshopu It’s All Fun and Games (until something happens) bolo preskúmať a 

testovať neinštitucionálne nástroje na nápravu a ohýbanie srdca a duše predstieraním. Falošná 

terapia a ďalšie hry ako empatia, starostlivosť, počúvanie, hranie rolí, dôvera, rekvizity, dávanie, 

predstieranie…Workshop, zahŕňal nesúťažné, stolové hry, kontaktné športy a používanie rekvizít, 

povedie performerka a nezávislá tanečnica súčasného tanca Eva Priečková, ktorá čiastočne 

vychádza z postupov Fake Therapy and Political Therapy, ktoré iniciovala Valentina Desideri. 

Potenciál hry a viery. Môže hlúpe konanie liečiť? Ak to nie je skutočné, ale funguje to, stáva sa to 

skutočným? Vyberte si svojho bojovníka: inštitucionalizovaná alebo intuitívna pomoc? V dnešnej 

dobe môžeme dúfať, že máme komunitu a neoficiálny systém starostlivosti, o ktorý sa môžeme 

oprieť, pretože sa nemôžeme spoliehať na systém. V súčasnosti je na nás, na našich vyčerpaných 

telách a chátrajúcich mysliach, aby sme si vytvorili a udržiavali neoficiálny systém starostlivosti. 
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28. 

 

Workshop: Znovuobjavenie hľadania potravy: Workshop o dizajne potravín budúcnosti s 

Fuzzy Earth 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 17.09. 2022 11-14h 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

 

 
 

Re-inventing Foraging sa pohráva s meniacou sa módou výroby potravín a vznikajúcim 

nedostatkom rozmanitosti plodín na celom svete. Počas workshopu sa účastníci∗čky zaoberali 

diskurzívnou cestou papriky a jej úlohou v priebehu času ako rastliny, potraviny, priemyslu, symbolu 

politickej moci a ekologického katalyzátora. Spoločne sme sa dozvedeli o divokej minulosti papriky 

prostredníctvom jej putovania po svete, pričom odhalíme jej spletité, koloniálne a imperiálne dejiny. 

Hovorili sme o spôsoboch, akými bola genetika Capsicum pretváraná, a zúčastnili sme sa na procese 

šľachtenia vytváraním nových špekulatívnych odrôd. Ako fyzický výsledok workshopu sme dali tvar 

naším budúcim paprikám pomocou hliny a 3D skenovania objektov do virtuálneho archívu. 

 
29. 

 

Weeds & Seeds. Linda Boļšakova a Sandra Kosorotova 

Kurátorka: Lýdia Pribišová 

Konanie: 23.09.2022  

Miesto: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava 
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Umelkyne Linda Boļšakova a Sandra Kosorotova pripravujú pod kurátorským vedením Ingy 

Lāce na rok 2023 nové projekty v rámci programu Lýdie Pribišovej A Plant v Kunsthalle Bratislava. 

V septembri 2022 boli umelkyne v Bratislave na výskumnom pobyte, hľadajúc vhodné lokality a 

oboznamujúc sa s témami mestskej zelene rezonujúcimi v Bratislave. V rámci pobytu priblížili svoje 

umelecké programy a záujmy v artist talk programe pre verejnosť s Lýdiou Pribišovou. Lotyšská 

umelkyňa Linda Boļšakova sa zaoberá vzťahom človeka k životnému prostrediu, nachádzajúc 

paralely medzi ľuďmi a inými živými entitami, najmä rastlinami. Odhaľuje tieto súvislosti v snahe o 

rozvoj spolupatričnosti k ekosystémom a k väčším spoločenstvám obývajúcich našu planétu. Sandra 

Kosorotova je estónska umelkyňa pôsobiaca na pomedzí umenia, dizajnu a prácou v komunite. 

Pracuje s textilom, textom a rastlinami, využívajúc biologicky rozložiteľné materiály. 

 

Ohlasy v médiách: 
https://www.vsvu.sk/en/events/QXenZJOx/weeds-a-seeds-linda-bolsakova-and-sandra-kosorotova-2022/ 

 

Počet návštevníkov: 25 

 
30. 

 

Performance program: NIEČO HORÍ 

Kurátor: Julius pristauz 

Konanie: 7. 10. 2022, 18h 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

 

 
 

V rámci aktuálnej výstavy s názvom NIEČO HORÍ, ktorej kurátorom je Július Pristauz, sa 7. 

októbra v Kunsthalle Bratislava uskutočnili dve performance. O 18:00h sa uskutočnila performance 

od Selin Davasse v A HALL, a o 19:00h sa konala performance s názvom The Itch od Johanna 

Odersky & François Pisapiav A BLACK BOX. 

 
31. 

 

Instagram takeover s Tinou Hrevušovou 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 09.10.22  

Miesto: online 

 

 

 

https://www.vsvu.sk/en/events/QXenZJOx/weeds-a-seeds-linda-bolsakova-and-sandra-kosorotova-2022/
https://ikukojohanna.bandcamp.com/
https://ikukojohanna.bandcamp.com/
http://francoispisapia.com/
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32. 

Instagram takeover s Paulou Gogolou 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 12.10.22 

Miesto: online 

 

 

33. 

Instagram takeover s Matym Grznarom 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 28.10.22 

Miesto: Online 

 
34. 

 

Spolka: Kresliť stromy 

Reprezentácia stromov ako aktérov v mestskom plánovaní 

Dvojdenný workshop 

Kurátori*ky: SPOLKA kolektív 

Konanie: 14.10. 2022 - 15.10. 2022 

Miesto:  Kunsthalle Bratislava, A Hall 

 

 
 

Workshop kolektívu Spolka nadväzoval na ich niekoľkomesačný výskum. V ňom sa 

zaoberali vizualizáciami a dokumentáciami stromov v bratislavských urbanistických projektoch v 

súčasnosti a v histórii. Spolka vníma stromy ako dôležitých aktérov, ktorým priznáva nie len bytie 

ale aj nároky na priestor. Bonmotom výskumu bolo prehlásenie mesta, že Bratislava bude mať po 

zasadení 10 000 nových stromov 10 000 nových obyvateľov. Cieľom tohto workshopu bolo hľadať 

spoločný vizuálny jazyk pre dôstojné plánovanie zelene v interdisciplinárnom prostredí. V úvode 

bol vo forme performatívnej prednášky predstavený výskum Bratislavy a jej vzťahu k stromom vo 

vizuálnej a plánovacej dokumentácií. Program pokračoval terénnym  mapovaním s Boglárkou 

Kurka Ivanegovou, nasledovala diskusia o literárnych zdrojoch uvažovania o stromoch v meste. 

Druhý deň workshopu sme  spoločne hľadali možnosti vizuálnej reprezentácie, ktoré by stromom 

dali dôstojnejší hlas pri plánovaní miest. Výsledkom bol  atlas/zin, ktorý zmapoval  návrhy a 

porovnal riešenia. 

 

Ohlasy v médiách:  
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https://spolka.cc/en/discourse 

 

Počet účastníkov: 30 

 
35. 

 

Žiadna veľká oslava 

Autorka: Silvia Sviteková 

Konanie: 18.10. 2022 o 18:00 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

Zúčastení*é umelci*kyne: Marek Buranovský, Lucia Gamanová, Eva Sajanová, Slavo Sochor, 

Silvia Sviteková, Matúš Szeghö 

 

Spoločnosti vždy svoju realitu vzývali a potvrdzovali skrz rituálne procesy. Ich pozície sú 

dodnes hlboko zakorenené v kalendáriách. Volanie po kultúrnom a spirituálnom zdieľaní sa 

prepletá naprieč storočiami, azda od chvíle, kedy pračlovek prvýkrát stretol iného pračloveka. 

Snažíme sa privyknúť na nové reálie, vstrebať to osve no aj tak cítime intenzívne prahnutie po 

spoločnom prežitku. Následkom spomienok na izolácie nachádzame katarziu aj v celkom nových 

situáciách. Už však nie sme recipienti, sami sme uprostred javiska, veď čo dnes zostalo z 

performancie, ak nie celkom banálne potrasenie cudzou rukou, stretnutie v obchode, nehovoriac o 

svadobnej zábave či posedení na kare. A k tomu všetkému vyhráva dychovka – ako večný 

soundtrack prítomnosti, ako anjelsky zbor ohlasujúci apokalypsu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spolka.cc/en/discourse


Kunsthalle Bratislava, Príspevková organizácia MK SR 
Nám. SNP 12, Bratislava,  

https://kunsthallebratislava.sk 
 

36. 

