NOVÁ PODOBA UMELECKÉHO VZDELÁVANIA
PRE KOHO_ NADŠENCOV UMENIA A UČITEĽOV
KEDY_ 7.12.2012 pre učiteľov
8.12.2012 pre nadšencov umenia
O ČOM_SLOVENSKÉ UMENIE CEZ KOŠICKÚ MODERNU PO SÚČASNOSŤ
1.
2.
3.
4.

Slovenské výtvarné umenie 20. storočia vo vzťahu k svetovému
Súčasné slovenské výtvarné umenie
Aktuálna košická výtvarná scéna v širších kontextoch
Interaktívny blok

Zodpovieme vám základné otázky o súčasnom umení v širších historických
kontextoch. Naučíme vás lepšie porozumieť reči súčasného umenia, rozlišovať
jeho pojmy a vidieť súvislosti. Priblížime vám, ako fungujú aukcie a veľtrhy
umeleckých diel, kde a ako sa tvorí cena a hodnota umenia. Ukážeme vám, ako sa
dá s umeleckým dielom pracovať a interpretovať ho na základe vlastného
uvažovania.
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KTO_ ARTACADEMY+VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA
PREDNÁŠAJÚCI:
DIANA MAJDÁKOVÁ
je kurátorka súčasného umenia a kultúrna manažérka. Odbor Veda o výtvarnom
umení na FiFUK v Bratislave ukončila obhájením diplomovej práce Digitálny
obraz v slovenskom výtvarnom umení (...). V rokoch 2006 až 2012 pôsobila v
galérii SPACE ako projektová manažérka. Bola kurátorkou výstav Nájdi 10
rozdielov (2007), East of Eden (2008) a Dig it all (2008) kurátorsky sa
spolupodieľala na Crazycurators Biennale IV. Je autorka textov o umení, blogov
a článkov. Pravidelne publikuje v časopise Flash Art, príležitostne aj v iných
periodikách. V rámci SPACE sa venuje predovšetkým organizačnému zabezpečeniu
projektov, public relations a vlastným kurátorským projektom. V súčasnosti sa
venuje hlavne organizovaniu aktivít v oblasti public-artu, vzdelávacích
programov pre deti a mládež a je PR manažérkou vzdelávacieho programu Art
Academy.
JURAJ ČARNÝ
teoretik a kritik súčasného umenia, v roku 1999 založil Galériu SPACE,
s ktorou pravidelne vystavoval na rešpektovaných medzinárodných veľtrhoch.
Zrealizoval desiatky výstav renomovaných domácich a zahraničných umelcov,
inicioval vznik Bratislavského rezidenčného programu SPACE residency lab,
Crazycurators Biennale, Crazycurators Award a public-artové projekty Billboart
Gallery Europe a potulná galéria NomadSPACE. Na VŠVU v Bratislave pedagogicky
pôsobí od roku 2000 a prednáša Marketing a manažment pre výtvarníkov. Od roku
2005 je členom a od roku 2009 prezidentom medzinárodnej asociácie kritikov
AICA-Slovakia. Inicioval vznik Českej a Slovenskej edície časopisu Flash Art,
ktorého je od roku 2006 šéfredaktorom. Pôsobí vo viacerých poradných orgánoch
MKSR a komisiách Kulturkontakt Residency program, Henkel Award a Strabag
Award. Pravidelne spoluorganizuje najväčšiu výstavu súčasného výtvarného
umenia
v strednej
Európe
Prague
Biennale.
Zorganizoval
viacero
medzinárodných konferencii a prednášal v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Taliansku,
Veľkej Británii, Gruzínsku a Indonézii.

