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Vážené dámy a páni,
Počas otváracieho koncertu slovenského predsedníctva v Rade EÚ v Bratislave
zaznejú skladby od umelcov z 28 členských krajín Európskej únie pod taktovkou
slovenského dirigenta. Je to symbolické, pretože aj v tvorbe legislatívy bude
„zbormajstrom“ pre Európsku úniu počas šiestich mesiacov práve Slovensko.
Tak ako v hudbe, aj tu bude jeho úlohou udržiavať harmóniu, usmerňovať
a zjednocovať záujmy všetkých členov.
Európska únia však nie je len politickým projektom. Je to práve kultúra, ktorá je
univerzálne zrozumiteľná a spája kontinent. Ako povedal významný slovenský
štátnik Milan Rastislav Štefánik, sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc.
Prostredníctvom kultúrnych podujatí na Slovensku, ale aj v krajinách Európskej
únie a v mnohých ďalších krajinách sveta chceme našu kultúru takpovediac
vyviezť do sveta. Sme totiž presvedčení, že prostredníctvom nej môžeme
prezentovať to najlepšie zo Slovenska.
Publikácia predstavuje reprezentatívny kultúrny program počas nášho
predsedníctva v Rade EÚ od 1. júla 2016. Slovensko je rozlohou malá, ale dušou
a potenciálom veľká krajina. V rámci nášho kultúrneho programu kladieme
dôraz na konkrétnych ľudí. Ľudské príbehy a talent sú totiž tou najlepšou
inšpiráciou.
V programe predstavíme známe historické osobnosti slovenskej vedy a techniky
a zároveň dáme priestor aj súčasným umelcom a mladej generácii. Ponúkneme
tvorbu oceňovanú v zahraničí i perspektívnu umeleckú tvorbu z rôznych oblastí
hudby, tanca, vizuálneho umenia i divadla.
Slovensko je krásna zem – to je hlavný motív skladby od Eugena Suchoňa, ktorá
zaznie na otváracom koncerte slovenského predsedníctva. Rôzne podoby krásy
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ukážu aj mladé slovenské animátorky z Ové Pictures v rámci interaktívneho
projektu Searching for Beauty.
Krásu však možno nájsť aj v moderných jazzových úpravách slovenských
ľudových piesní od úspešného zoskupenia Triango Petra Breinera či
v pohybovom umení najznámejšieho slovenského folklórneho súboru Lúčnica.
Slovensko chceme predstaviť ako krajinu bohatú na inovatívnych a šikovných
ľudí. Budeme prezentovať unikátne inovatívne technológie a vynálezy
slovenských výrobcov, ktoré majú veľkú odozvu vo svete: lietajúci automobil
AeroMobil, ekologické prenosné bývanie Ekokapsula, prelomový plazmový
systém vŕtania alebo úspešný model kajakov a kanoe.
Želám si, aby slovenské predsedníctvo bolo spoločným úspechom nás všetkých.
Zapojenie verejnosti do jeho aktivít je preto pre nás prioritou. Záštitou
alebo grantovou schémou podporujeme podnetné projekty mimovládnych
organizácií, škôl i samospráv, ktoré povzbudzujú diskusiu a povedomie
o predsedníctve a Európskej únii.
Hymnou Európskej únie je Óda na radosť, ktorá opakovane zaznie aj v rámci
kultúrneho programu slovenského predsedníctva. Želám si, aby pestrosť
a bohatosť programu priniesla radosť aj vám.
Miroslav Lajčák
Minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
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Vážené dámy, vážení páni,
som nesmierne rád, že počas šiestich mesiacov bude naša krajina nielen
predsedať významným pracovným skupinám a výborom na európskej úrovni,
ale zároveň ponúkne vo väčšej miere ako zvyčajne svoje kultúrne podujatia
návštevníkom u nás i v zahraničí.
Kultúrny program, ktorý sme pripravili pri príležitosti historicky prvého
predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie, poukazuje na naše tradície,
korene ale aj vplyv regiónu, v ktorom žijeme. Práve pri takýchto príležitostiach
zisťujeme, ako kultúra dokáže komunikovať naprieč krajinami, bez ohľadu na
fyzické hranice a ako spája zdanlivo úplne odlišné národy.
Dnes, viac ako kedykoľvek v minulosti, cítime potrebu vnímať rozličnosti
a zároveň spoločné črty využívať v nadväzovaní dialógu. Trúfam si tvrdiť, že
diskusia o spoločnej európskej budúcnosti sa začína pochopením kultúrneho
zázemia. Výzvy, ktoré stoja pred európskymi štátnikmi a problémy, pre ktoré
ťažko nachádzajú vhodné riešenia, sú odrazom podcenenia úlohy kultúry,
kultúrneho dialógu a spoločnej európskej kultúrnej politiky.
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Preto Vás veľmi srdečne pozývam na všetky podujatia, v ktorých sa Slovensko
snaží podčiarknuť európsku kvalitu vystúpení, prezentovať krásu tradičného
národného prejavu ako aj akcentovať univerzálnosť hodnôt spoločného
európskeho priestoru.
Spolu s mojím tímom sme veľmi svedomito pripravili program kultúrnej
prezentácie Slovenska. Hlásime sa v ňom k európskym hodnotám, ale zároveň
si chránime našu jedinečnosť. Úloha to bola neľahká, pretože sme chceli
ukázať to najlepšie, najkrajšie, najžiarivejšie, najhodnotnejšie. Zistili sme, že
ak by sme toto všetko chceli svetu ponúknuť, muselo by naše predsedníctvo
trvať aspoň rok. Preto dúfam, že kultúrna ponuka počas druhého polroka 2016
bude príjemným predjedlom a dôvodom, opakovane sa vracať k podujatiam
slovenskej kultúry a umenia ešte aj v budúcnosti.
Marek Maďarič
Minister kultúry SR
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LOGO SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA

Logo je už tradične najviditeľnejšou
značkou predsedníckej krajiny
a kľúčovým prvkom jej vizuálnej
identity. Ambíciou slovenského
predsedníctva bolo mať atraktívne
a ľahko zapamätateľné logo
s pozitívnou emóciou. Pri jeho
výbere sme stavili na slovenský jazyk,
ktorý sa na obdobie predsedníctva
stane dôležitým i v medzinárodnom
kontexte. Preto logo obsahuje
nezameniteľné prvky slovenského
jazyka, diakritické znamienka
mäkčeň, dĺžeň, dve bodky a vokáň.
Obmenou loga vznikajú rozličné tváre,
v elektronickej komunikácii známe ako
emotikony či smajlíky, teda grafické
symboly, ktoré vyjadrujú náladu,
postoj či emócie pisateľa. Tento
moderný koncept odráža mladosť
a dynamiku Slovenska. Autor loga
využil aj ďalší špecificky slovenský
prvok – farby slovenskej trikolóry.
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Mladosť a dynamiku Slovenska
predstavuje aj samotný výber loga.
Vzišlo z verejnej súťaže, do ktorej sa
prihlásilo vyše dvesto odborníkov aj
laikov. Ich návrhy vyhodnotila porota,
v ktorej okrem zástupcov rezortu
diplomacie SR zasadli aj odborníci.
Autorom víťazného návrhu sa stal
vtedy len 23-ročný výtvarník a študent
Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave,
Jakub Dušička.
V súlade so zaužívanou tradíciou
figuruje logo na mnohých
dokumentoch, prezentačných
predmetoch či brožúrach. Je tiež
súčasťou oficiálnych komunikačných
platforiem predsedníctva a všetkých
predsedníckych podujatí na Slovensku
aj v zahraničí, ako aj podujatí
s finančnou alebo nefinančnou
podporou predsedníctva.

DIZAJN SLOVENSKA:
PREZENTAČNÉ PREDMETY
Predsednícka kravata a šatka
Predsednícka kravata a šatka reprezentujú
vysokokvalitný, moderný slovenský grafický
dizajn a odrážajú sa v nich bohaté
tradície našej krajiny. Oba doplnky, ktoré
navrhli dizajnéri Juraj Kotoč a Nataša
Bauzová, využívajú modrú farbu ako
symbol vody, jedného z najvzácnejších
bohatstiev Slovenska. Grafické elementy
doplnkov využívajú symboliku lipy
a hlaholiky. Majestátna lipa na kravate
predstavuje nezlomnosť a vzájomnosť, charakterové
črty považované za typické pre Slovákov. Lipový list
v tvare srdca zas ilustruje lásku a priateľstvo. Práve pod týmto
stromom sa predkovia Slovákov schádzali pri
oslavách i uzmierovali pri nezhodách. Sadenie lipy
dodnes sprevádza mnohé významné udalosti na
Slovensku. Hlaholika na šatke odkazuje na dôležitý
míľnik slovenských dejín – stála pri zrode našej
intelektuálnej i duchovnej kultúry a kresťanských
hodnôt. Hlaholské písmeno „S“ vo vzore kravát
a šatiek evokuje Slovensko. Tak, ako sa v minulosti
naši predkovia schádzali pod lipami, dnes sa
Európa schádza na Slovensku, pri príležitosti jeho
historicky prvého predsedníctva v Rade EÚ.

Poštová známka
Poštové známky pripomínajú významné
udalosti v histórii krajiny. Práve pri poštových
známkach máme možnosť oceniť kvalitný
a tradičný slovenský grafický dizajn.
Najlepší slovenskí grafickí dizajnéri
pravidelne vyhrávajú prestížne ocenenia na
medzinárodných súťažiach. V uplynulých
piatich rokoch získal dizajn slovenských
známok trikrát cenu Grand Prix de l’Art
Philatélique Belge et Européen za najkrajšiu
známkovú rytinu v Európskej únii. Na počesť
historicky prvého predsedníctva Slovenska
v Rade EÚ navrhol dizajn pamätnej poštovej
známky Peter Biľak, jeden z najvýznamnejších
súčasných svetových grafických dizajnérov.
Má unikátny moderný dizajn a dodáva sa
v atraktívnom balení s vôňou slovenských
borovicových lesov. Lesy, symbolicky
vyobrazené na známke, pokrývajú vyše 40
percent územia Slovenska a sú dôležitou
súčasťou prírodného bohatstva krajiny.
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DIZAJN SLOVENSKA: PREZENTAČNÉ PREDMETY

Dvojeurová minca
V banskom meste Kremnica –
ležiacom uprostred Slovenska
a preslávenom niekdajšou ťažbou
zlata – sa mince vyrábajú nepretržite
už viac než sedemsto rokov.
Kremnická mincovňa bola založená
v roku 1328, po povýšení Kremnice na
slobodné kráľovské banské mesto.
Razili sa tu historické dukáty, ako aj
toliare, denáre a grajciare. Dnešné
portfólio zahŕňa vzácne zberateľské
mince, medaily, slávnostné plakety
i obehové mince mnohých krajín
sveta vrátane slovenských euromincí.
Prvé slovenské predsedníctvo v Rade
EÚ ako dôležitý míľnik v histórii
našej krajiny sme zhmotnili do
pamätnej dvojeurovej mince. Táto
minca spája historickú tradíciu
nášho mincovníctva s modernou,
inovatívnou tvárou Slovenska, ktorá
je úzko spätá s jeho integráciou do
európskej rodiny.