Workshop s Evou Priečkovou. Druhá časť 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 23.10. 2022, 16-19:30h 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

 

 
 

Druhá časť workshopu: It’s all fun and games (until something happens), ktorého cieľom bolo 

preskúmať spôsoby, ako sa vyrovnať s vysokou bdelosťou, vyčerpanosťou a vzťahom k práci 

(spôsobu obživy) prostredníctvom falošnej terapie a ďalších hier, ako sú: empatia, starostlivosť, 

počúvanie, hranie rolí, dôvera, rekvizity, dávanie, predstieranie… Druhé „kancelárske“ vydanie 

workshopu zahŕňa nesúťažné, stolové hry, kontaktné športy a používanie rekvizít. Workshop, ktorý 

čiastočne vychádzal z postupov Fake Therapy and Political Therapy, iniciovaný Valentinou 

Desideri, viedla ho performerka a tanečnica súčasného tanca Eva Priečková. Workshop vzniká v 

súvislosti s výstavou NIEČO HORÍ, ktorej kurátorom je Julius Pristauz. 

 
37. 

Slovenská Tepláreň: Akcia vnášania farby 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 12.11. 2022, 19h 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

 

 
 

https://faketherapy.wordpress.com/
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Ako verejná inštitúcia si uvedomujeme, že je našou povinnosťou neustále poskytovať hlas 

queer komunite. V nádeji, že ponúkneme bezpečný priestor pre spoločné rozprávanie a stratégie 

zvládania, cheme otvoriť fyzický priestor našej aktuálnej výstavy a spoločne ho premeniť. Streľba v 

Teplárni, pri ktorej sme prišli o dvoch členov LGBTQIA+ komunity, Matúša a Juraja, v nás 

všetkých zanechala bolesť. Zároveň nás to však spojilo. Táto  participatívna akcia, v rámci ktorej 

me písali farbami na biele steny našej súčasnej výstavnej architektúry. Naším plátnom bolo 

architektonické brnenie výstavy, ktoré tvorili vysoké biele panely, umožňujúce vyniknúť 

predstavám o živote v bezpečí.  

 
 

38. 

 
Komentovaná Prehliadka: SOMETHING IS BURNING 
Konanie: 03.11. 2022, 18h 
Miesto: A WINDOW, Kunsthalle Bratislava 
  

Komentovanú prehliadku k výstave NIEČO HORÍ, uviedol kurátor výstavy Julius Pristauz. Skupinová 

výstava sa zaoberala aspektmi budovania identity v súvislosti s ekonomickým a individuálnym blahobytom. 

Výstava sledovala trajektórie viditeľnosti a reprezentácie v priebehu času s cieľom mapovať rôzne telá, z 

ktorých mnohé boli vystavené procesom inakosti (othering) a umiestniť ich do, vo svojej podstate, 

komodifikovaného priestoru. 

 

 
 

39.  

 

Xmas Market 

Kurátorka: Jelisaveta Rapaić 

Konanie: 18.12. 2022, 12-19h 

Miesto: Kunsthalle Bratislava 

 

 
 

V nedeľu, 18. decembra 2022, v čase od 12:00 do 19:00  (v rámci programu Salónka 2022) 

sa v našom hlavnom výstavnom priestore, A Hall, konal Xmas Market. Vianoce sú časom pre 

obdarovanie druhých a my dúfame, že táto iniciatíva pomohla podporiť miestnych umelcov*kyne, 
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dizajnérov*ky a tvorcov*kyne.  Na Vianočnom trhu mali návštevníci*ky príležitosť nakúpiť 

originálne darčeky a zároveň tak podporiť lokálnu tvorbu. 

40.  

 

Chain Reaction / Reťazová reakcia 

Kurátor a kurátorka: Mykola Ridnyi a Alessandra Troncone 

Konanie: 29.11.2022 

Miesto: A Black Box 

Umelci*kyne: Ruin Collective, Oleksiy Radynsky, Anna Scherbyna, Uli Golub, Piotr Armianovski, 

Dana Kavelina, Oksana Kazmina, Mykola Ridnyj, Zoia Laktionova, Daniil Revkovskyi, Andriy 

Rachinsky  

 

 
 

Premietanie ukrajinských filmov a videí, diskusia s kurátorom Mykolom Ridnyim.  Cieľom 

prezentácie videí ukrajinských umelcov*kýň bolo nielen upozorniť na ich nesporné umelecké kvality, 

ale najmä reálne prispieť k zlepšeniu ich životných podmienok. Kunsthalle Bratislava na realizáciu 

programu požiadala Stabilizačný fond pre kultúru a vzdelávanie Goetheho inštitútu, aby tak 

participujúcim umelcom*kyniam a kurátorom*kám poskytla honoráre, a tak aspoň trochu zmiernila 

ich ťažkú životnú situáciu. V tomto kontexte bolo cieľom Reťazovej reakcie zviditeľniť nezávislosť 

ukrajinskej kultúrnej a umeleckej produkcie prostredníctvom hlasov niektorých jej protagonistov*iek 

z najmladšej generácie. Program, koncipovaný ako plynulé rozprávanie medzi minulosťou, 

prítomnosťou a budúcnosťou, spájal výber filmov a videí prezentovaných postupne, reťazovo, kde 

rôzne témy na seba navzájom odkazujú a pripomínajú sa v možnej hre vnútorných odkazov, ktorá 

ukazujovala, že každé dielo je implicitne prepojené s tým druhým.Premietanie, vychádzajúce skôr z 

dokumentárneho formátu, zahŕňa rôzne prístupy k médiu, ktoré pomáhajú poskytnúť artikulovaný a 

mnohostranný pohľad nielen na ukrajinskú videoprodukciu, ale všeobecne na krajinu, ktorá je dnes 

Európe ešte oveľa bližšia. 
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DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ 

  

Kunsthalle Bratislava pravidelne pripravuje ku každej výstave brožúru, ktorá je tlačená vo 

formáte A3 v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Brožúry sú vždy dostupné aj v digitálne podobe 

na domovskej webstránke Kunsthalle Bratislava. Navyše, pravidelne ku každému podujatiu a 

výstave, Kunsthalle Bratislava pripravuje aj elektronické pozvánky, bannery na sociálne siete a pre 

mediálne partnerstvá. Tie sú dostupné na sociálnych sieťach Kunsthalle Bratislava, na webstránkach 

partnerov ako aj v online a tlačových verziách magazínov mediálnych partnerov. Ku každej 

výstave/programu pre verejnosť, Kunsthalle Bratislava, pripravuje tlačovú správu a pozvánku v 

slovenskom a v anglickom jazyku, ktoré rozposiela pravidelne cez svoj Newsletter, a prezentuje ich 

skrz svoju domovskú webstránku, sociálne siete Facebook, Instagram a Youtube, ako aj skrz online 

platformy a publikácie zamerané na súčasné umenie na Slovensku ako aj v zahraničí. Navyše ku 

každej výstave, Kunsthalle Bratislava, publikuje na svojej domovskej web stránke aj zložku „Press 

Kit“, ktorá obsahuje súhrnné informácie o výstave pre média a press, ktorí majú záujem o výstave 

informovať. 

  

Kunsthalle Bratislava dokumentuje výstavy formou fotografií a videa. Fotografie sú dostupné 

na domovskej webstránke pri každej výstave či podujatí, ako aj v zložke “press kit” pre médiá. 

Zámerom videí je predstavenie výstavy kurátorom*kou v rozhovore s umelcom*kyňou. Cieľom je 

preniesť základné informácie o výstave. Video prezentuje základné  umelecké stanoviská a prezentuje 

aj určitý koncepčný rámec výstavy. Videá dokumentačne dopĺňajú fotografickú dokumentáciu 

výstavy. V prvom polroku 2022, Kunsthalle Bratislava predstavila tieto video dokumentácie výstav, 

ktoré sú dostupné na YouTube kanály Kunsthalle Bratislava ako aj na webstránke: 

  

 

Denisa Lehocká, Bez názvu: https://www.youtube.com/watch?v=FKWc_ziXeW0&t=48s 

Matej Gavula, Promenáda: https://www.youtube.com/watch?v=a_bLoQ6wBdE&t=54s 

Anetta Mona Chişa & Aleksandra Vajd, Pharmacopoeia 

https://www.youtube.com/watch?v=7bts514RMsk&t=13s 

Barbara Kapusta, Futures: https://www.youtube.com/watch?v=nedefBlZ3DM  

   
 

Dokumentačná a edičná činnosť Kunsthalle Bratislava sa orientuje na nasledovné oblasti: 

produkovanie a vydávanie sprievodných  a edukatívnych materiálov k výstavám, neperiodických 

publikácií a katalógov mapujúcich jednotlivé výstavy. 

