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
a VŠ, Kunsthalle LAB

Počas celého roka, pre študentov SŠ a VŠ

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.

MAREC

PREDNÁŠKY / DISKUSIE / WORKSHOPY
Foto: Adam Šakový

VZDELÁVACIE PROGRAMY

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

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

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

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

POLYGON CREATIVE EMPIRE:
SISSI QUARTIER
do 14. 4. 2019
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Streda / 18.00
Kunsthalle KLUB

moderovaná diskusia k výstave
POLYGON CREATIVE EMPIRE:
Sissi Quartier

Dobrá štvrť. Viac než
logo…
Zlepšovanie verejného priestoru
prináša zvyšovanie ekonomického,
environmentálneho, komunitného
potenciálu a hodnoty v štvrti. Ako
ich vieme identifikovať a merať?
Čo je komunitný rozvoj – čo
konkrétne môže mesto, developer
a občianska spoločnosť ponúknuť
alebo spraviť pre rozvoj či zlepšenie života v štvrti? Urbanistka
Milota Sidorová v diskusii s architektkou Barbarou Zavarskou
a urbanistkou Gabrielou Veenstra
Skorkovskou rozoberú príklady
projektov z Bratislavy a zamyslia
sa nad tým, ako by mohla štrukturálne riešiť a podporovať rozvoj
štvrtí s dobrým životom.
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Streda / 18.00
Kunsthalle KLUB

moderovaná diskusia

TALK TALK
o architektúre a dizajne

talking art heads

Diskusný formát Ľubice Hustej
o súčasných témach v architektúre a dizajne, ktoré visia vo vzduchu
alebo ležia na pracovných stoloch
v ateliéroch. Hostkami marcového
vydania budú Danica Pišteková,
Veronika Trnovská, Marianna
Maczová a Anna Cséfalvay – štyri
mladé architektky zo združenia
Woven. Spoluprácou s festivalmi,
galériami, umelcami alebo súkromnými klientmi, ako aj organizovaním vzdelávacích aktivít pre študentov obohacujú architektonický
diskurz na Slovensku a okolí.

Zjednocujúcim rámcom prebiehajúcej série prezentačno-diskusných
večerov Erika Vilíma sú umelecké
postupy, ktoré v dobe digitálnej
komunikácie obnovujú záujem
o tradičné kategórie umenia, ako
emocionálnosť, autentickosť či
rituálnosť. Jeho najbližším hosťom
bude český autor Jaromír Novotný
patriaci medzi umelcov, ktorí nezostávajú na jednom mieste – sústavné prehodnocovanie aktuálneho
stavu ich tvorby je motivované
prirodzenou potrebou hľadania
nových možnosti umeleckého
vyjadrenia.
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Sobota / 10.00
Kunsthalle LAB

Kráľovské bývanie
Princezná Alžbeta Bavorská – Sissi
(1837 – 1898) bola rakúska cisárovná, česká a uhorská kráľovná.
Slovensko bolo súčasťou Uhorska
a preto neraz zavítala aj k nám.
Zistíme, s ktorou bratislavskou
stavbou sa spája jej meno a vytvoríme model ideálnej architektúry,
kde by sa nám kráľovsky bývalo.
Čo by v nej nemalo chýbať?
Prihlášky:
vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
Vstupné: 3 €/ dieťa (rodičia vstup voľný)
pravidelný cyklus

Streda / 18.00
Kunsthalle KLUB

moderovaná diskusia

program pre rodiny s deťmi
od 3 do 12 rokov k výstave
POLYGON CREATIVE EMPIRE:
Sissi Quartier

* zmena programu vyhradená

20/3

Pondelok / 17.00
Kunsthalle LAB

workshop pre dospelých
k výstave POLYGON CREATIVE
EMPIRE: Sissi Quartier

Experiment umenie
Zoskupenie autoriek Polygon
Creative Empire pripravilo pre
Kunsthalle LAB fiktívny investičný
megaprojekt v „zlatom trojuholníku“ medzi tromi mestami, na
rozhraní troch štátov. Čo spája
Bratislavu, Viedeň a Győr? Aké
idey sa skrývajú za developerskými
projektmi a ako vplývajú na lokálny
urbanizmus a kultúru? Okrem
diskusie si vyskúšame navrhnúť
vlastné architektonické riešenie
a vytvoriť jeho model.
Prihlášky:
lucia.kotvanova@kunsthallebratislava.sk
Vstupné: 5€/ osoba

NA VÝSTAVY
VSTUP VOĽNÝ!
PREBIEHAJÚCA
VÝSTAVA
POLYGON CREATIVE EMPIRE:
SISSI QUARTIER
Trvanie: do 14. 4. 2019
Miesto: Kunsthalle LAB
Kurátorky: Judit Angel,
Dóra Hegyi