Bratislavské rožky
Toto unikátne sladké pečivo je
podľa doložených materiálov
vychýrenou bratislavskou
špecialitou už od 16. storočia
a postupne sa preslávilo aj
v okolitých metropolách.
Slovensko sa dynamicky mení,
no pôvodná chuť a receptúra
Bratislavských rožkov zostali
nezmenené dodnes – sú typické
bohatou orieškovou alebo
makovou náplňou a intenzívnou,
nezameniteľnou vôňou. Mak,
ako ich neodmysliteľná súčasť, sa
z modernej gastronómie postupne
vytráca, preto si túto jedinečnú
kombináciu nenechajte ujsť. Pravé
Bratislavské rožky sa vyrábajú len
na Slovensku a sú zapísané ako
„Zaručene tradičná špecialita“.
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DIZAJN SLOVENSKA: PREZENTAČNÉ PREDMETY

Bošácka slivovica
Bošácka dolina na západe Slovenska
je okrem krásnej prírody povestná
aj ovocným bohatstvom. Medzi jej
najvzácnejšie plody patria kvalitné
slivky, ktoré tamojší obyvatelia
už stáročia spracúvajú pálením na
kvalitný destilát. Bošácka slivovica
sa kvalitou a povestnou intenzívnou
chuťou preslávila už v 18. storočí
a ako dar očarila Biely dom,
Hollywood aj Kremeľ.

Žitavská paprika
Paprika je korenie s nenahraditeľným
miestom v slovenskej kuchyni.
Tradičná Žitavská paprika sa
pestuje v úrodných podmienkach
Podunajskej nížiny a zachytáva
úžasnú, pre Slovensko typickú
rozmanitosť. Preslávila ju jej sladká,
plná chuť. K výnimočnosti prispieva
aj jej výrazná červeno-oranžová
farba, ktorá vzniká v poslednej
fáze mletia kvalitnými mlynskými
kameňmi. Európska únia registruje
Žitavskú papriku v zozname potravín
s chráneným označením pôvodu.

Tokajské víno
Tokajská oblasť je síce malá
časť Slovenska, no ukrýva veľké
bohatstvo. V jej viniciach sa rodia
kvalitné, celosvetovo známe
tokajské vína. Sú typické zlatistou
farbou a znamenitou sladkou
chuťou, ktorá na jazyku zanechá
medový nádych a ovocnú arómu. Za
ich úspechom stoja tri výnimočné
odrody viniča (Furmint, Lipovina
a Muškát žltý), ako aj priaznivé
klimatické podmienky, kvalita pôdy,
na ktorej vinič zreje, a rokmi overené
výrobné postupy. V neposlednom
rade sú to aj samotní vinári a ich
skúsenosti.
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DIZAJN SLOVENSKA: PREZENTAČNÉ PREDMETY

Nabíjací a dátový kábel CulCharge
Na Slovensku žije mnoho vzdelaných a talentovaných ľudí,
ktorí svoju energiu a celoživotné skúsenosti pretavujú
do medzinárodne úspešných inovatívnych nápadov
a produktov. Patrí medzi ne aj CulCharge – start-upový
projekt Viktora Reviliaka a Jozefa Žemlu, ktorý
sa po úspešnej celosvetovej crowdfundingovej
kampani dostal do výroby a distribúcie
popredných telekomunikačných spoločností.
CulCharge je mimoriadne praktická verzia
dátového a nabíjacieho kábla. Meria len šesť
centimetrov a môžete ho mať neustále pri
sebe vďaka zakomponovanému prívesku na kľúče.
Praktickosť, štýlový nadčasový dizajn a kompatibilita
s akýmkoľvek typom smartfónu z neho robia skvelú
pomôcku. Tento darček – miniatúrny rozmerom, no veľký
svojou užitočnosťou – stelesňuje modernú a inovatívnu
stránku Slovenska.

ESET VIP brožúra
Slovenská spoločnosť ESET začala ako priekopník
antivírusovej ochrany pred vyše 25 rokmi vytvárať vysoko
oceňovaný softvér ochrany a detekcie softvérových
hrozieb. Cieľ spoločnosti ESET je od začiatku rovnaký:
zaistiť pre každého bezpečný prístup ku svojej technológii.
Keď firma začínala, normou v priemysle bolo len
reagovať na existujúce hrozby.
V priebehu rokov spoločnosť
ESET investovala do skúmania
technológií, ktoré budúce
hrozby predvídajú. Vybudovala
globálnu sieť výskumných
a vývojových centier, aby
zabezpečila ochranu zákazníkov
na najvyššej úrovni. Hlavným
prínosom je priebežne
aktualizovaná ochrana, ktorá sa
zameriava nielen na globálne
hrozby, ale reaguje aj na lokálne
riziká. Zameranie spoločnosti na
kvalitu sa odráža v počte získaných ocenení,
medzi inými aj VB100. Cenu, ktorá sa považuje za Oscara
antivírusových riešení, ESET získal jedenásťkrát po sebe.
ESET je s viac ako 100 miliónmi zákazníkov vo vyše 180
krajinách sveta považovaný za jednu z najúspešnejších
spoločností pôvodom zo Slovenska. VIP brožúra obsahuje
príbeh spoločnosti ESET a licenciu na bezpečnostný
softvér so stieracím kódom.
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Brošne a manžetové gombíky
Boris Hanečka je renomovaný slovenský módny návrhár, ktorý
pravidelne prezentuje svoju prácu v krajinách strednej Európy.
Okrem módneho dizajnu sa venuje aj práci kostýmového výtvarníka
pre divadelné a operné domy. Ikonický dizajn Zuzany Zeman
je inšpirovaný jej cestami po celom svete. Jej originálne kreácie
vychádzajú z rodinnej tradície a sú podporené
odbornou znalosťou z oblasti diamantov
a farebných kameňov. Za dizajnom brošní
a manžetových gombíkov stojí práve táto
dvojica. Pri dizajne sa nechali inšpirovať
témou vzdelanosti, ktorú zakomponovali do
symbolu slovenského národa. Tvar brošne
je odvodený od lipového listu, ktorý je už
od veľkomoravských čias považovaný za
symbol predkov dnešných Slovákov. Na brošni
a manžetových gombíkoch vidíme jemne
napadané hlásky hlaholiky, ktoré predstavujú
zrod Proglasu, prvej staroslovienskej básne.
Tá je zároveň základným stavebným kameňom jazyka – nevyhnutným
prostriedkom šírenia vzdelanosti. Zlatá farba písma vyzdvihuje dôraz
kladený na vzdelanie a šírenie poznatkov, keďže to je to najcennejšie,
čo národ má.

Imidžová publikácia Did you know?
This is Slovakia
Publikácia v anglickom jazyku približuje
zaujímavosti o Slovensku, informácie o slovenských
rodákoch, zaujímavých miestach, ale aj
o slovenských spoločnostiach, ktoré reprezentujú
inovatívnu stránku moderného Slovenska. Jednou
z nich je spoločnosť ESET, vďaka ktorej 20-tisíc
publikácií obsahuje stieraciu kartu spoločnosti ESET
s licenciou na antivírusový program. Brožúra má za
cieľ poskytnúť doplňujúce informácie o zaujímavostiach
a jedinečnostiach, ktoré sa rôznym spôsobom viažu
k Slovensku.

Prezentačno-informačná publikácia Slovakia
Publikácia v anglickom jazyku stručne predstavuje
historické, geografické a ekonomické fakty
o Slovensku, ako aj informácie o významných
slovenských rodákoch, kultúre a gastronómii.
Brožúra vďaka početným faktografickým údajom
prezentuje Slovensko ako modernú atraktívnu krajinu
s rozmanitou históriou a tradíciami, ako aj unikátnym
prírodným bohatstvom.
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CD Slovak Opera Stars
Opera patrila od svojho vzniku k najvyšším
a najreprezentatívnejším formám umenia
a významne prispievala k vytváraniu imidžu úspešnej
krajiny či spoločnosti. Slovensko
patrí ku krajinám s výnimočnou
tradíciou opery a silným zastúpením
operných spevákov v rámci tých
najprestížnejších svetových operných
scén, akými sú Metropolitná opera
v New Yorku, milánska La Scala či
Viedenská štátna opera. CD kolekcia
Slovak Opera Stars prináša unikátny
súbor štyroch premiérových nahrávok
v súčasnosti najvýznamnejších
a najžiadanejších slovenských
operných spevákov – sopranistky
Adriany Kučerovej, mezzosopranistky
Jany Kurucovej, tenoristu Pavla
Bršlíka a basistu Štefana Kocána.
Všetci sú pokračovateľmi slávnej
tradície slovenských operných spevákov
ako Edita Gruberová, Lucia Popp, Peter Dvorský
či Sergej Kopčák. Súbor štyroch CD predstavuje
jednotlivých spevákov v komornom piesňovom
repertoári v sprievode klavíra. Dramaturgia nahrávok
sa orientuje na prezentáciu piesňovej tvorby
slovenských hudobných skladateľov, resp. autorov
z krajín V4.

DVD Slovensko
Hlavnou súčasťou propagačného
a prezentačného DVD Slovensko je
audiovizuálny spot Esencia Slovenska
od známeho slovenského režiséra Pavla
Barabáša. Spot sa skladá zo štyroch
paralelných šesťminútových filmov, ktoré
sa navzájom dopĺňajú vo výslednom
veľkoformátovom obraze a vytvárajú tým
nezvyčajnú emocionálnu mozaiku o našej
krajine. Vo zvuku dominuje hudba skladateľa
Slavomíra Solovica, ktorá je univerzálne
zrozumiteľná všetkým, ktorí chcú spoznať
Slovensko, jeho divokú prírodu, historické
mestá, nevšedné ľudové tradície, pamiatky
UNESCO, ale aj Slovensko ako modernú
európsku krajinu.