  

Edičnú a dokumentačnú  činnosť organizácie majú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich 

ukazovatele: 10 x odborná elektronická brožúra k výstavám realizovaným v priestoroch Kunsthalle 

Bratislava, 10 x elektronická tlačová správa pre zahraničné prostredie v anglickom jazyku a 10 x 

elektronická pozvánka v anglickom jazyku (digitálne publikovaná k výstavám v priestoroch 

Kunsthalle. 

  

Plnenie: V roku  2022 Kunsthalle Bratislava zrealizovala: 11 odborné elektronické brožúry 

k výstavám a programu pre verejnosť v slovenskom a anglickom jazyku, 10 elektronických tlačových 

správ k výstavám v slovenskom aj v anglickom jazyku a 20 elektronických pozvánok k výstavám 

a programu pre verejnosť v anglickom jazyku. Okrem spomínaných dokumentačných výstupov, 

Kunsthalle Bratislava predstavila v máji 2022 aj novú sériu online publikácií. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FKWc_ziXeW0&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=a_bLoQ6wBdE&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=7bts514RMsk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=7bts514RMsk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=nedefBlZ3DM
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Okrem spomínaných dokumentačných výstupov, Kunsthalle Bratislava predstavila v máji 2022 aj 

novú sériu online publikácií. Cieľom Série kritického myslenia je rozšíriť koncepty navrhnuté 

výstavným programom Kunsthalle Bratislava o ďalšie kritické diskurzívne myslenie vo forme esejí 

a básní medzinárodných mysliteľov*iek. Texty sú po prvýkrát preložené do slovenčiny, čím sa toto 

poznanie a kritické myslenie sprístupňuje aj čitateľom*kám, ktorí nemusia nutne čítať v angličtine. 

Texty sú publikované dvojjazyčne: v anglickom origináli a prvýkrát aj v slovenskom preklade. Široká 

dostupnosť a udržateľnosť projektu je zabezpečená tým, že všetky publikácie sú bezplatne prístupné 

na webovej stránke Kunsthalle Bratislava.  

 

 
Séria kritického myslenia 

Editorka: Denisa Tomková 

Jazykové korektúry: Zuzana Andrejco Ferusová 

Preklady textov: Denisa Tomková 

Grafický dizajn: Lukáš Kollár 

Projekt podporila: ERSTE Foundation 

 

V roku 2022 bolo vydaných šesť online publikácií sprevádzajúcich nasledujúce výstavy: 

 

1. Prvá publikácia sprevádzala výstavu Barbary Kapusty s názvom Futures 

 

Autori*ky: Barbara Kapusta, Jen Kratochvil, Sophie Lewis, Legacy Russell 

 

Esej Sophie Lewis „Amniotechnika“ z knihy Full Surrogacy Now: Feminism Against Family, v 

duchu eko-revolučného hydrofeminizmu, vychádza z myšlienky náhradného materstva a radikálneho 

príbuzenstva. Píspevok od Legacy Russell z knihy Glitch Feminism, zahŕňa kauzalitu „chyby“ a 

navrhuje, že by mohla byť v skutočnosti skôr veľmi potrebným preklepom. Tieto eseje sú doplnené. 

kurátorským textom k výstave, ktorý napísal kurátor výstavy Jen Kratochvil a básňou, ktorú napísala 

umelkyňa Barabra Kapusta. Kapusta pre svoju výstavu v Kunsthalle Bratislava navrhla nové písmo 

v spolupráci s grafickým dizajnérom Sabom Dayom. Futures je abeceda pozostávajúca z 26 znakov, 

ktoré použila vo svojom novom videu aj v textovom diele zobrazenom na stĺpoch pred Kunshalle, 

ktorým pše názov výstavy. 
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2. Druhá publikácia sprevádzala výstavu Nerobte nič, cíťte všetko 

 

Autori*ky: Sara Ahmed, Lola Olufemi, Mikkel Krause Frantzen, Laura Amann & Aziza Harmel. 

 

Publikácia obsahuje eseje medzinárodne uznávaných autorov*iek: Sary Ahmed, Loly Olufemi a 

Mikkela Krause Frantzena. Esej Sary Ahmed “Starostlivosť o seba ako boj” nám pripomína, že nie 

všetci sa rodíme do rovnakého systému podpory. Ahmed s odvolaním sa na knihu Audre Lorde A 

Burst of Light (Výbuch svetla) argumentuje v prospech starostlivosti o seba. Lola Olufemi v eseji 

“Hodiny proti času: o politike lenivosti” sk.ma, ako si kapitalizmus privlastnil čas a prácu pre svoj 

zisk, a navrhuje lenivosť ako n.stroj na zmenu. Podobne ako kurátorky tejto výstavy, vidí Mikkel 

Krause Frantzen vzostup depresie v našej „strate (schopnosti predstaviť si) bud.cnosť“. Aby sme 

napriek všetkému pesimizmu priniesli trochu nádeje na predstavu o budúcnosti, báseň Loly Olufemi 

“Píšem stále to isté….” nám ponúka horizont a gesto smerom k predstavám o inej budúcnosti, ktorá 

je možná. Jej báseň má základ černošskej feministickej teórii a politickom organizovaní a odhaľuje 

jej túžbu po novom, odlišnom svete. 

 

 
 

3. Tretia publikácia sprevádzala výstavu NIEČO HORÍ 

 

Autori*ky: Elio Choquette, Angela Dimitrakaki, Luki Essender, Jack Halberstam, Lara Perry, Julius 

Pristauz 

 

Text Angely Dimitrakaki a Lary Perry „Ako byť videný*á: Úvod do feministickej politiky, 

výstavných kultúr a kurátorských prehreškov“ ponúka užitočný zdroj informácií pri diskusii o 

vystavovaní politických projektov v priestoroch, ako sú múzeá a výstavy. Esej Jacka Halberstama 

„Queer časovosť a postmoderné geografie“ skúma pojmy „queer čas“ a „queer priestor“ a naznačuje, 

že sa vyvíjajú  v opoz.cii k inštitúciám rodiny, heterosexuality a reprodukcie. Architekt*ka Elio 

Choquette v eseji „Queerovanie Architekt.ry // (Ne)vytv.ranie priestorov“ navrhuje – rozšírením toho, 

čo Choquette považuje za ústredný aspekt queer teórie (prispôsobivosť a flexibilita) –„queerovanie“ 

architektúry. Tvorivé písanie umelca*kyne Luki Essender „skúma posadnutosť fúzmi, módou, 

heteronormativitou, sexom, cestovaním a dátami prostredníctvom fragmentárnych spomienok 

bieleho twinka“. Publikácia vyzýva k ďalšiemu uvažovaniu o vyčerpanosti a neistote v súčasných 

podmienkach a kladie si otázku, čo možno urobiť, aby sme pomohli uhasiť to, čo horí... 
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4. Štvrtá  publikácia sprevádzala Paula Mahekeho s názvom Ty a ja 

 

Autori*ky: Judith Butler, Emanuele Coccia, Jen Kratochvil, Paul Maheke, Jos. Esteban Mu.oz 

 

Eseje v tejto publikácii kriticky skúmajú. vzájomnú závislosť medzi ľuďmi, neľudskými živými 

bytosťami a ich prostredím. Judith Butler vo svojej eseji „Rodová politika a právo vystupovať“ z 

knihy Notes Towards a Performative Theory of Assembly významne upozorňuje na neisté podmienky, 

v ktorých žijú rodové a sexuálne menšiny. V kontexte tejto výstavy, ako aj nedávnych homofóbnych 

vrážd na Slovensku táto esej veľmi dôležitým spôsobom nabáda k tomu, že si musíme neustále 

pripomínať otázku, ktorá je na mieste: „Ktorí ľudia sú považovaní za ľudí? Ktorí ľudia sú oprávnení 

na uznanie v rámci sféry vzhľadu, a ktorí nie?“ Butler sa zasadzuje za vzájomnú závislosť a rovnaké 

právo na vystupovanie pre všetkých, vrátane ochrany našich vôd, pôdy a práv zvierat. Vzájomná 

závislosť a transformácia sú tiež hlavnými témami knihy Emanuele Coccia Metamorfózy. Dva 

vybran. texty z jeho knihy naznačujú, že vzájomnú závislosť živých bytostí nielenže mení prostredie 

iných druhov, ale mení aj „osud iných druhov“. Publikácia uzatvára svoje teoretické príspevky esejou 

