INVERZNÁ ROMANTIKA:
Otvorenie: 4. 4. 2019
Trvanie: 5. 4. – 16. 6. 2019

Jiří Petrbok: Objekt IV, 2009, akryl na plátne, 240 x 120 cm, Zbierka Roberta Runtáka, Olomouc, foto: Martin Polák

APRÍL
PREDNÁŠKY / DISKUSIE / WORKSHOPY
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Štvrtok / 18.00
KHB 1. poschodie

otvorenie výstavy

Inverzná romantika
Trvanie: 5. 4. – 16. 6. 2019
Kurátor: Petr Vaňous
Vystavujúci umelci: Josef Bolf,
Martin Gerboc, Jiří Petrbok, Ivan
Pinkava, Richard Štipl
Pojem romantika sa v širšom
význame zvykne spájať s označením prejavov vyhrotenej
fantázie. Adjektívum „inverzný“
v tomto kontexte označuje čosi
prevrátené, obrátené či dokonca
„zvrátené“. Prostredníctvom médií
fotografie, maľby, kresby a sochy
piati umelci súčasnej scény
spracúvajú tému „inverznosti“,
ktorá je v ich dielach zásadným
spôsobom prítomná a plní kritickú
úlohu vo vzťahu k súčasnosti.
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Streda / 18.00
Kunsthalle KLUB

moderovaná diskusia

Umenie pre verejný
priestor
V aprílovom vydaní diskusií
o verejnom priestore sa predstaví
kolektív VUNU z Košíc, ktorého
poslaním je poskytovať priestor
na prezentáciu súčasnej tvorby
mladých umelcov v galérii alebo
na audiovizuálnych podujatiach,
ktoré VUNU organizuje. Druhým
hosťom bude Spolka – kolektív
architektiek a sociologičiek
pôsobiacich v Košiciach, ktoré sa
zaoberajú urbanizmom a angažovaním verejnosti do tvorby miest.
Zameriavajú sa na témy spojené
s mestom, participáciou, nerovnosťou a komunikáciou.
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Nedeľa / 16.00
Kunsthalle LAB

sprievod v anglickom jazyku

PREBIEHAJÚCE
VÝSTAVY
INVERZNÁ ROMANTIKA
Otvorenie: 4. 4. 2019
Trvanie: 5. 4. – 16. 6. 2019
Miesto: KHB (1. poschodie)

Komentovaná prehliadka
výstavy Sissi Quartier
Výstavou prevedie jedna z autoriek
výstavy a členiek kolektívu Polygon
Creative Empire – nezávislá kurátorka a estetička Kinga Lendeczki.

ZORKA LEDNÁROVÁ:
PERSPECTIVE
Otvorenie: 25. 4. 2019
Trvanie: 26. 4. – 16. 6. 2019
Miesto: Kunsthalle LAB
POLYGON CREATIVE EMPIRE:
SISSI QUARTIER
Trvanie: do 14. 4. 2019
Miesto: Kunsthalle LAB

NA VÝSTAVY
VSTUP VOĽNÝ!
pravidelný cyklus
* zmena programu vyhradená
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Pondelok / 17.00
KHB 1. poschodie

sprievod výstavou Inverzná
romantika

Miroslav Marcelli
o Martinovi Gerbocovi
Filozof Miroslav Marcelli o tvorbe
Martina Gerboca hovorí: „Pozrime
na tieto postavy…, na tvárach, na
ktorých stuhla slza ako svedectvo
plaču, čo neprináša úľavu, ale prehlbuje prekliatie vyvolených. (…) Niet
pochýb, že tieto stvorenia sú svojím
zjavom odpudivé, že ich telá poznačilo znetvorenie, že ich úsmev sa
mení na grimasu a ich radosť ustrnula v kŕči. (…) Na jeho obrazoch je
veľa násilia, zla a očakávania smrti,
obrazy ale predstavujú jedinečné
videnie súčasného sveta, sveta bez
príkras, sveta obscénneho, slizkého
a zvráteného.“
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Štvrtok / 18.00
Kunsthalle LAB

otvorenie výstavy

ZORKA LEDNÁROVÁ:
Perspective
Trvanie: 25. 4. – 16. 6. 2019
Kurátorka: Lucia Gregorová Stach
Výstava Zorky Lednárovej vizuálne
prepája rôzne písma a znakové
sústavy. S využitím kartografického
jazyka ukazuje svet ako jediný živý
organizmus neustále pretváraný
mentálnou aktivitou svojich obyvateľov, ktorá sa rozvíja slobodne
mimo štátnych hraníc a často
napriek politickému usporiadaniu
krajín. Pripomína, že veci a javy
nejestvujú sami osebe, nazeráme
na ne z rôznych uhlov pohľadu,
z rozličnej vzdialenosti, s rôznorodými vstupnými informáciami.
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Sobota / 10.00
Kunsthalle LAB

program pre rodiny s deťmi
od 3 do 12 rokov k výstave ZORKA
LEDNÁROVÁ: Perspective

Z vtáčej perspektívy
Každý z nás sa už niekedy pozeral
na krajinu zhora: z vysokého kopca,
z lietadla, z rozhľadne, zo strechy či
okna svojej izby. Príďte objaviť, ako
sa mení krajina okolo nás, keď sa
od nej vzďaľujeme ako vtáci.
Prihlášky:
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
Vstupné: 3 €/ dieťa (rodičia vstup voľný)
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Pondelok / 17.00
Kunsthalle LAB

workshop pre dospelých k výstave
ZORKA LEDNÁROVÁ:
Perspective

Experiment
umenie
V rámci aprílového vydania programu Experiment umenie sa
zameriame na pojem mapa. Mapa
je istým spôsobom medzinárodne
platným jazykom. V jednoduchej
znakovej sústave v sebe nesie
množstvo informácií o svete
z geografického, historického či
politického prostredia. Na workshope bude mapa použitá ako základ
nového vizuálneho diela.
Prihlášky:
lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk
Vstupné: 5€/ osoba

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

ZLATÝ TROJUHOLNÍK

ZO ZÁKULISIA GALÉRIE

Program k výstave POLYGON CREATIVE
EMPIRE: Sissi Quartier pre ZŠ, ZUŠ, SŠ

Počas celého roka, pre študentov SŠ a VŠ

a VŠ, Kunsthalle LAB

GALERIJNÁ PEDAGOGIKA –
INTERPRETÁCIA UMENIA –
GALERIJNÁ PRAX

Termín: do 14. 4. 2019

URBANIZMUS – ARCHITEKTÚRA
– PROJEKTOVANIE – VÍZIA –
ODDYCH – DOMOV
Akoby sa dali definovať miesta
v blízkosti hraníc so susednými
krajinami? Kedysi boli dobre
strážené. Sú dnes atraktívne alebo
naopak nezaujímavé? Z Bratislavy
sa čoraz viac ľudí sťahuje na vidiek, do Rakúska či Maďarska. Aké
to má dôvody a čo charakterizuje
život blízko hraníc? Zlatý trojuholník je pomenovanie lokality
troch krajín: Rakúska, Slovenska
a Maďarska medzi mestami Viedeň
– Bratislava – Győr, ktoré majú výhodnú geografickú polohu a dali
by sa využiť aj ako „lákadlo“ pre
obyvateľov a turistov. Vyskúšame
si rolu projektantov, developerov,
politikov aj obyvateľov.

Program je zameraný na predstavenie metód galerijnej pedagogiky
a možnosti interpretácie súčasného umenia.

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

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

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