14

PREZENTÁCIA V INŠTITÚCIÁCH EÚ
Vizuálna prezentácia slovenského predsedníctva
Termín: júl – december

✔

Miesto: Belgicko: Brusel, hlavná budova Rady Európskej únie, Justus Lipsius

Vizuálna prezentácia v hlavnej budove Rady EÚ Justus Lipsius v Bruseli je
tradične vlajkovou loďou prezentácie predsedníckej krajiny. Cieľovou skupinou
nie je široká verejnosť, ale najmä experti a úradníci, ktorí sa v budove zúčastňujú
na rokovaniach pracovných skupín.
Podobu vizuálnej prezentácie
slovenského predsedníctva v Rade EÚ
určila otvorená súťaž. Zvíťazil projekt
s názvom Štyri elementy inovácie od
Slovenskej asociácie interiérových
dizajnérov – SAID.
Prezentácia stojí na štyroch pilieroch
resp. elementoch inovácie:
• Zem: zelená – ekokapsula od firmy Nice
Architects,
• Voda: modrá – Vajda kajaky a kanoe od
firmy Vajda Group,
• Oheň: červená – plazmový systém
vŕtania od firmy GA Drilling,
• Vzduch: žltá – AeroMobil od od tímu,
ktorý vedú Juraj Vaculík a Štefan Klein

Vo všetkých prípadoch sú to unikátne
technológie či vynálezy slovenských
výrobcov.
Ekokapsula – nízkoenergetický
príbytok s prívodom teplej vody,
sprchou i toaletou môže fungovať
ako hotelová izba pre dve osoby
kdekoľvek na svete.

Športovci na kajakoch a kanoe
s technológiou od firmy Vajda Group
získali sedemnásť olympijských
medailí a desiatky ďalších na
majstrovstvách sveta a Európy. Firma
distribuuje lode pre pretekárov z 21
krajín sveta od Austrálie až po Spojené
štáty americké.
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Prelomový plazmový systém
vŕtania spoločnosti GA Drilling
prináša zásadnú úsporu
času a nákladov v ťažobnom
priemysle (ropa a zemný plyn),
ako aj v iných energetických
priemysloch.

Hlavnou súčasťou expozície je
lietajúce auto AeroMobil od tímu,
ktorý vedú Juraj Vaculík a Štefan
Klein. Spája v sebe výhody osobného
automobilu a malého lietadla.
Spoločnosť predpokladá, že začne
prijímať prvé predbežné objednávky
v priebehu budúceho roka. Záujem už
prejavili potenciálni zákazníci z celého
sveta.
V hlavnom priestore na vizuálnu
prezentáciu – v átriu budovy Justus
Lipsius – sa nachádzajú štyri steny
v tvare písmena „L“, ktoré reprezentujú
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štyri živly. Na každej z nich je
zobrazená inovácia a jej vynálezca.
Zároveň je v átriu v júli 2016 vystavený
funkčný prototyp AeroMobilu.
Ďalšie inštalácie sú na 50. poschodí
budovy a vo foyer. Dve miestnosti na
50. poschodí sú zariadené nábytkom,
tapetou a kobercom od slovenských
výrobcov a doplnkami od slovenských
dizajnérov. Na chodbe na 50.
poschodí sa nachádzajú dve sedenia
v červenej a modrej farbe a predmety
slovenských značiek. Inštalácie sú
farebne ladené v duchu štyroch živlov.

PREZENTÁCIA V INŠTITÚCIÁCH EÚ

Výstava z reprezentatívnej kolekcie Bienále
ilustrácií Bratislava
Termín: 20. 9. – 20. 12.

✔ Miesto: Belgicko: Brusel, budova Rady EÚ LEX, knižnica
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je
najväčšou svetovou prehliadkou
originálov ilustrácií detských
kníh na svete. Počas svojej vyše
päťdesiatročnej existencie BIB sa
v Bratislave odprezentovalo to
najlepšie, čo vznikalo v jednotlivých
krajinách sveta v oblasti detskej
ilustračnej tvorby. Jednotlivé diela
hodnotí medzinárodná porota.
Ilustrátorom udeľuje jedenásť
cien – Grand prix BIB, päť Zlatých jabĺk
BIB, päť Plakiet BIB a Čestné uznania
vydavateľstvám za mimoriadny
knižný počin. Počas trvania BIB bolo
udelených 25 hlavných cien – Grand
Prix.
BIB je od svojho začiatku aj
partnerským projektom významnej
svetovej organizácie – Medzinárodnej
únie pre detskú knihu (IBBY), ktorá
má pobočky v 77 krajinách sveta.
Od vzniku BIB mali návštevníci tohto
podujatia možnosť vidieť 70 000
originálov ilustrácií a vyše 6500
ilustrátorov z viac ako 103 krajín
z celého sveta.

ilustrátor zvíťazil v roku 1983. Má na
konte približne 300 detských kníh
s typickou fantazijnou náladou,
komplikovanou kompozíciou
a štruktúrou obrazu aj príťažlivou
atmosférou.
Súčasťou výstavy sú aj výstavné
exponáty niektorých knižiek
s ocenenými ilustráciami, ako
aj náučný plagát o histórii BIB.
K dispozícii sú propagačné kolekcie
ocenených Grand Prix a slovenských
ilustrátorov.
BIB organizuje a zastrešuje BIBIANA,
Medzinárodný dom umenia pre deti
v Bratislave.

Výstava z reprezentatívnej kolekcie
BIB v budove LEX Rady Európskej
únie v Bruseli v rámci slovenského
predsedníctva v Rade EÚ pozostáva
z dvoch častí:
• víťazi Grand Prix BIB,
• slovenskí ilustrátori ocenení na BIB
v rokoch 1967 – 2013.
Medzi vystavenými ilustrátormi je
aj Dušan Kállay, jediný slovenský
držiteľ Grand Prix BIB. Tento významný
celosvetovo uznávaný slovenský

Ilustrácia: Dušan Kállay
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Koncert Pacora Trio
a mladý klavírny virtuóz M. Chudada
Termín: 12. 7.

✔

Miesto: Belgicko: Brusel, Európsky parlament, Auditórium Yehudi Menuhin

Pacora Trio funguje od roku 2004.
Jeho hudba je postavená na prelínaní
jazzu a folklóru, podfarbená prvkami
vážnej hudby. Repertoár tria tvoria
vlastné kompozície a prearanžované
jazzové štandardy. V roku 2005
im vyšlo rovnomenné CD, ktoré
veľmi kladne ohodnotil aj prestížny
britský časopis BBC Music. V roku
2008 pribudlo unikátne spojenie
vokálnej renesančnej hudby
interpretovanej českým súborom
Societas Incognitorum s moderným
etno - džezovým prejavom
inštrumentálneho tria. V roku 2012
skupina vydala druhé CD s názvom
Fugit Hora a v roku 2014 spoločné
live CD so zoskupením Societas
Incognitorum s názvom Heroes. Pacora
Trio má za sebou nahrávky pre českú
a slovenskú televíziu, rozhlas, rakúsku
stanicu ORF a pre viacero filmov.
Účinkovalo na početných džezových
a world music festivaloch doma aj
v zahraničí.
Ďalšou hviezdou koncertu bude
len 15-ročný klavirista Martin
Chudada, ktorý je veľkou nádejou
interpretačného umenia na Slovensku.
Od roku 2009 je mimoriadnym
žiakom Konzervatória v Žiline
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u profesorky Dariny Švárnej. Zvíťazil
na Medzinárodnej mozartovskej
súťaži pre mladých klaviristov Amadeus
v Brne, na 31. ročníku súťaže mladých
klaviristov Concorso Internazionale
Giovani Pianisti v talianskom Agropoli
a v súťaži Talenty novej Európy (2011)
mu udelili grant na akustickú
úpravu klavírnej miestnosti. V roku
2013 si vybojoval prvenstvo na
medzinárodnej klavírnej súťaži
pre mládež Broumovská klávesa
v Mikulove (ČR) a tiež na súťaži
Concorso internazionale di esecuzione
pianistica 2013 v talianskom Neapole.
Na Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra
Toperczera v Košiciach mu udelili 2.
cenu spolu s Cenou prezidenta Slovenskej
republiky pre najlepšieho slovenského
účastníka. V súťaži Talenty novej Európy
(2013) mu priznali grant na klavírne
vzdelávacie aktivity.

PREZENTÁCIA V INŠTITÚCIÁCH EÚ

Výstava Hľadanie krásy / Searching for Beauty
Termín: 8. 7. – 18. 9. (slávnostné otvorenie 11. 7. )

✔ Miesto: Belgicko: Brusel, Parlamentárium
Viac informácií nájdete v časti Hlavné projekty na strane 42

Týždeň slovenskej kuchyne
Termín: 7. 11. – 10. 11.
Belgicko: Brusel, budova Európskej komisie Berlaymont,
✔ Miesto:

ako aj ďalšie kantíny Európskej komisie
V rámci podujatia Týždeň slovenskej
kuchyne predstavíme v kantínach
Európskej komisie v Bruseli predsednícke
menu s tradičnými prvkami slovenskej
gastronómie. Menu zostavili študenti
bratislavskej Hotelovej akadémie Filip
Hýl a Samuel Veselský s majstrom
Kamilom Foltýnom, ktorí zvíťazili v súťaži
hotelových škôl. V septembri 2016 zaučia
interných kuchárov Európskej komisie
a vyhotovia informačný list s obsahom
kalórií a alergénov. V novembri
budeme predsednícke menu postupne
prezentovať v jednotlivých kantínach
Európskej komisie.
Víťazné menu, ktoré sa bude
servírovať v Bruseli:
Predjedlo:
• enciánová mozaika na rukolovej
podstielke s farebnými cherry rajčinami,

Podujatie oficiálne otvorí v budove
Berlaymont podpredseda Európskej
komisie Maroš Šefčovič, ktorý nad ním
prevzal záštitu, stály predstaviteľ Peter
Javorčík a gestor podujatia, predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo.

autori víťazného menu

Polievka:
• mrkvová polievka s bazalkovým olejom,
Hlavné jedlá:
• pstruh so štuchanými zemiakmi, zeleninou
a citrónovou omáčkou,
• kuracie prsia plnené špenátom s údeným
korbáčikom, zemiakmi a opečenou cibuľou;

víťazné menu, ktoré sa bude podávať na týždni
slovenskej kuchyne v bruseli

Dezert:
• strúhaný tvarohový koláč s broskyňou,
jahodou a šľahačkou.
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HLAVNÉ DEJISKÁ PREDSEDNÍCTVA
Budova Slovenskej filharmónie,
Reduta

a ornamentu charakteristického pre
Slovensko, známeho z ľudovej tvorby.
Architektonické úpravy Reduty boli
navrhnuté ako samostatne stojace
dočasné interiérové stavby bez
nutnosti zásahu do budovy. Ide
o o viacero menších objektov, napríklad
informačný pult, fotosteny či pult pre
tlačové konferencie. Ich architektonické
stvárnenie je postavené na kontraste
voči zdobeným interiérom Reduty.