José Estebana Muñoza „Pocit utópie“ z knihy Cruising Utopia, ktorá nielenže žiada čitateľov*ky, 

aby prehodnotili myšlienky ako nádej a utópia, ale tiež nás vyzýva, aby sme uvažovali o „queer kritike 

z obnoveného a novo oživeného zmyslu pre sociálne“. Poviedka Paula Mahekeho Lilavá hodina 

sprevádza a dopĺňa jeho vystavený film Lila, Jim a John. Lilavá hodina je príbeh o formách vzájomnej 

závislosti a metamorfózy ľudských a neľudských živých bytostí. 
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5. Piata publikácia sprevádzala výstavu Céline Condorelli, Ben Rivers & Jay Bernard s 

názvom Po Práci 

 

Autori*ky: Jay Bernard, Kathryn Bond Stockton, Jos Boys, Simone R. Caljouw, Jen Kratochvil, Rob 

Withagen 

 

V esejach v tejto publikácii sa uvažuje o rozdieloch medzi rôznymi zónami a miestami určenými na 

hru a prácu. Prvá esej od Roba Withagena a Simone R. Caljouw s názvom „Detské ihriská Alda van 

Eycka: Estetika, dostupnosti a tvorivosť“ analyzuje detské ihriská Alda van Eycka, ktoré navrhol a 

postavil v rokoch 1947 – 1978 v Amsterdame. T.to esej dôležitým spôsobom poukazuje na to, že van 

Eyckove ihriská neboli nikdy ohradené, čo malo deti povzbudiť k tomu , aby sa navzájom zapájali a 

pomáhali si, vrátane aspektu vz.jomnej bezpečnosti. Kathryn Bond Stockton sa vo svojej eseji s 

názvom „Rast do strán alebo prečo sa zdá , že sú deti v dvadsiatom storočí stále queerovejšie“ 

navrhuje pojem „rast do strany“ namiesto „rastu nahor“, pretože sa domnieva, že „ rast nahor“ je 

obmedzuj.ci v chápaní ľudského rastu, keďže naznačuje, že rast sa zastav., keď dosiahneme plnú 

fyzickú výšku. Jos Boys vo svojej eseji „Ženy a verejnýpriestor“ zdôrazňuje d.ležitosť pochopenia 

stereotypných predstáv, ktoré sa zhmotňujú v našom človekom vytvorenom prostred. 

prostredn.ctvom dizajnu verejných priestorov v urbanizme po roku 1945. Publikácia obsahuje aj 

báseň od Jaya Bernarda s rovnomenným názvom After Work. 
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6. Šiesta publikácia sprevádza ateliéru vvv s názvom Nemá medze, čo od teba živý svet 

bude žiadať.* 

 

Autori*ky: Marina Garcés, Joy Mariama Smith & Raoni Saleh, Grant Kester, Dávid Koronczi, 

Walidah Imarisha 

 

Eseje v tejto publikácii sa zaoberajú súčasnými umeleckými postupmi, ktorých cieľom je podnietiť 

dialóg s ostatnými, iniciovať spoločenskú zmenu, zapájať sa do reality, predstaviť si nový a lepší svet 

a tiež nás povzbudzujú k tomu, aby sme sa isté veci spoločne, kolektívne a dialogicky odnaučili a 

nanovo naučili. Grant Kester vo svojej eseji „Konverzácie: Úloha dialógu v sociálne angažovanom 

umení“ rozoberá umelecké projekty založené na dialogickej výmene. Kester sa v texte odvoláva na 

štúdiu Mary Field Belenkyovej z roku 1986. Kester aj Belenky chápu dôležitosť uznania situácie, 

kontextu a histórie každého hovoriaceho, z ktorej vstupuje daný človek do dialógu. Marina Garcés 

vo svojej eseji „Úprimnosť voči skutočnosti“ navrhuje, že ak je to slovo „umenie“, ktoré nám bráni 

v príklone k úprimnosti voči skutočnosti, musíme „nechať umenie bokom a hľadať nové názvy pre 

tieto výtvory“. Názov výstavy je citátom z knihy černošskej spisovateľky science fiction Octavie E. 

Butler Parable of the Sower (Podobenstvo o rozsievačovi), ktorá ovplyvnila prácu Ateliéru vvv. Esej 

od autorky Walidah Imarisha je teda dôležitým skúmaním prepojenia medzi vedecko-fantastickými 

príbehmi a hnutiami za soci.lnu spravodlivosť. V záverečnom texte publikácie s názvom „Všetkým, 

čo sa zbláznili do štúdia“ Raoni Saleh & Joy Mariama Smith vyzývajú čitateľov*ky, aby sa zamysleli 

nad spôsobmi, akými sa učíme, a nabádajú  nás, aby sme sa učili kolektívne. Program Ateliéru vvv 

aj ich následná skupinová výstavu ako aj táto publikáciu, možno charakterizovať ako návrh čo 

najlepšieho možného umeleckého „toolboxu“ pre potreby súčasného sveta, ktorý sa momentálne 

nachádza v stave permanentnej krízy. 
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Ohlasy v médiách: 

 
Kajet: https://kajetjournal.com/2023/02/10/kunsthalle-bratislava-critical-thinking-series/  

Artviewer: https://artviewer.org/paul-maheke-at-kunsthalle-bratislava/  

Artalk.cz: https://artalk.cz/2022/12/05/ts-kunsthalle-bratislava-predstavuje-stvrtu-publikaciu-ktora-sprevadza-vystavu-

paula-mahekeho/  

ZOOM Europa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075420563690 

BLOK: https://www.instagram.com/p/ChW4wq1KVFb/?utm_source=ig_web_copy_link  

Hajar Press: https://www.hajarpress.com/books/experiments-in-imagining-otherwise  

Berlin Art Link: https://www.instagram.com/p/CeTV-gItilw/?utm_source=ig_web_copy_link 

YYYYMMDD: https://yyyymmdd.de/2022-FUTURES 

KUBA PARIS: https://kubaparis.com/barbara-kapustas-exhibition-futures-at-the-kunsthalle-bratislava/ 

Art Rabbit: https://www.artrabbit.com/events/barbara-kapusta-futures-kunsthalle-bratislava-2022 

H-SHERA: https://networks.h-net.org/node/166842/discussions/10305140/kunsthalle-bratislava-delighted-invite-you-

barbara-kapusta%E2%80%99s 
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Marketingové a propagačné aktivity 

  

Marketingové a propagačné aktivity, ktoré sa uskutočnili v roku 2022, prebiehali offline aj 

online. Ich cieľom bola kontinuálna propagácia výstav, projektov, publikácií, vzdelávacieho a 

verejného programu v priestoroch Kunsthalle Bratislava. 

  

Aktivity boli prezentované na domovskej web stránke, sociálnych sieťach Facebook, 

Instagram a Youtube, ako aj na mienkotvorných online platformách. Výrazne sme zvýšili aktivitu na 

Facebooku a Instagrame, čo sa prejavilo v náraste interakcie a dosahu. Výstupmi na sociálnych 

sieťach a online platformách boli napríklad: virtuálna prehliadka výstav, Live streamy na platformách 

ako Facebook, Instagram a ZOOM. Vizuálne materiály a kurátorský výklad výstav sa postupne 

zverejňovali online vo forme publikácií, príspevkov, online diskusií s autormi*kami a hosťami*kami, 

vizuálnych a zvukových vstupov a upútaviek. 

  

V roku 2022 sme tiež predstavili novú webovú stránku a novú vizuálnu identitu inštitúcie, 

ktorú navrhla Ľubica Segečová a realizoval Lukáš Kollár. Nová vizuálna identita zahŕňa nové logá a 

názvy priestorov, nové jednotné formáty tlačovín, novú grafickú úpravu digitálne publikovaného 

programu, zavedenie QR kódov pre jednoduchší prístup k viacerým informáciám, lightboxy a 

celkovo nové usporiadanie a stratégiu vizuálnej komunikácie. Väčšina nášho úsilia v súvislosti s 

novou vizuálnou identitou bola vynaložená v súvislosti s našou snahou o ekologickejšie vnímanie, 

preto sme minimalizovali množstvo tlačených materiálov na leták formátu A3 s vloženým QR kódom 

na ďalšie texty. 

  

Partnerstvá a PR 

  

Kunsthalle Bratislava má partnerskú spoluprácu s internetovým portálom citylife.sk a goout.net, 

ktoré svojim sledovateľom pravidelne sprostredkúvajú informácie o programe Kunsthalle Bratislava. 

Mediálnym partnerom Kunsthalle Bratislava je aj Flash Art Czech and Slovak Edition, kde publikujeme 

informácie prostredníctvom pravidelného týždenného Newslettera, ako aj bannerov v tlačenom časopise 

Flash Art. Kunsthalle Bratislava sa okrem mediálnych partnerstiev s portálmi a periodikami v regióne, 

začalo orientovať aj na nové širšie spolupráce v európskom kontexte. V prvom polroku 2022 vzniklo 

taktiež nové mediálne partnerstvo s online časopisom BLOK, publikovaným v anglickom jazyku, ktorý 

sa zameriava na dianie v stredoeurópskom umení, kultúre a politiky. Okrem toho, Kunsthalle Bratislava 

kontinuálne začala spolupracovať s online platformami o umení: Berlin Art Link, Kuba Paris, 

YYYYMMDD, či Art Rabbit. 