Reduta patrí k najvýznamnejším
kultúrno-spoločenským stavbám
Bratislavy. Bývalú sýpku z 18. storočia,
ktorú dala postaviť Mária Terézia,
prestavali v 20. storočí v neobarokovom
štýle s prvkami rokoka a secesie. V tejto
monumentálnej a reprezentačnej
budove sa tradične konali bály,
umelecké vystúpenia a spoločenské
podujatia. Organizujú sa tu dodnes.
Koncertná sála je dlhoročným sídlom
Slovenskej filharmónie, ktorá priťahuje
špičkových umelcov z celého sveta.
Počas nášho predsedníctva sa Reduta
dočasne premení na konferenčné
centrum a stane sa kľúčovým dejiskom
neformálnych ministerských zasadnutí
a konferencií.
Na náročnú úlohu prispôsobiť Redutu
jej dočasnej kongresovej funkcii sa
podujal skúsený tím architektov –
bratia Iľja Skoček mladší a Martin
Skoček. Obaja majú za sebou množstvo
úspešných realizácií. Za rekonštrukciu
bratislavského hotela Albrecht na
Mudroňovej ulici dostali ocenenie
CE.ZA.AR. za rok 2009 v kategórii interiér.
V roku 2015 dostali cenu CE.ZA.AR.
v dvoch kategóriách.
Pre všetky navrhované prvky interiéru
ako aj pre prvky vonkajších pavilónov
je spoločný motív modrotlače, starej
farbiarskej techniky krojov a odevov
rozšírenej po celom Slovensku. Tento
motív je pomyselným spojením
typickej modrej farby Európskej únie
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Exteriérové pavilóny navrhli architekti
výraznejšie, ako výtvarný prvok,
ktorý upriami pozornosť na dočasnú
kongresovú funkciu Reduty. Zároveň
sú v nich umiestnené bezpečnostné
rámy a skenery batožín. Ide o dva voľne
stojace objekty, ktorých tvar vychádza
z archetypu klasického slovenského
domu so šikmou strechou.

Historická budova Národnej
rady Slovenskej republiky
Župný dom, v ktorom v minulosti sídlila
Slovenská národná rada, je kultúrnou
pamiatkou v centre hlavného mesta.
Budova vznikla prestavaním kláštora
trinitárov z 18. storočia podľa projektov
popredného bratislavského architekta,
Ignáca Feiglera. V Župnom dome
bola v roku 1992 prijatá Deklarácia
o zvrchovanosti SR a Ústava SR. Počas
predsedníctva sa tu budú konať
rokovania na úrovni vysokých štátnych
úradníkov, expertné stretnutia,
neformálne zasadnutia pracovných
skupín a výborov, workshopy, semináre
a konferencie.

HLAVNÉ DEJISKÁ PREDSEDNÍCTVA

Hotel Bôrik
Hotel Bôrik projektoval Ing. Arch.
Štefan Svetko, autor známeho
projektu obrátenej pyramídy budovy
Slovenského rozhlasu. Hotel je
účelovým zariadením Úradu vlády
SR a poskytuje služby štátnym
návštevám. Počas predsedníctva sa
tu budú konať rokovania na úrovni
vysokých štátnych úradníkov, expertné
stretnutia, neformálne zasadnutia
pracovných skupín a výborov,
workshopy, semináre a konferencie.

Kongresová sála Ministerstva
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
Kongresová sála rezortu diplomacie
je dôležitým dejiskom zahraničnopolitických stretnutí a medzinárodných
rokovaní. Počas predsedníctva sa
tu budú konať rokovania na úrovni
vysokých štátnych úradníkov, expertné
stretnutia, neformálne zasadnutia
pracovných skupín a výborov,
workshopy, semináre a konferencie.

Bratislavský hrad

Bratislavský hrad je výraznou
dominantou hlavného mesta. Prvá
písomná zmienka o Bratislavskom
hrade pochádza z roku 907. V súčasnosti
je tu expozícia Historického oddelenia
Slovenského národného múzea a časť
priestorov sa využíva na reprezentačné
a štátne účely. Budú sa tu konať
galavečere počas neformálnych
zasadnutí ministrov a ministerských
konferencií v rámci predsedníctva.

Nová budova SND
Novú budovu Slovenského národného
divadla (SND) navrhli architekti Martin
Kusý, Pavol Paňák a Peter Bauer.
Otvorená bola v roku 2007 po 27 rokoch
výstavby. Budova má sedem podlaží,
vyše dvetisíc miestností a tri hlavné sály.
Noblesu novej budovy SND podporujú
aj exteriérové a interiérové umelecké
diela. Bude sa tu konať otvárací koncert
slovenského predsedníctva a Európsky
summit regiónov a miest.
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* Hlavnými gestormi kultúrnych podujatí sú Ministerstvo kultúry SR a jeho podriadené
organizácie a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

KONCERTY
Slávnostný otvárací koncert slovenského
predsedníctva, Bratislava (na pozvánky)
Termín: 1. 7. o 19:00

✔

Miesto: Slovensko: Bratislava, nová budova SND

Slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční
pri príležitosti začiatku predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej
únie, prevedie hostí v Sále opery
a baletu SND i divákov pri televíznych
obrazovkách krásami a bohatstvom
Slovenska. Toto podujatie bude
prezentáciou špičkového slovenského
umenia, ale aj prírodných krás,
národného dedičstva, športových
úspechov či vedeckých objavov
a priemyselných technológií.
Krátke filmy predstavia Slovensko
ako modernú a dynamickú krajinu.
Sprievodcami po slovenských
regiónoch sa stanú významní
slovenskí herci, ktorí z nich
pochádzajú. Divákom sa prihovorí
Mária Kráľovičová, Zuzana Kronerová,
Zuzana Fialová, Petra Vajdová, Eva

Pavlíková, Dana Košická, František
Kovár, Dušan Jamrich či Maroš Kramár.
Na úvod koncertu vystúpi umelecké
zoskupenie Gasp so zaujímavými
štylizáciami slovenských rytmov,
ďalej sa predstavia špičkoví slovenskí
operní sólisti Adriana Kučerová, Jana
Kurucová, Miroslav Dvorský a Štefan
Kocán, ktorých bude sprevádzať
zbor a orchester Opery SND pod
taktovkou Rastislava Štúra. Vokálna
hudobná skupina Fragile zaspieva
hymnu Európskej únie. Predstavia sa
tiež vynikajúci inštrumentalisti Martin
Valihora, Lukáš Oravec, Radovan
Tariška, Michal Bugala, Eugen Vizváry
a Juraj Griglák. Na záver vystúpi
skupina IMT Smile v netradičnom
spojení s tanečným vystúpením
Umeleckého súboru Lúčnica.
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Slávnostný otvárací koncert slovenského
predsedníctva: Viva Europa!, Bratislava
(pre verejnosť)
Termín: 2. 7.

✔

Miesto: Slovensko: Bratislava, námestie pred Euroveou

Na slávnostnom otváracom koncerte
slovenského predsedníctva: Viva
Europa! pre verejnosť sa predstaví
veľký miešaný zbor zložený z umelcov
zo všetkých 28 členských štátov EÚ
v sprievode symfonického orchestra
pod vedením slovenského dirigenta
Jozefa Chabroňa, zbormajstra
Slovenského filharmonického zboru.
Galakoncertu predchádza týždňové
sústredenie v Bratislave, počas
ktorého umelci naštudujú program
špeciálne pre túto príležitosť.
Zaznejú nielen známe a menej
známe európske melódie, ale aj 24
národných jazykov. Idea koncertu je
inšpirovaná mottom EÚ „Zjednotení
v rozmanitosti“, ktoré symbolizuje
spojenie Európanov v Európskej
únii s cieľom žiť v mieri a prosperite

24

a využívať výhody rozličnosti kultúr,
tradícií a jazykov. Každá z 28 krajín
EÚ je preto v rámci galakoncertu
rovnomerne zastúpená nielen svojimi
umelcami, ale aj jednou piesňou, ktorá
je pre ňu príznačná a ktorá zaznie
v originálnom jazyku. Záver koncertu
bude patriť Beethovenovej Óde na
radosť, ktorá je oficiálnou hymnou
EÚ. Slovensko zastupuje pieseň Aká si
mi krásna, ktorú skomponoval Eugen
Suchoň. Slávnostný galakoncert je
zároveň otváracím koncertom 12.
ročníka medzinárodného hudobného
festivalu Viva Musica!

KONCERTY

Slávnostný otvárací koncert slovenského
predsedníctva: Operný galakoncert Slovenskej
filharmónie, Brusel
Termín: 7. 7. o 20:00

✔

Miesto: Belgicko: Brusel, BOZAR, sála Henry le Boeuf

Jedným z otváracích koncertov slovenského predsedníctva je aj koncert
Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru v Bruseli. Program
tvorí najmä zahraničná tvorba a tri ukážky slovenských diel. Koncert sa odohrá
pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra a zbormajstra Jozefa Chabroňa.
Sólistami budú Pavol Bršlík, Jolana Fogašová a Štefan Kocán.
Program:
1. Gioachino Rossini, Tancredi, predohra
k opere
2. Georges Bizet, Carmen, habanéra z 1.
dejstva (Jolana Fogašová)
3. Pietro Mascagni, Hymnus na slnko z 1.
dejstva opery Iris
4. Georges Bizet, romanca Nadira z 1. dejstva
opery Lovci perál „Je crois entendre
encore“ (Pavol Bršlík)
5. W.A.Mozart, ária Leporella z opery Don
Giovanni „Madamina“ (Štefan Kocán)
6. A.P. Borodin, Polovecké tance z opery
Knieža Igor
7. Eugen Suchoň, Aká si mi krásna, zbor
a cappella