 

Komunikácia v online priestore 

  

Kunsthalle Bratislava komunikuje všetky svoje aktivity na novej webovej stránke 

kunsthallebratislava.sk, ktorá je kontinuálne aktualizovaná. Nová webstránka bola spustená 3. mája 

2022. Jej návštevnosť v roku 2022 bola vyše 12,261 používateľov a webstránka mala 49,436 pozretí. 

Kunsthalle Bratislava pravidelne rozposiela newsletter s aktualitami na vyše 2000 adries. 

  

Návštevníci*čky tiež nájdu najaktuálnejšie informácie na sociálnej sieti Facebook, ktorá má 

aktuálne vyše 10,000 sledovateľov. Ide o aktívnu komunikáciu na dennej báze – prezentovali sa aktivity 

spojené s činnosťou organizácie, prebiehajúce výstavy a jednotlivé umelecké diela, uverejnené rozhovory 
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a reportáže, videá z výstav aj podujatí. Tiež boli vytvorené facebookové udalosti k aktuálnym eventom a 

live podujatiam priamo na platforme. 

  

Kunsthalle Bratislava aktívne komunikuje aj na sociálnej sieti Instagram, kde má aktuálne 5,180 

followerov, počet denne narastá. Na platforme Youtube, ktorý má vyše 229 odberateľov,  Kunsthalle 

Bratislava pravidelne publikuje video-komentované prehliadky s umelcami a kurátormi. 

  

Mediálni Partneri Kunsthalle Bratislava v roku 2022: 

SITA, TASR, Rádio Devín, Citylife, GoOut, Flash Art Czech and Slovak Edition, BLOK magazine 

  

Spolupráce v roku 2022 

  

• tranzit.sk 

• Goethe Institut 

• Gianni Manhattan 

• BKIS 

• Rakúske kultúrne fórum 

• Veľvyslanectvo holandského kráľovstva 

• Taliansky kultúrny inštitút 

• České centrum 

• Veľvyslanectvo Slovinskej republiky 

• Rumunský kultúrny inštitút 

• Rumunská ambasáda 

• Spolkové ministerstvo umenia, kultúry Rakúska 

• Kunsthalle Wien 

• Liga za duševné zdravie 

• BROZ 

• Nu Dance Fest 

• Staromestská knižnica 

• ERSTE Foundation 

• Tatra Banka 

• Vysoká škola výtvarných umení 

• Slovenská Tepláreň 

• Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky 

• MAXXI Múzeum 

• Pink Whale 

• Botanická záhrada 

• Vodárenskú múzeum 

• Miestny úrad Karlova Ves 
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3.1 Činnosti/produkty organizácie a ich náklady 

 

Významnú časť nákladov organizácie tvorí samotná správa a prevádzka chodu organizácie 

a vzdelávacia činnosť organizácie, kedy sa široká verejnosť prostredníctvom špecializovaných 

vzdelávacích foriem (komentovaná prehliadka výstavy, workshop, animačný program, diskusia, 

prednáška) oboznamuje so súčasným umením.  

 

3.2 Rozpočet organizácie – plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu 

(zhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti) 

 

V zmysle dodatku č. 2 – MK-2549/2022-215/910 ku uzatvoreného kontraktu s Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1906/2020-421/22827, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy 

medzi ústredným orgánom štátnej správy a Kunsthalle Bratislava, v oblasti realizácie činností a ich 

financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností boli našej organizácii 

poskytnuté prostriedky v celkovej výške 507 140 € z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2022. Poskytnuté 

výdavky štátneho rozpočtu zriaďovateľ rozpísal do konkrétnych činností. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu 

Ukazovateľ 
Ekonomická Schválený rozpočet 

klasifikácia (€) 

1. Záväzné ukazovatele   

 Bežné výdavky spolu 600 386 461 

 z toho:   

 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 
610 160 386 

 

2. Orientačný ukazovateľ   

 Limit počtu zamestnancov (prepočítaný) - 10,3 

 

 

4. Rozpočet organizácie  
(plnenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a hospodárenie organizácie, vrátane informácie o vykonaných rozpočtových 

opatreniach, rozbor nákladov a výnosov – hodnotenie vrátane komentára k odchýlkam v rozsahu tabuliek 1a, 1b, hodnotenie 

dosiahnutých vlastných výnosov – komentár k tržbám v členení na hlavnú a vedľajšiu činnosť, hodnotenie hospodárskeho 

výsledku, prioritné projekty a ich plnenie – vecné a finančné vyhodnotenie projektov, výdavky organizácie podľa ekonomickej 

klasifikácie – bežné a kapitálové, vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov), 

 

4.1 Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu  

 

Záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu bežné výdavky schválený vo výške 386 461 €, bol ku 

dňu 31. 12. 2022 upravený rozpočtovými opatreniami na hodnotu 507 140 € a ku  

dňu 31. 12. 2022 vyčerpaný v hodnote 441 826 € (87%). 

 

Záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania schválený vo výške 160 386 € bol v priebehu roka upravený na hodnotu 165 631€ a ku 

dňu 31. 12. 2022 vyčerpaný v hodnote 165 476 € (99%).  
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4.2 Hospodárenie organizácie 

 

4.2.1 Vykonané rozpočtové opatrenia 

 

V priebehu rozpočtového roka 2022 bol rozpočet bežných výdavkov organizácie upravený 

rozpočtovými opatreniami: 

1. KHB – RO č. 1/BV-P, UR/0015283/2022 (ELÚR)  v hodnote 100 000 € na programe 

08T0103 a zdroji 111. Jednalo sa účelovo viazané prostriedky na realizáciu prioritných 

projektov (výstav) z ekonomickej kategórie 630 – Tovary a služby. 

2. KHB – RO č. 2/BV, UR/0027320/2022 (ELÚR), ktorým zriaďovateľ preklasifikoval 

prostriedky z programu 08S0103 v hodnote 17 000 € na program 0EK0I03 z dôvodu 

zabezpečenia nákupov IKT a služieb v oblasti IKT z ekonomickej kategórie 630 – Tovary 

a služby. 

3. KHB – RO č. 3/BV, UR/0061286/2022 (ELÚR) v hodnote 13 601 € na programe 08S0103 

a zdroji 111. Jednalo sa o pokrytie zvýšených prevádzkových nákladov z ekonomickej 

kategórie 630 – Tovary a služby v dôsledku nárastu cien energií. 

4. KHB – RO č. 4/BV, UR/0082368/2022 (ELÚR) v hodnote 7 078 € na programe 08S0103 

a zdroji 111. Jednalo sa o navýšenie ekonomickej kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania v hodnote 5 245 € a 620 – Poistné a príspevok do 

poisťovní v hodnote 1 833 € z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na výplatu 

odmien v súlade s podmienkami dohodnutými podľa KZVS na rok 2022 v znení dodatkov. 

 

4.2.2 Rozbor nákladov a výnosov 

 

Celkové náklady Kunsthalle Bratislava ku 31. 12. 2022 boli v hodnote 495 242 €. 

Z toho najvýznamnejší podiel z celkových nákladov tvorili osobné náklady organizácie v 

hodnote 289 907 € (59%) a služby v hodnote 160 612 € (32%). 

Z osobných nákladov tvorili najvýznamnejšiu časť mzdové náklady v hodnote  

211 746 € (73%) a náklady na zákonné sociálne poistenie v hodnote 69 497 € (24%). 

Zo služieb najvýznamnejšie náklady tvorili náklady na strážnu službu v hodnote  

7 824 € (5%), náklady spojené s výpožičkou priestorov v hodnote 64 730 € (40%), náklady na 

autorské odmeny v hodnote 40 726 € (25%), tlač materiálov spojených s výstavnou činnosťou 

v hodnote 6 267 € (4%). 

Ku 31. 12. 2022 dosiahla Kunsthalle Bratislava celkové výnosy v hodnote 495 242 €. Z toho 

najvýznamnejšiu časť tvoria výnosy z bežných transferov zo ŠR v hodnote  

463 235 € (94%), ktoré vznikli časovo a vecne pri vynaložení finančných prostriedkov poskytnutých 

zriaďovateľom  MK SR formou pravidelného príspevku a výnosy z bežného transferu od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy v hodnote 28 909 € (6%), ktoré vznikli v časovej a vecnej súvislosti 

s nákladmi pri realizácii projektov „You and I“, „Chain Reaction“ a „ERSTE Foundation“ 

Zvyšných 0,64% z celkových výnosov tvoria výnosy z tržieb za vlastné výkony a tovar 

a ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti v hodnote  v hodnote 3 097 €.  