8. Ján Cikker, Preludio a La danza z opery Juro
Jánošík
9. Giuseppe Verdi, ária Procidu z opery Sicílske
nešpory „O, tu Palermo“ (Štefan Kocán)
10.Giacomo Puccini, modlitba Tosky z opery
Tosca (Jolana Fogašová)
11. Giuseppe Verdi, recitatív a ária Rodolfa z 2.
dejstva opery Luisa Miller (Pavol Bršlík)
Giuseppe Verdi, Luisa Miller, récitatif et air de
Rodolfo du 2me acte de l’opera „O fede negar
potessi… Quando le sere al placido“
12. Giuseppe Verdi, ária Leonóry z 2. dejstva
opery Sila osudu „La vergine degli angeli“
(Jolana Fogašová, Štefan Kocán)
13. Eugen Suchoň, svadobný obraz z opery
Krútňava „Ej, však, červené líčka máš“
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Koncerty špičkových sólistov
Pavol Bršlík
Tenorista Pavol Bršlík (v zahraničí
známy ako Pavol Breslik) študoval na
Akadémii umení v Banskej Bystrici
u doc. Vlasty Hudecovej. V roku
2000 sa stal víťazom speváckej
súťaže Antonína Dvořáka v Česku.
Navštevoval majstrovské kurzy
u Yvonne Mintonovej, Mady
Mespléovej, Mirelly Freniovej
a Williama Matteuzziho. V rokoch 2003
až 2006 bol členom súboru berlínskej
Štátnej opery Unter den Linden. Od
roku 2006 je v slobodnom povolaní,
vystupoval v Metropolitnej opere
v New Yorku a v ďalších významných
operných domoch a na festivaloch.
Vo Viedenskej štátnej opere spieval
Lenského, Nemorina a Alfreda,
v Bavorskej štátnej opere debutoval
v dvoch významných úlohách:
Gennaro (Lucrezia Borgia) po boku
Edity Gruberovej a Edgardo (Lucia
di Lammermoor) s Dianou Demrau.
V Covent Garden ho počuli v role
Lenského v novej produkcii Eugena
Onegina, tiež ako Ferranda a Tamina,
vráti sa tam ako Don Ottavio. Hosťoval
v parížskej opere, v opere v Barcelone,

Pavol Bršlík ©Neda Navaee

Théâtre Royal de la Monnaie v Bruseli,
v berlínskej Štátnej opere, na
salzburskom festivale a v ženevskom
Grand Théâtre. Od roku 2012 bol
členom opery v švajčiarskom Zürichu,
nedávno debutoval v Austrálii ako
Nadir v opere v Sydney. Slovenskí
operní fanúšikovia mohli Pavla Bršlíka
vidieť v Slovenskom národnom divadle
v postavách Tamina a Nemorina či
Dona Ottavia.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Nemecko: Berlín
Malta

Edita Gruberová
Slovenská sopranistka Edita Gruberová
je kritikou oslavovaná ako Prima
donna assoluta, Fenomén koloratúry,
či Diva belkanta. Nadšené ovácie
publika to potvrdzujú po každom jej
vystúpení. Edita Gruberová študovala
na Konzervatóriu v Bratislave
u Prof. Márie Medveckej a Ruthilde
Boeschovej vo Viedni. Medzinárodnú
kariéru naštartovala vo viedenskej
Štátnej opere ako Zerbinetta v opere
Ariadna na Naxe pod taktovkou Karla
Böhma. V krátkom čase dosiahla
svetovú slávu a stala sa jednou
z najžiadanejších interpretiek postáv
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Edita Gruberová ©Lukás Beck
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Zerbinetta, Konstanza, Donna Anna,
Rosina, Gilda, Violetta a Lucia, ktoré
stvárnila v najslávnejších operných
domoch – La Scala v Miláne, Covent
Garden v Londýne, Metropolitnej
opere v New Yorku, Grand Opéra
v Paríži a ďalších v Berlíne, Mníchove,
Ženeve, Zürichu, Florencii a Barcelone.
Edita Gruberová naštudovala a na
známych zahraničných scénach
uviedla zriedkavo uvádzané diela
Maria Stuarda, I Puritani, Linda di
Chamounix a Roberto Devereux. V roku
2003 nasledoval jej triumfálny debut
v Norme v Tokiu, v roku 2004 jej
úspech v úlohe Elisabetty v Roberto
Devereux v Bavorskej štátnej opere,
ako aj jej Norma v Baden-Baden. Edita
Gruberová je stálym hosťom operných
festivalov v Mníchove a Salzburgu.
Spoluúčinkovala vo filmových
produkciách opier Hänsel und Gretel,
Rigoletto, Arabella, Ariadna na Naxe

a Cosi fan tutte. Edita Gruberová je aj
medzinárodne uznávanou koncertnou
a piesňovou interpretkou. Je rakúskou
a bavorskou Kammersängerin,
čestnou členkou viedenskej
Štátnej opery a nositeľkou týchto
vyznamenaní: Cena kritiky Franco-Abbiati
v Taliansku, najlepšia interpretácia
talianskej opernej roly (LUCIA), Sir
Lawrence Olivier-Award, Bellini d’oro,
Štátny rad Rakúskej republiky, Rad
bieleho dvojkríža II. triedy, ktorý jej
udelil prezident Slovenskej republiky
a Cenu Herberta von Karajana.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Česko: Praha
Nemecko: Berlín
Rakúsko: Viedeň

Adriana Kučerová
Sopranistka Adriana Kučerová patrí
k najvyhľadávanejším operným
speváčkam súčasnosti a je
pokračovateľkou slávnej tradície
slovenských sopranistiek ako Lucia
Popp, Edita Gruberová alebo Ľubica
Vargicová. V roku 2005 sa stala
absolútnou víťazkou prestížnej
speváckej súťaže Hans Gabor Belvedere
vo Viedni. Hosťovala na prestížnych
operných scénach v milánskej La
Scale, v Deutsche Staatsoper v Berlíne,
v Theater an der Wien, v rámci
operných festivalov v Salzburgu,
Glyndebourne, či v Českom
Krumlove. Je pravidelným hosťom
operných domov v Paríži či vo Viedni
a v sezóne 2012/2013 absolvovala
aj turné s telesom Pittsburgh
Symphony Orchestra. Spolupracovala
s významnými dirigentmi, ako napr.
Daniel Barenboim, Kent Nagano,
Fabio Luisi, Vladimir Jurowski či JeanChristoph Spinosi.

Adriana Kučerová

Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Grécko: Atény
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Róbert Pechanec
Róbert Pechanec študoval hru na
klavíri na štátnom konzervatóriu
v Žiline v triedach Antona Kállaya
a Dariny Švárnej. V štúdiu pokračoval
na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave v triede Daniela
Buranovského. Už počas štúdia

Robert Pechanec ©Juraj Novák

na konzervatóriu sa začal venovať
spolupráci so spevákmi. V roku 1990
aktívne absolvoval Majstrovské kurzy
pre spev so sprievodom klavíra pod
vedením Brigitte Fassbaenderovej
a Wolframa Riegera. Dôkazom tejto

úspešnej spolupráce sú mnohé
ocenenia z domácich i zahraničných
súťaží (súťaž M. SchneideraTrnavského, súťaž Belvedere Wettbewerb,
2. medzinárodná súťaž Lucie Popp),
viackrát bol na týchto súťažiach
ocenený ako najlepší korepetítor.
Koncertoval v Belgicku, Českej
republike, Dánsku, Francúzsku,
Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku,
Švajčiarsku aj v Taliansku. V rokoch
2000 až 2004 pôsobil na Wexfordskom
opernom festivale ako korepetítor
a šéf naštudovania vo viacerých
produkciách. Taktiež v rámci festivalu
účinkoval na piesňových recitáloch
s poprednými sólistami tohto
festivalu. V opere vo Frankfurte nad
Mohanom sa predstavil v produkciách
Káťa Kabanova, Jenůfa, Piková dáma
a Chovanščina.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Grécko: Atény
Malta

Richard Šveda
Barytonista Richard Šveda
študoval operný spev na Štátnom
Konzervatóriu v Bratislave. V štúdiu
pokračoval na Universität für
Musik und darstellende Kunst
v rakúskom Grazi a spevácke umenie
si zdokonaľoval na medzinárodných
speváckych kurzoch u Petra
Dvorského, Deborah Polaskiovej,
Franza Grundhebeara, Borisa
Statsenka, Davida Syrusa i Zlatice
a Dagmar Livorovej. Úspešne sa
presadil na súťažiach doma aj
v zahraničí – napríklad Medzinárodná
spevácka súťaž Antonína Dvořáka –
Karlove Vary, Medzinárodná spevácka
súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského,
Francisco Viñas v Barcelone, Hans
Richard Šveda © Tamara Černá
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Gabor Belvedere vo Viedni a Emmerich
Smola Förderpreis v nemeckom
meste Baden-Baden. Jeho ťažiskový
repertoár pozostáva prevažne
z postáv Mozartových opier: Don
Giovanni (Don Giovanni), Gróf Almaviva
(Le nozze di Figaro), Papageno (Die
Zauberflöte), Guglielmo (Cosi fan
tutte). Úspešne vystúpil napríklad
na týchto scénach: čínske Grand
Theatre v Šanghaji, Sia-men, Kuangčou, Deutsche Oper Dortmund,
Essen, Semperoper Drážďany,
Prinzregententheater v Mníchove,
opera v Klagenfurte, Národné divadlo

Praha či Musikvereinsall a Volksoper vo
Viedni. Od sezóny 2010/2011 je Richard
Šveda sólistom Deutsche Oper am
Rhein v Düsseldorfe. V budúcnosti
sa predstaví napríklad v Gran Teatre
del Liceu v Barcelone a v parížskom
Théâtre du Châtelet, kde stvárni
Papagena z Čarovnej flauty.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Nemecko: Berlín
Rakúsko: Viedeň

Zuzana Šveda
Mezzosopranistka Zuzana Šveda
vyštudovala spev na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave.
Svoje spevácke umenie ďalej
rozvíjala v rámci projektu Sokrates
v Landestheater Detmold v Nemecku
a na medzinárodných speváckych
kurzoch Petra Dvorského, Zlatice
Livorovej a Borisa Statsenka.
Z medzinárodných speváckych súťaží,
na ktorých sa úspešne presadila, je
najzaujímavejšie získanie opernej roly
Vita v Opera Competition and Festival
v spolupráci s Mezzo Television
v Szegede. Za interpretáciu tejto
opernej postavy získala i nomináciu
na českú cenu Thália. K jej repertoáru
patria mnohé titulné postavy ako
Dorabella (Cosi fan tutte), Rossiniho
Isabella z opery Talianka v Alžíri,
Bizetova Carmen, Charlotta (Massenet:
Werther) i Giordanova Fedora
z rovnomennej opery. Vystúpila
okrem iného v Ostrave, Bratislave,
Košiciach, Klagenfurte, Regensburgu
či Düsseldorfe. V nasledujúcej sezóne
sa na japonskom turné v Tokiu,
Osake a Nagoji predstaví ako Adalgis
v Donizettiho opere Norma po boku
svetoznámej Edity Gruberovej.