 

4.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 

 

Organizácia dosiahla ku 31. 12. 2022 vlastné výnosy na základe uzatvorených zmlúv 

o spolupráci v hodnote 2 576 €, výnosy z dobrovoľného vstupného a predaných drobných predmetov 

a časopisov spojených s predmetom činnosti organizácie v hodnote  341 € a výnosy v hodnote 180 €, 

ktoré predstavujú pohľadávku voči dodávateľovi, ktorému bola nedopatrením duplicitne uhradená 

faktúra za služby. Pohľadávka bude zinkasovaná v januári 2023. 
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4.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku 

 

 Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky Kunsthalle Bratislava ku 31. 12. 2022 predstavuje 

zisk v hodnote (+) 4 080 €. 

 

4.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie 

 

Na základe Zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022 – rozpočtové 

opatrenia č. 1 zo dňa 01. 03. 2022 s číslom MK-5/2022-420/4100 upravil zriaďovateľ rozpočet 

bežných výdavkov na rok 2022 v hodnote 100 000,00 Eur na realizáciu prioritného projektu 

„Realizácia výstav“. 

Ku 31. 12. 2022 realizovala Kunsthalle Bratislava rozpočet v na prvku 08T 0103 – Podpora 

kultúrnych aktivít RO a PO v hodnote  100 000 €, čo je 100% celkového rozpočtu pre prioritné 

projekty. 

 

4.2.6 Rozbor výdavkov organizácie 

 

Rozbor výdavkov Kunsthalle Bratislava ku 31. 12. 2022 je uvedený v tabuľke Prehľad čerpania 

bežného transferu za rok 2022 podľa jednotlivých programov. 

Z hľadiska funkčnej klasifikácie realizuje Kunsthalle Bratislava svoj rozpočet iba z funkčnej 

klasifikácie 08.2.0 – Kultúrne služby.  

Z hľadiska programovej štruktúry realizuje Kunsthalle Bratislava svoj rozpočet z programov 

08S0103 – Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn, 08T0103 – Koncepcia kultúrnej 

politiky, riadenie a koordinácia progr. a z medzirezortného programu 0EK0I03 – Podporná 

infraštruktúra. 

Z programu 08S0103 realizuje KHB hlavne výdavky spojené so základnou prevádzkou 

organizácie (zdroj 111 – Zo štátneho rozpočtu) a s čerpaním grantov poskytnutých KHB od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy (zdroj 46 – Vlastné zdroje), z programu 08T0103 realizuje 

organizácia výdavky spojené s prioritnými projektmi. Z medzirezortného programu 0EK0I03 

realizuje organizácia výdavky spojené s obstaraním IKT tovarov a IKT služieb.  

 

Jednotlivé programy sa ku 31. 12. 2022 podieľali na celkovom upravenom rozpočte organizácie 

v nasledujúcim spôsobom: program 08S0103 sa podieľal na celkom upravenom rozpočte na 80%, 

program 08T0103 sa podieľal na celkovom upravenom rozpočte organizácie na 17% a program 

0EK0I03 na 3%. 

Čerpanie rozpočtu z programu 08S0103 je ku 31. 12. 2022 na úrovni 81%, z programu 08T0103 

na úrovni 100% a z programu 0EK0I03 na úrovni 82%. KHB ostali ku 31. 12. 2022 finančné 

prostriedky v hodnote  65 313 €, z ktorých bude čerpať prostredníctvom zdroja 131M – Zo štátneho 

rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022) sumu 65 159 € do 31. 03. 2023 a 154 € vráti 

zriaďovateľovi ako nedočerpané prostriedky z roku 2022, nakoľko sa jedná o prostriedky 

z ekonomickej kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. 

Z hľadiska zdrojov čerpá organizácia prostriedky prioritne zo zdroja 111 – Zo štátneho rozpočtu. 

Ku 31. 03. 2022 dočerpala organizácia nevyčerpané prostriedky z minulého roka prostredníctvom 

zdroja 131L – Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021) v hodnote  

21 133,64 Eur. V roku 2022 získala KHB granty v celkovej hodnote 34 000 €, ktoré realizovala 

v priebehu roka zo zdroja 46 – Vlastné zdroje. 

 
Prehľad grantov KHB v roku 2022 
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Názov grantu 

Poskytnutý  

grant  

(€) 

Čerpanie  

ku 31. 12. 

2022  

(€) 

Zostatok 

finančných  

prostriedkov 

(€) 

%   

čerpania  

grantu 

You and I 20 000 20 000 0 100% 

Chain Reaction 9 000 7 209 1 791 80% 

Erste Foundation 5 000 1 200 3 800 24% 

 34 000 28 409 5 591 84% 

 

 

Z hľadiska  triedenia výdavkov organizácie na položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie 

rozpočtovej klasifikácie, čerpala organizácia ku 31. 12. 2022 výdavky hlavne na položkách 

ekonomickej klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 611 – Tarifný plat, osobný plat, základný plat, 

funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad a 637 – Služby. 

V členení na podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie na položke 637 – 

Služby, najvýznamnejšie čerpanie ku 31. 12. 2022 vykazuje organizácia na podpoložke: 

 

637004 – Všeobecné služby v hodnote 88 668 €, kde významnú časť predstavovali výdavky spojené 

s výpožičkou priestorov, v ktorých sídli KHB, ďalej upratovanie výstavných a administratívnych 

priestorov, tlač a kopírovanie dokumentov, pozvánok k výstavám, monitoring verejných 

informačných zdrojov. 

 

637026 – Odmeny a príspevky v hodnote 40 422  €, z ktorej boli realizované výdavky na úhradu 

odmien na základe uzatvorených autorských zmlúv. 

 

637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru v hodnote 46 115 €, jednalo sa hlavne 

o odmeny mediátorov, ktorých funkciou je, okrem dozoru nad vystavenými dielami, aj základný 

výklad hlavej myšlienky/posolstva vystavovaných diel. 

 
Prehľad čerpania bežného transferu za rok 2022 podľa jednotlivých programov 

Kód Položka 

Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet Čerpanie    

Zdroj Program Prvok 2022  k 31. 12. 2022  k 31. 12. 2022 

a b c d 1 2 3 

111 08T0103 0820 632 0 10 10 

111 08T0103 0820 633 0 9 262 9 262 

111 08T0103 0820 634 0 748 748 

111 08T0103 0820 635 0 1 287 1 287 

111 08T0103 0820 636 0 138 138 

111 08T0103 0820 637 0 88 554 88 554 

Spolu za 111 08T0103 0 100 000 100 000 

Spolu za 08T0103 0 100 000 100 000 

111 08S0103 0820 611 127 531 104 390 104 390 

111 08S0103 0820 612 32 855 50 149 49 995 

111 08S0103 0820 614 0 11 092 11 092 

111 08S0103 0820 621 11 390 9 238 9 238 

111 08S0103 0820 623 5 616 8 903 8 903 

111 08S0103 0820 625 46 045 51 356 51 356 

111 08S0103 0820 627 2 815 838 838 

111 08S0103 0820 631 300 0 0 
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111 08S0103 0820 632 1 500 69 69 

111 08S0103 0820 633 2 750 23 859 7 017 

111 08S0103 0820 635 0 5 747 5 747 

111 08S0103 0820 636 0 455 455 

111 08S0103 0820 637 154 852 117 431 72 195 

111 08S0103 0820 642 807 6 614 6 614 

Spolu za 111 08S0103 386 461 390 140 327 908 

131L 08S0103 0820 632 0 377 377 

131L 08S0103 0820 633 0 2 777 2 777 

131L 08S0103 0820 635 0 2 270 2 270 

131L 08S0103 0820 636 0 34 34 

131L 08S0103 0820 637 0 15 676 15 676 

Spolu za 131L 08S0103 0 21 134 21 134 

46 08S0103 0820 612 5 970 5 519 0 

46 08S0103 0820 633 0 9 756 8 498 

46 08S0103 0820 634 0 3 035 55 

46 08S0103 0820 636 0 743 743 

46 08S0103 0820 637 0 37 829 19 448 

Spolu za 46 08S0103 5 970 56 882 28 744 

Spolu za 08S0103 392 431 468 156 377 785 

111 0EK0I03 0820 632 0 1 004 1 004 

111 0EK0I03 0820 633 0 10 052 10 052 

111 0EK0I03 0820 635 0 329 329 

111 0EK0I03 0820 637 0 5 614 2 533 

Spolu za 111 0EK0I03 0 17 000 13 919 

131L 0EK0I03 0820 633 0 1 998 1 998 

Spolu za 131L 0EK0I03 0 1 998 1 998 

Spolu za 0EK0I03 0 18 998 15 917 

SPOLU 392 431 587 154 493 702 

 

5. Prostriedky Európskej únie a na spolufinancovanie  
(vyhodnotenie vecného a finančného čerpania – uviesť názov programu, názov projektu, názov fondu, zdroj) 

 

Pre tento bod nemá organizácia obsahovú náplň. 

 

6. Podnikateľská činnosť 

 

Kunsthalle Bratislava nemá vydané žiadne živnostenské oprávnenie Okresným úradom 

Bratislava, odbor živnostenského podnikania. 

Ku 31. 12. 2022 Kunsthalle Bratislava nevykonávala v zmysle § 28 ods. 2 zákona č.  523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov podnikateľskú činnosť nad rámec predmetu hlavnej činnosti uvedenej 

v zriaďovacej listine (pre ktorú bola zriadená). 

 

 

7. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 
(komentár objemovo významných položiek súvahy podľa oblastí, pričom hodnotenie sa uvedie v porovnaní s rokom 2021)  

 

VÝZNAMNÉ POLOŽKY SÚVAHY V OBLASTI MAJETKU 

Zostatková cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2022 oproti roku 2021 

nezmenila. Ku 31. 12. 2022 bola vo výške 0 €. Kunsthalle Bratislava využíva na svoju činnosť 
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výstavné priestory v sídelnej budove Domu umenia vo výpožičke od Národného osvetového centra a 

administratívne priestory v sídelnej budove Domu umenia taktiež vo výpožičke Národného 

osvetového centra ako správcu majetku štátu. 

 Kunsthalle Bratislava má v správe dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene  

6 132 €, ktorý bol ku dňu 31. 12. 2022 plne odpísaný. Jedná sa o majetok obstaraný delimitáciou zo 

Slovenskej národnej galérie. V roku 2022 neboli KHB pridelené žiadne kapitálový výdavky na 

obstaranie dlhodobého majetku. 

 

NEPOUŽITEĽNÝ A NEPOTREBNÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK 

Naša organizácia ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky nevykazuje žiadny 

trvale prebytočný majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh 

v rámci predmetu našej činnosti alebo v súvislosti s ním. 

 

VÝZNAMNÉ POLOŽKY SÚVAHY V OBLASTI ZÁVÄZKOV 

Ku 31. 12. 2022 eviduje organizácia krátkodobé záväzky voči dodávateľom v hodnote 393 € a 

záväzky z autorských zmlúv v hodnote 920 €. 

Ďalej eviduje organizácia ku 31. 12. 2022 dlhodobý záväzok zo sociálneho fondu v hodnote  

2 270 €.  

 

8. Zhodnotenie zamestnanosti  
(zhodnotenie zamestnanosti vo vzťahu k záväzným a orientačným ukazovateľom a k úpravám vykonaným počas roka), 

 

Rozpočtovými opatreniami realizovanými v roku 2022 bol ako orientačný ukazovateľ štátneho 

rozpočtu stanovený priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v počte 10 osôb. 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ku dňu 31. 12. 2022 bol 10,3 osôb. Plán počtu 

zamestnancov bol splnený na 103 %.  

Kunsthalle Bratislava zabezpečovala stravovanie zamestnancom v zmysle § 152, ods. 4, zákona 

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov prostredníctvom finančného 

príspevku na stravovanie. Predmetnú formu stravovania využívajú všetci zamestnanci v pracovnom 

pomere, ktorým na to vznikol nárok v zmysle hore uvedeného zákona. 

Činnosť personálneho referátu v roku 2022 vychádzala z aktuálnych potrieb jednotlivých 

organizačných útvarov pri obsadzovaní uvoľňovaných pracovných miest a plnení plánovaných úloh. 

Kunsthalle Bratislava si dlhodobo vysoko ctí práva mužov a žien na rovnaké zaobchádzanie, 

ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovaniu a pracovnému postupu, odbornému vzdelávaniu 

a o pracovné podmienky. V zmysle Článku 6 Zákonníka práce zabezpečujeme ženám a mužom 

pracovné podmienky, ktoré im umožňujú vykonávať spoločenskú funkciu pri výchove detí a pri ich 

starostlivosti. 

 Zamestnanci boli odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle 

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 

činnosti pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní  v znení neskorších 

predpisov.    
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KUNSTHALLE BRATISLAVA KU DŇU 31. 12. 2022 VO FYZICKÝCH 

OSOBÁCH:  

Organizačný útvar Pracovná pozícia 
Počet 

zamestnancov 

Oddelenie výstav, 

vzdelávania a edičných 

projektov   

Riaditeľ – Vedúci oddelenia – Hlavvý kurátor 1 

Kurátor 1 

Kurátor edičných programov 1 

Kurátor verejných programov 1 

Galerijný pedagóg 1 

Fundraiser 1 

Public Relations 1 

Správca databázy – odborný redaktor 1 

Grafický dizajnér 1 

Oddelenie produkcie 

a prevádzky   

Vedúca OPP / Hlavná produkčná 1 

Manažér produkcie výstav 1 

Asistent manažéra výstav 1 

Mediatóri - dohodári  

Oddelenie ekonomiky   

Vedúca oddelenia – Hlavná ekonómka 1 

Účtovník 0,5 

Personalista a mzdový účtovník 0,5 

Administratívny asistent, registratúra 1 

SPOLU: 15 

 

Rozpočet organizácie Kunsthalle Bratislava v roku 2022 nedovolil obsadiť všetky pracovné 

pozície v schválenej organizačnej štruktúre. Z hľadiska mzdového fondu a personálneho obsadenia 

je naša organizácia Kunsthalle Bratislava zatiaľ poddimenzovaná a nemôže plnohodnotne napĺňať 

a rozvíjať všetky činnosti. Kunsthalle Bratislava v roku 2022 požiadala o zvýšenie mzdových 

prostriedkov. Zatiaľ však k úprave prostriedkov rozpočtu na rok 2022 nedošlo, takže rozpočet stále 

nestačí pokryť potrebné mzdové náklady,  aby mohla  organizácia naplniť schválenú organizačnú 

štruktúru. 

 

Počet zamestnancov vo fyzických osobách bol ku dňu 31.12. 2022 vo výške 11 osôb. 

Schválený rozpočet bežných výdavkov položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 

klasifikácie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predstavuje na rok 2022 

sumu 165 631 €  a skutočné čerpanie k 31.12.2022 bolo vo výške 165 476 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunsthalle Bratislava, Príspevková organizácia MK SR 
Nám. SNP 12, Bratislava,  

https://kunsthallebratislava.sk 
 

Rozbor čerpania mzdových prostriedkov z hľadiska zdrojov 

610 – MZDY, PLATY, SLUŽBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA 

Kód zdroja 

Schválený 

rozpočet 

2021 

Upravený 

rozpočet 

k 31. 12. 

2022 

Skutočnosť 

k 31. 12. 

2022 

% čerpania 

k upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 3:2 

10 Štátny rozpočet 160 386 165 631 165 476 99,99 % 

11 Rozpočet kapitoly 160 386 165 631 165 476 99,99 % 

111 Rozpočtové prostriedky 

kapitoly 

160 386 165 631 165 476 99,99 % 

40 Vlastné zdroje 0 0 0 x 

46 Iné zdroje vyššie 

neuvedené 
0 0 0 x 

SPOLU: 160 386 165 631 165 476 99,99 % 

 

 

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 

Kunsthalle Bratislava slúži a  sprostredkováva súčasné umenie širokej diváckej verejnosti na 

Slovensku. V oblasti sprístupňovania súčasného vizuálneho umenia formou prezentačnej činnosti 

organizácie ide o výstavy, sprievodné a vzdelávacie aktivity k aktuálnym výstavám. Tie sú určené 

všetkým návštevníkom organizácie: odbornícičky s vysokoškolským vzdelaním z oblasti dejín 

umenia, pracovnícičky galérií, múzeí, študentiky vysokých a stredných škôl, široká verejnosť, 

rodiny, deti, dospelí a seniori. Skrz partnerské spolupráce sa Kunsthalle Bratislava otvorilo novému 

publiku aj mimo rámca súčasného výtvarného umenia, napríklad skrz spoluprácu s festivalom 

súčasného tanca NU DANCE FEST, platformou súčasného dizajnu VIRVAR, Goethe inštitútom 

alebo Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Tieto projekty prispeli k rozšíreniu publika a 

počtu užívateľov inštitúcie.  