Zuzana Šveda ©archív umelkyne

Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Nemecko: Berlín
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Peter Valentovič
Predtým, ako slovenský dirigent
Peter Valentovič začal študovať
dirigovanie na Akademie für
Musik und darstellende Kunst
vo Viedni a na Conservatoire
national supérieur de musique
v Paríži, bol vysoko oceňovaný ako
koncertný klavirista. Následne bol
korepetítorom v Opéra Bastille
a Théâtre du Châtelet v Paríži, ako aj
vo Viedenskej štátnej opere. Počas
štúdia vo Viedni získal štipendium
Viktora Bunzla za mimoriadne
umelecké nadanie. Bol tiež vedúcim
naštudovania opier na Tirolskom
festivale v Erli, v Mestskom divadle
v Bolzane, dirigentom a zbormajstrom
v Opere Kapského mesta v Južnej
Afrike a prvým kapelníkom
v Štátnej opere v Istanbule.
Peter Valentovič spolupracoval
okrem iného s dirigentmi ako
Sir John Elliot Gardiner, Franz
Welser-Möst a Friedrich Haider.
V súčasnosti patrí k najžiadanejším
dirigentom na Slovensku a diriguje
pravidelne v operných domoch
a filharmóniách v Bratislave
a Košiciach. Pracoval tiež napríklad
s ORF-Radio-Symphonieorchester
Wien, Wiener Kammerorchester,
Pražskou filharmóniou, Zürcher
Kammerorchester, Münchner
Symphoniker, Orchester der
Deutschen Oper Berlin, orchestrom
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Peter Valentovič ©archív umelca

Opery Malmö či s Cape Town
Philharmonic Orchestra. V najbližšej
budúcnosti sa predstaví okrem iného
v Deutsche Oper Berlin, La Scala
v Miláne a na turné v Japonsku.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Česko: Praha
Rakúsko: Viedeň
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Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia ©Tomáš Hulík

Slovenská filharmónia je prvým
a hlavným slovenským symfonickým
orchestrom. Bola založená v roku 1949
a pri jej umeleckom zrode stáli dve
významné osobnosti medzinárodného
hudobného života Václav Talich
a Ľudovít Rajter.
Na umeleckom profilovaní orchestra
sa podieľali ďalší šéfdirigenti – T.
Frešo, L. Slovák, L. Pešek, V. Verbickij,
B. Režucha a A. Ceccato, neskôr O.
Lenárd, J. Bělohlávek, V. Válek a P.
Feranec. V súčasnosti je šéfdirigentom
francúzsky dirigent Emmanuel
Villaume. Stálymi hosťujúcimi
dirigentmi sú Leoš Svárovský
a Rastislav Štúr.
Slovenská filharmónia pravidelne
vystupuje na významných európskych
hudobných pódiách a festivaloch.
V rámci svojich početných
zahraničných zájazdov vystúpila
v takmer všetkých európskych
krajinách, v Turecku, Japonsku, Južnej
Kórei a v USA.

Slovenská filharmónia zároveň
realizovala množstvo nahrávok
pre rozhlas, televíziu a hudobné
vydavateľstvá OPUS, Supraphon,
Panton, Hungaroton, JVC Victor, RCA,
Pacific Music, Naxos a Marco Polo.
Koncertná sezóna 2015/2016 priniesla
množstvo kvalitných domácich
produkcií, ako aj zaujímavé zahraničné
ponuky. V marci 2016 bola Slovenská
filharmónia už štvrtýkrát v poradí
účinkovať v ománskom Royal Opera
House Muscat, kde sa predstavila
spolu s Anglickým národným baletom
v predstavení Le Corsaire. Sezónu
zakončí v júli 2016 slávnostným
koncertom v Bruseli pri príležitosti
slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Belgicko: Brusel
Švajčiarsko: Luzern
Taliansko: Rím
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Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester vznikol
v roku 1960 na pôde Slovenskej
filharmónie a pri jeho zrode stál
vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu
Bohdan Warchal. Od svojho založenia
bol jedným z najpopulárnejších
súborov v oblasti klasickej hudby na
Slovensku.
Pod vedením majstra Warchala
sa orchester stal popredným
predstaviteľom slovenského
interpretačného umenia v zahraničí.
Odborná kritika vyzdvihovala
najmä prepracované frázovanie
a mäkký farebný zvuk telesa.
Ťažiskom repertoáru orchestra bola
hudba baroka, neskôr i hudba 19.
a 20. storočia, vrátane množstva
premiér slovenských a zahraničných
skladateľov.
Slovenský komorný orchester
účinkoval na významných hudobných
festivaloch – Festival de Musique de
Strasbourg, Salzburger Festspiele, Festival
de Musique Montreux-Vevey, Budapest
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Zenei Hetek, Strieborná lýra v Petrohrade,
Pražská jar, Janáčkův máj, Bratislavské
hudobné slávnosti, Košická hudobná jar a i.
Uskutočnil koncerty na prestížnych
svetových pódiách v Európe, Severnej
a Južnej Amerike, Austrálii a Ázii.
Spolupracovali s ním významní
interpreti, napríklad Vladimir Spivakov,
Tabea Zimmermann, Miklós Perényi,
Anne-Sophie Mutter, Cyprien Katsaris
či Jean-Pierre Rampal. Pre domáce
a zahraničné nahrávacie spoločnosti
súbor nahral vyše 100 titulov hudby
rôznych štýlových období.
Bohdan Warchal viedol orchester
celých 40 rokov. Jeho nástupcom sa
stal Ewald Danel, ktorý je umeleckým
vedúcim orchestra od roku 2001.
Repertoárové ťažisko omladeného
telesa sa jemne posunulo v prospech
romantizmu a hudby 20. storočia.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Poľsko: Varšava, Vroclav

KONCERTY

Quasars Ensemble
Účinkujúci:
Quasars Ensemble
Eva Šušková, spev
Ivan Buffa, dirigent

Quasars ©Jaroslav Ľaš

Quasars Ensemble je ojedinelým
profesionálnym hudobným telesom
svojho druhu na Slovensku. Popri
súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej
miere venuje aj hudbe starších epoch
a medzinárodný rešpekt si získava
za odvážne stavané dramaturgické
koncepcie. Konfrontuje najnovšie
súčasné diela s piliermi klasickej
hudobnej histórie.
Súbor uviedol koncertné profily
popredných predstaviteľov súčasnej
kompozičnej špičky ako sú Bent
Sørensen, Michael Jarrell, Kaija
Saariaho, Toshio Hosokawa za ich
osobnej účasti. Medzi umelcov,
s ktorými spolupracoval, patria aj
flautisti Camilla Hoitenga a Mario
Caroli, huslista Dalibor Karvay, speváci
Lionel Peintre, Stephan Loges,
Knut Schoch, Sergej Kopčák, Petra
Noskaiová, Eva Šušková, či dirigent
Szymon Bywalec.
Quasars Ensemble sa predstavil
na najprestížnejšom pódiu
súčasnej hudby – na legendárnych
prázdninových letných kurzoch
v Darmstadte.
Účinkoval aj na Varšavskej jeseni,
Arcus Temporum v Pannonhalme či
Ostravských dňoch novej hudby. Vystúpil
v Bruselskom Flagey, Mníchovskom
Gasteigu, Hudobnom centre

v Budapešti či NOSPR v Katowiciach. Je
pravidelným hosťom najprestížnejších
slovenských festivalov Bratislavské
hudobné slávnosti a Melos-Étos.
Tri roky pôsobil ako rezidenčný súbor
Kasární/Kulturpark v Košiciach. Jeho
koncertný cyklus výrazne formoval
projekt Európskeho hlavného mesta
kultúry 2013 a ISCM Music World Days
2013 v tomto meste.
Quasars Ensemble exkluzívne
nahráva pre spoločnosť Hevhetia.
Posledný titul s názvom Néo-classicisme
prináša retrospektívny pohľad na
znovuoživovanie klasicistického ideálu
hudobnej krásy podľa antického
vzoru z parížskeho a pražského
prostredia 20. rokov minulého
storočia. V roku 2014 získal súbor
ocenenie Krištáľové krídlo za svoje
profilové CD z roku 2013 s dielami
Arnolda Schönberga, Alexandra
Albrechta a Paula Hindemitha. CD
Posledné slová z produkcie Hudobného
centra v Bratislave bolo výnimočným
a posledným projektom legendárneho
basistu Sergeja Kopčáka v spolupráci
s Quasars Ensemble.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Maďarsko: Budapešť
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Moyzesovo kvarteto
Členovia:
Jozef Horváth, 1. husle
František Török, 2. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončelo

Moyzesovo kvarteto ©Martin Marenčin

Moyzesovo kvarteto je od svojho
založenia v roku 1975 jedným
z najvýznamnejších komorných
zoskupení na Slovensku. Členovia
kvarteta sú absolventmi Vysokej školy
múzických umení v Bratislave u T.
Gašpareka. V štúdiách pokračovali
na Univerzite hudby a scénického
umenia (Hochschule für Musik und
darstellende Kunst) vo Viedni u F.
Samohyla a G. Pichlera.
Už počas štúdií kvarteto získalo
viacero laureátskych titulov
na domácich, ale i medzinárodných
súťažiach (Evian). V roku 1998
získalo cenu brazílskych skladateľov
za najlepšie CD brazílskej komornej
hudby. V rokoch 1986-2005 patrilo
Moyzesovo kvarteto k umeleckým
súborom Slovenskej filharmónie.
Slovenskú hudobnú kultúru
reprezentovalo s úspechom takmer vo
všetkých štátoch Európy, v Japonsku,
Indii, Maroku, USA, Kanade, na
Faerských ostrovoch a na Kube. V roku
2000 Moyzesovo kvarteto získalo Cenu
Frica Kafendu. V roku 2015 získal súbor
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prestížnu Cenu Nadácie Tatra banky
za umenie, v roku 2016 Cenu ministra
kultúry SR za umenie.
Repertoár telesa zahŕňa všetky
štýlové obdobia vrátane tvorby
súčasných slovenských autorov. Súbor
nahral vyše štyridsať CD. Vystúpil
vo významných hudobných sálach,
okrem iných Schauspielhaus v Berlíne,
Mozarteum v Salzburgu, Gewandhaus
v Lipsku, Teatro Real v Madride,
Cathédrale Saint-Louis des Invalides
v Paríži či Merkin Hall v New Yorku.
Moyzesovo kvarteto nahralo i hudbu
k niekoľkým úspešným slovenským
filmom. Štyridsať rokov bol primáriom
Moyzesovho kvarteta Stanislav Mucha,
od roku 2016 sa ním stal Jozef Horváth.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Holandsko: Rijswijk
Luxembursko: Luxemburg
Portugalsko: Lisabon
Španielsko: Madrid
Ukrajina: Kyjev
Gruzínsko: Tbilisi
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Mucha Quartet
Mucha Quartet ©Miroslav Kormoš

Členovia:
Sláčikové kvarteto Mucha Quartet
vzniklo v roku 2003 na pôde
Konzervatória v Bratislave a patrí
k najsľubnejším mladým komorným
telesám na Slovensku. Prvým učiteľom
kvarteta bol Stanislav Mucha, otec
violončelistu Pavla Muchu a primárius
Moyzesovho kvarteta. Členovia
kvarteta študovali komornú hudbu
na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave v triede Jána Slávika, na
Universität für Musik und darstellende
Kunst vo Viedni u Johannesa Meissla
a tiež na Escuela Superior de Música
Reina Sofía v Madride pod vedením
Güntera Pichlera.
Získali 2. cenu na Medzinárodnej
interpretačnej súťaži Nadácie Bohuslava
Martinů v Prahe (2010), 3. cenu na
medzinárodnej súťaži Gianni Bergamo
Classic Music Award 2012 v Lugane, sú
víťazmi súťaže Josef Windisch Preis 2013
vo Viedni. Na medzinárodnej súťaži
Premio Paolo Borciani 2014 získali 2. cenu
a cenu publika. Obdržali tiež 1. cenu
na Medzinárodnej súťaži komornej hudby
Antonína Dvořáka 2014 v Prahe.
Zoskupenie Mucha Quartet pravidelne
koncertuje na mnohých hudobných
festivaloch a kultúrnych podujatiach

Juraj Tomka, 1. husle
Andrej Baran, 2. husle
Veronika Prokešová, viola
Pavol Mucha, violončelo
doma i v zahraničí, napr. Bratislavské
hudobné slávnosti, Pražská jar, recitál
vo viedenskom Musikverein, festival
sláčikových kvartet Quators, či Komorné
dni J. N. Hummela. Participovali tiež na
oficiálnej návšteve anglickej kráľovnej
Alžbety II. na Slovensku v roku
2008. V novembri 2011 debutovali
v Luxemburskej filharmónii.
Medzi ich periodické projekty
patrí musica_litera (spojenie vážnej
hudby a umeleckého slova).

Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Dánsko: Kodaň
Francúzsko: Paríž
Chorvátsko: Záhreb
Nemecko: Mníchov
Slovinsko: Ľubľana
Španielsko: Ávila
Švédsko: Štokholm
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Cellomania

Členovia:

Cellomania ©Pavol Kastl

Jozef Lupták
Jozef Podhoranský
Eugen Prochác
Ján Slávik
Súbor Cellomania vznikol v roku
2000, jeho zakladateľom je Eugen
Prochác. Jeho členmi sú poprední
slovenskí violončelisti – okrem
zakladateľa Eugena Procháca aj
Jozef Podhoranský, Ján Slávik a Jozef
Lupták, ktorí sú aktívnymi sólistami,
komornými hráčmi, pedagógmi
i organizátormi hudobných podujatí.
Repertoár súboru má široký záber
od baroka až po súčasnosť. Tvoria
ho úpravy i originálne skladby pre
toto obsadenie. Súbor premiéroval
viacero diel slovenských skladateľov.
Zoskupenie spoluúčinkovalo so
svetoznámou skladateľkou Sofiou
Gubajdulinou a na festivale Melos-Étos
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v roku 2003 uviedli niekoľko jej diel.
V októbri 2005 súbor uviedol svetovú
premiéru oktetovej verzie skladby Cello
Counterpoint od Steva Reicha.
Z množstva zahraničných vystúpení
stojí za zmienku prestížny
violončelový festival vo francúzskom
Beauvais a vystúpenia v Paríži,
Regensburgu, Budapešti, Berlíne,
Salzburgu, Ľubľane a Vroclave.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Bulharsko: Sofia, Plovdiv
Cyprus: Nikózia

KONCERTY

Umelecký súbor Lúčnica
sa od roku 1948 v súbore vystriedalo
vyše dvetisíc. Umelecké smerovanie
súboru vychádza z tradičného
ľudového umenia a jeho jedinečné
profesionálne javiskové spracovanie je
dielom umeleckého šéfa a hlavného
choreografa súboru prof. Štefana
Nosáľa.
Lúčnica svojím špičkovým umením,
krásou, mladosťou a výbušným
temperamentom očarila divákov
nielen doma, ale aj vo vyše 60-tich
štátoch Európy, Ázie, Afriky, Ameriky
a Austrálie. Stala sa kultúrnym
fenoménom a diplomatom vlastnej
krajiny tým najuniverzálnejším
jazykom – vlastnou originálnou
národnou kultúrou.

lúčnica ©P. Brenkus

V slovenskej kultúre sa odzrkadľujú
vplyvy temperamentného východu
i kultúrne a hospodársky rozvinutého
západu, slnečného spevavého juhu,
ako aj tajomného severu. Ľudové
piesne, hudba, tanec i do dnešnej
doby ručne zhotovované národné
kroje sú veľmi rozmanité, odlišné
v každom regióne, zachovávajúc
v sebe špecifickú poetiku i výrazný
temperament.
Slovenský umelecký súbor Lúčnica
je reprezentatívnym predstaviteľom
slovenského ľudového umenia a je
nositeľom najvyšších domácich
i medzinárodných ocenení.
Predstavuje originálnu kultúru národa
a je umeleckým a generačným
spojivom medzi tradíciami minulosti
a prítomnosťou.
Lúčnica je večne mladá – členmi
súboru sú študenti bratislavských
vysokých a stredných škôl, ktorých

V reprezentačnom programe Lúčnica –
navždy mladá, ktorý predstavíme
v rámci slovenského predsedníctva,
účinkujú tanečný súbor, spevácka
skupina a orchester Lúčnice. Budú
predstavené nasledovné unikátne
tanečné choreografie z rôznorodých
oblastí Slovenska: Šarišská polka,
Vyhadzovaná, Palicový, Vitaj jar, Po
valasky od zeme, Fujarové melódie,
Pozdišovskí hrnčiari, Dúbravskí drábi,
Na detvianskych lazoch, Šarišskí
parobci, V kúdeľnej izbe, Širákový,
Čirčianka, Šarišské obmeny a Sviatok
na Zemplíne. Predstaví sa 16 párov
tanečníkov, štyria speváci a jedenásť
členov orchestra. Zaradené budú
hudobné čísla s fujarou, ktorá je
unikátnym slovenským hudobným
nástrojom, a cimbalom, ktorý sa
v tradičnej slovenskej hudbe často
využíva.
www.lucnica.sk
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Francúzsko: Paríž, Štrasburg
Rusko: Moskva
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Triango: Slovenské tance
Účinkujúci:
Peter Breiner – klavír
Stano Palúch – husle
Boris Lenko – akordeón
Milan Rendoš, a. h.
(Slovenské tance) – píšťalky,
fujara, gajdica, kontrabas,
ústna harmonika

Triango je unikátny projekt známeho
slovenského klaviristu, skladateľa a
dirigenta Petra Breinera, vynikajúceho
jazzového huslistu Stana Palúcha a
všestranného akordeonistu Borisa
Lenka. Kmeňovým repertoárom tria
je pôsobivá zmes tanga a jazzových
improvizácií. Je výsledkom detailného
výskumu a tvorivého vkladu,
ktorým Triango obohacuje klasické
kompozície bratov De Carovcov,
Villolda, Gobbiho a Piazzollu.
Triango prináša aj vlastné hudobné
témy, pričom zachováva hlavné
charakteristiky tanga: vášeň, nostalgiu
a melanchóliu. Triango má na svojom
konte dva albumy (Triango – 2007,
Pavian Records, Super Triango – 2011,
First Impression Music), hosťovanie na
festivaloch Pohoda, Bratislavské hudobné
slávnosti, Bratislavské jazzové dni, Jazznica,
Mikulášsky jazzový festival a niekoľko
úspešných koncertných turné (Európa,
USA).
Slovenské tance sú najnovším
hudobným projektom zoskupenia
Triango, ktorý prináša jazzové úpravy
slovenských ľudových piesní. Slovenské
tance sú v pôvodnej podobe vyše
deväťdesiatminútovou orchestrálnou
suitou šestnástich symfonických
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tancov, ktorú skomponoval Peter
Breiner, inšpirujúc sa slovenskými
ľudovými piesňami. Triango spolu
s hosťujúcim multiinštrumentalistom
Milanom Rendošom uvádza ich
skrátenú komornú jazzovú úpravu.
Šestnásť známych i menej známych
pesničiek, prevažne z východného
Slovenska, je obohatených okrem
symfonického zvuku aj prvkami
súčasnej hudby a improvizácie.
Využíva aj ľudové nástroje a troch
sólistov.
Vystúpenia počas slovenského
predsedníctva:
Estónsko: Tallinn
Fínsko: Helsinki
Litva: Vilnius
Lotyšsko: Riga
Nórsko: Oslo
Spojené kráľovstvo: Londýn
USA: New York, Washington

VÝSTAVNÉ A PREZENTAČNÉ PROJEKTY
DialógySK – Malé a väčšie témy slovenského dizajnu
Výstava DialógySK – Malé a väčšie témy
slovenského dizajnu je nahliadnutím
na dizajnérsku scénu na Slovensku.
Kurátorky odkazujú na schopnosť
dizajnu tlmočiť správy – nielen
o myšlienkach tvorcov, o ich
východiskách a cieľoch, ale aj
o širšom kontexte, v ktorom vznikajú
– o prostredí, spoločnosti, histórii
krajiny, lebo to všetko preniká do
hlbších vrstiev mysle, motivuje a
formuje. Dizajn je špecifické médium
súčasnosti, ktoré je ľuďom blízke
a ktorému rozumejú.