  

Ďalej, skrz rozšírenie mediálnych spoluprác so zahraničnými platformami o umení, 

Kunsthalle Bratislava, rozšírila svoje publikum aj o medzinárodných priaznivcov súčasného umenia, 

ktorí sa dozvedajú pravidelne o aktivitách inštitúcie skrz online články a fotografickú dokumentáciu 

výstav. Nakoniec, online publikácie, ktoré sú dostupné bezplatne na webovej stránke Kunsthalle 

Bratislava, v slovenskom ako aj v anglickom jazyku, zabezpečujú širokú dostupnosť a udržateľnosť 

výstupov organizácie. 

 

 

10. Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi  
(výsledky interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku, zhodnotenie opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov, osobitne sa uvedú zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijaté opatrenia 

k nim),  

 

Pre tento bod nemá organizácia obsahovú náplň. 

11. Záver 

 

Kunsthalle Bratislava pokračuje v napĺňaní svojho poslania prezentovať a sprostredkovávať 

súčasné umenie širokej diváckej verejnosti zo Slovenska a zahraničia, ako aj prezentovať rôzne médiá 

verejnej prezentácie prostredníctvom verejných programových formátov, otvárajúc a testujúc šírku 

diskurzívnych záujmov medzinárodnej a lokálnej praxe súčasného umenia. Od jari 2022, t. j. po 

skončení trvania výstav spustených koncom predchádzajúceho roka, bola spustená nová výstavná 
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dramaturgia. Kunsthalle Bratislava a s ňou aj nové nástroje prezentácie, propagácie a marketingu 

inštitúcie v súčinnosti s novou vizuálnou identitou, novou webovou stránkou, novým brandingom 

jednotlivých výstavných priestorov, aktualizovanou stratégiou propagácie na sociálnych sieťach a na 

medzinárodných portáloch zameraných na sledovanie vývoja regionálnej a globálnej umeleckej 

scény. Vzhľadom na limity rozpočtu inštitúcie, zhoršujúci sa stav a neudržateľnú spotrebu energie 

hlavných výstavných priestorov. Kunsthalle Bratislava sa jadro výstavného programu sústreďuje do 

výstavného priestoru na ulici s názvom „A WINDOW“ (pôvodne LAB). Výstavný cyklus v tomto 

priestore predpokladá striedanie skupinových, kolektívnych a samostatných projektov, ktoré budú 

kurátorsky pripravované internými aj externými partnermi. 

 

V priestore „A Window“ sme predstavili: 

 Spoločný umelecký projekt Anetty Mona Chisa v spolupráci s Aleksandrou Vajd, ktorá 

skúma históriu a kontextuálne a formálne hranice média fotografie v ére digitálneho vizuálneho 

preťaženia;  

samostatný projekt rakúskej sochárky a filmárky Barbary Kapusta, ktorý predstavuje víziu 

budúcnosti kulminujúcej klimatickej krízy, kde hranice medzi ľudským a neľudským, ako ich 

vnímame dnes, už dávno prestali platiť;  

skupinovú výstavu „Do Nothing, Feel Everything“ v spolupráci s Kunsthalle Wien a jej 

kurátorkou Laurou Amann, výstavu, ktorá kládla dôraz na tému duševného zdravia v spoločnosti 

sužovanej stále väčším tlakom na produktivitu a izoláciou jednotlivcov od väčších sociálnych celkov;  

komplexný umelecko-kurátorský projekt umelca Juliusa Pristauza a architektky a umelkyne 

Sophie Stemshorn, ktorý skúmala otázku hľadania bezpečných queer priestorov, ako aj definovanie 

drobných odchýlok od spoločensky akceptovanej normy pre bohatstvo queer prejavu; 

a na záver roka adaptovaný site-specific projekt Celine Condorelli v spolupráci s 

básnikomčkou Jayom Bernardom a dnes už doslova legendárnym umeleckým filmárom Benom 

Riversom, pôvodne vytvorený pre South London Gallery, ktorý poskytol pohľad na úlohu detských 

ihrísk vo verejnom priestore ako nástrojov socializácie a formovania náklonností a dispozícií 

jednotlivca od útleho veku. Projekt sa zaoberal aj otázkou rastúcej sociálnej stratifikácie pod rastúcim 

tlakom kapitalistickej mašinérie. 

  

Hlavný výstavný priestor v srdci budovy bol v prvej polovici roka 2022 využitý na partnerské 

projekty, napríklad na spoluprácu s festivalom súčasného tanca NU DANCE FEST, platformou 

súčasného dizajnu VIRVAR a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Podobne sa priestor 

využíval aj na vlastný program Kunsthalle realizovaný v spolupráci a s veľkorysou finančnou 

podporou Goetheho inštitútu, t. j. sériu diskurzívnych podujatí reagujúcich na prebiehajúcu 

„pandémiu duševného zdravia“ s názvom S.O.S., ktorého kurátormi boli umelec Boris Ondreička a 

psychoterapeut Ján Ballx. 

 

V druhej polovici roka bol v hlavnom výstavnom priestore „A Hall“ realizovaný nový 

samostatný projekt francúzskeho umelca Paula Mahekeho, pripravený špeciálne pre Kunsthalle 

Bratislava, ktorý následne putuje do pražskej Galérie Rudolfinum. Mahekeho výstava ponúkla sériu 

úplne nových diel a ich lokálne reagujúcu kompozíciu na neskoro modernistickú architektúru 

Kunsthalle. Maheke vo svojej tvorbe skúmal nenormatívne queer telesné skúsenosti a dispozície, 

ktoré v poetickom dialógu s kulisami verejného priestoru rozohral do melodrámy tvarov, tvárí a 

kritického postoja odporu voči konzervatívnej heteronormatívnej spoločnosti. V súvislosti s 

tragickými udalosťami v bratislavskej Teplárni Maheke vytvoril na výstave nové dielo ako 

spomienku na obete nenávistného útoku. Výstava sa uskutočnila vďaka láskavej podpore Tatra 

banky. 

  



Kunsthalle Bratislava, Príspevková organizácia MK SR 
Nám. SNP 12, Bratislava,  

https://kunsthallebratislava.sk 
 

Kunsthalle Bratislava okrem svojich aktivít priamo v budove Domu umenia realizuje aj 

celoročný program pod kurátorským vedením Lýdie Pribišovej s názvom „A PLANT“, ktorý 

prostredníctvom špecificky zameraných sond upozorňuje na zmeny v životnom prostredí a vzťah 

človeka a civilizačného konceptu tzv. prírody. Program výrazne rozšíril divácku základňu Kunsthalle 

Bratislava a podporil dlhodobú tendenciu inštitúcie vystúpiť z inak často pomerne uzavretého 

prostredia inštitúcií súčasného umenia. 

  

Kunsthalle Bratislava výrazne pokročila aj v oblasti publikačnej činnosti, keď vytvorila nový 

formát antológií formujúcich zahraničných textov so slovenskými prekladmi, ktoré vychádzajú ku 

každej novej výstave a ktorých autorkou je kurátorka edičných projektov Kunsthalle Bratislava, 

Denisa Tomková. V priebehu roka vyšlo celkovo šesť publikácií, ktoré prinášajú najvýznamnejšie 

hlasy súčasnej medzinárodnej teórie súčasného umenia. A vďaka podpore Erste Foundation sa celá 

séria pripravuje na tlačené vydanie v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, 

kde budú publikácie využívané pri výučbe teórie a dejín umenia.  

  

Vo všeobecnosti Kunsthalle Bratislava predstavila širokú škálu formálnych aj obsahových 

prístupov, ktoré reprezentujú a definujú jej pole pôsobnosti a formy spolupráce na miestnej a 

medzinárodnej scéne, čo je umožnené najmä vďaka rozvetvenej sieti spolupráce s domácimi a 

zahraničnými inštitúciami a partnermi. 

 

  

V Bratislave dňa 20.2. 2023 

   

                                                                   Mgr. Jan Amann Kratochvil 

                                                                                  riaditeľ 

 
 

Príloha č. 1 

Organizačná schéma organizácie platná k 31.12. rozpočtového roka 

 

Poznámky: 

- jednotlivé ukazovatele organizácia uvedie v členení: schválený rozpočet 2022, upravený rozpočet 

k 31.12.2022, skutočnosť k 31.12.2022, pričom hodnotenie sa vykoná v % plnenia k upravenému 

rozpočtu, 

- číselné údaje o rozpočte a skutočnosti treba uvádzať v eurách bez desatinných miest, údaje 

vyjadrujúce fyzické jednotky sa uvádzajú v celých číslach.  

 

 

 

 