Firma Rona s pozoruhodnou históriou
od roku 1892 je dnes svetovým
špičkovým výrobcom nápojového
skla, ktoré navrhol dizajnér Patrik
Illo. Dizajnérsku kvalitu produkcie
veľkých firiem môžeme hodnotiť na
topánkach značky Novesta, hracom
prvku pre deti od firmy Tuli či nábytku
značky Brik a českej firmy Ton, pre
ktorú pracuje slovenský dizajnér.
Sú tu však aj malé nezávislé značky
spojené s osobami tvorcov – textilná
firma Puojd, štúdiá Mejd, Allt, Monada
Bag, ktoré prichádzajú s vlastnými
východiskami čerpajúcimi z lokálnych
zdrojov.
Realizátorom výstavy je Slovenské
centrum dizajnu.
Miesta uvedenia výstavy:

Markéta Nováková, Mira Podmanická - Biovázy

Výstava je koncipovaná ako putovná,
čomu zodpovedá aj jej výstavnícke
riešenie – ľahké a jednoducho
zložiteľné čierne stoly s podsvietením,
ktoré sa môžu prispôsobiť rôznym
priestorom. Podsvietenie osvetľuje
objekty položené na stole, ale aj
sprievodný text – výpoveď dizajnéra
o danom objekte. Riešenie obsahuje
aj prvok interaktivity – podsvietenie
reaguje na pohyb okoloidúcich
návštevníkov.

Grécko: Atény
Nemecko: Berlín
Rakúsko: Viedeň
Poľsko: Varšava
Spojené kráľovstvo: Londýn
Španielsko: Madrid

Allt - Rings

Predstavené objekty vytvorili väčšinou
mladí dizajnéri za niekoľko posledných
rokov a zaujali doma aj v zahraničí.
Dvadsaťštyri dizajnérov prezentuje
širokú škálu produktov či objektov,
ktoré svojským spôsobom – nápadne
či skromnejšie – priťahujú pozornosť,
rozprávajú príbehy, slúžia i tešia.
Michal Riabič - Mojo

Michal Hanula Kľučky
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Výstava Poklady gotiky zo Slovenska
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Základom tejto jedinečnej výstavy
je výber z tvorby rezbára a sochára
Majstra Pavla z Levoče. Diela
najvýznamnejšieho predstaviteľa
neskorogotického umenia na
Slovensku druhýkrát od svojho
vzniku opustia Slovensko. Na výstavu
ich zapožičali vlastníci – farnosti
rímskokatolíckej cirkvi na Spiši –
napr. v Levoči, Spišskej Belej, Spišskej
Kapitule, či Spišských Vlachoch, ako
aj Šarišské múzeum Bardejov.

neskorogotické zlatnícke liturgické
predmety (kalichy, kríže, monštrancie),
liturgické textílie z rozličných farností
na Slovensku. Celkovo bolo do
výstavnej kolekcie zaradených 35
predmetov jedinečnej historickej,
kultúrnej a umeleckej hodnoty.

Sochárske práce Majstra Pavla
z Levoče sú doplnené tabuľovými
oltárnymi krídlami z Rožňavy
a Lipian. Vystavené diela pochádzajú
z prvej polovice 16. storočia.
Kultúrno-spoločenské pomery na
Slovensku v tomto období dotvárajú

Realizátorom výstavy je Slovenské
národné múzeum.

Na otvorení výstavy v paláci Quirinale
v Ríme, oficiálnej rezidencii talianskej
hlavy štátu, sa zúčastnia prezidenti
Slovenskej a Talianskej republiky.

Miesto uvedenia výstavy:
Taliansko: Rím, Palazzo del Quirinale

VÝSTAVNÉ A PREZENTAČNÉ PROJEKTY

Výstava Majstri ducha
Výstava Majstri ducha predstavuje
najvýznamnejších predstaviteľov
vedy a techniky na Slovensku. Popri
slovenských vedcoch a technológov
predstavuje aj osobnosti iných
národností, ktoré zo Slovenska
pochádzali alebo tu žili a pôsobili.
Cieľom výstavy je priblížiť širokej
verejnosti ich výnimočnú prácu,
ale najmä výsledky, ktoré vo svojej
dobe významom prekročili hranice
stredoeurópskeho priestoru.
Výstava vychádza z väčšieho projektu,
ktorý bol uvedený v priestoroch
Slovenského národného múzea
v rokoch 2010 –
2011 ako spoločný
projekt Slovenského
národného múzea,
Slovenského
technického múzea
a Slovenskej akadémie
vied.

európskeho formátu, tvorca
vlastného botanického prirodzeného
systému Štefan Ladislav Endlicher či
botanik a archeológ Andrej Kmeť,
ktorý vykopal a zachránil kostru
mamuta v Beši a vynálezca Wolfgang
Kempelen, autor legendárneho
šachového a hovoriaceho automatu.
Realizátorom výstavy je Technické
múzeum Košice.
Miesta uvedenia výstavy:
Litva: Vilnius
Lotyšsko: Daugavpils

Medzi vystavovanými
osobnosťami sú
napríklad autor
prvého moderného
diela o trigonometrii,
astronóm Ján Müller
Regiomontanus, fyzik
Ján Andrej Segner,
ktorý položil základy
konštrukcie vodných
turbín, vynálezca
prvého elektromotora
aj dynama Štefan
Anián Jedlík, ako aj
laureát Nobelovej
ceny za fyziku za
výskum v oblasti
katódových lúčov
Filip Lenard, botanik
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Výstava Hľadanie krásy / Searching for Beauty
Autorkami projektu s názvom Hľadanie
krásy sú výtvarníčky Michaela Čopíková
a Veronika Obertová, ktoré pracujú
pod značkou Ové Pictures. Projekt
multimediálnej výstavy a webovej
stránky vytvorili v spolupráci
s kurátorkou Máriou Riškovou a tímom
ďalších odborníkov.
Cieľom projektu je definícia chápania
krásy v súčasnosti. Odkazuje na to, že
do vizuálnej kultúry sa dostali obrazy
novej krajiny – napríklad urbánne
zátišia, ktoré nezobrazujú idealizované
mesto, no pracujú s reálnym
prostredím, v ktorom ľudia žijú a majú
k nemu emocionálne väzby. Témami
sú napríklad zmena vzťahu k sídliskám
a zmena ich estetického vnímania,
či vývoj vzťahu k industriálnemu
dedičstvu. Cieľom je zobraziť čo
najviac nové témy a „novú krásu“
(Slovenska a iných krajín EÚ).
Ako východisko práce si zvolili autorky
obľúbený formát digitálnej grafiky,
ktorý umožňuje jednoducho vytvárať
a šíriť krátke animácie zložené zo
statických obrázkov vytvárajúce
časovú slučku, známy pod názvom GIF.
Výstava je zložená z viacerých
interaktívnych inštalácií na tému
hľadania krásy a využíva princíp
animácie. Využijú sa historické
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techniky zoeotrope a praxinoskop,
ktoré slúžili ako optické hračky a už
majú svoje súčasné varianty (gifpop,
gifoscope).
Druhou časťou projektu je online
galéria GIF-ov (webová stránka), ktorá
je otvorená pre prispievateľov zo
Slovenska aj z ostatných krajín EÚ.
Medzinárodná verejnosť sa môže
stať spolutvorcom projektu, vytvárať
a prezentovať svoje vlastné malé diela
na tému hľadania krásy v galérii GIF-ov
na stránke www.searchingforbeauty.eu.
Autorky veria, že témy, ktoré prinesie
verejnosť, nám pomôžu pochopiť, čo
dnes pokladajú obyvatelia Slovenska
a iných krajín za krásne. Pritom
chápu spornosť termínu „krása“ a sú
pripravené na polemiku.
Realizátorom výstavy je Slovenské
centrum dizajnu.
www.searchingforbeauty.eu
www.hladaniekrasy.sk
Miesta uvedenia výstavy:
Belgicko: Brusel
Holandsko: Amsterdam
Rakúsko: Linz
Slovensko: Bratislava

VÝSTAVNÉ A PREZENTAČNÉ PROJEKTY

SLOV:motion – Dni slovenského súčasného
tanca a divadla
SLOV:motion odkazuje: dajme sa do
pohybu, spojme vlastné kreatívne
energie a vytvorme priestor pre
spoločné kultúrne aktivity. Slovenskí
divadelníci a performeri vytvárajú sieť,
ktorá zachytáva množstvo tvorivých
príbehov a pohybov, znásobuje ich,
transformuje a prenáša impulzy do
budúcnosti.
Oslovili sme umelcov, ktorí
poznajú silu tvorivého pohybu, aby
identifikovali vlastný svet súčasnosti
a sprístupnili ho nám všetkým.
V známom bruselskom kultúrnom
uzle Les Halles sa počas štvordňovej
prezentácie otvorí priestor pre
tanečné produkcie, umelecké
prezentácie, diskusné panely,
výtvarné akcie a neformálne
stretnutia. Program má
niekoľko línií, ktoré sledujú
príbeh súčasného divadla
a tanca na Slovensku –
SLOV:motion (hlavný umelecký
program), SLOV:view (výstavy),
SLOV:connect (diskusie)
a SLOV:talk (prednášky
a scénické čítania).

v Bruseli. Partnermi podujatia sú La
Bellone – Maison du Spectacle (House
of Performing Arts), Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle et
des Techniques de Diffusion (INSAS),
Royal Institute for Theatre, Cinema
and Sound (RITCS) a Wallonia-Brussels
Theatre / Dance (WBT/D).
www.slovmotion.sk
Miesto uvedenia projektu:
Belgicko: Brusel, Les Halles de
Schaerbeek a La Bellone – Maison du
Spectacle

Predstavia sa medzi inými
multi-inštrumentalista
a hudobný producent Dalibor
Kocián, umeleckým menom
Stroon, Divadlo Štúdio
tanca s inscenáciou Roots,
choreografka Martina Hajdyla
Lacová s tanečníkom Stanom
Dobákom s choreografiou
SuperNaturals, Jaro Viňarský
s choreografiou Animalinside
či zoskupenie Les SlovaKs
s predstavením Opening Night.
Hlavnými organizátormi sú
Divadelný ústav Bratislava
a Les Halles de Schaerbeek
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Kolekcia slovenských filmov
Počas slovenského predsedníctva
v Rade EÚ sa bude prezentovať
v zahraničí úspešná slovenská
filmová tvorba z minulosti aj zo
súčasnosti. Filmy z kolekcie vybraných
slovenských diel sa predstavia
v rámci samostatných podujatí
prostredníctvom zastupiteľských
úradov a slovenských inštitútov.
Kolekcia bude k dispozícii v týchto
jazykoch: anglicky, francúzsky,
nemecky, španielsky, taliansky a rusky.
Kolekciu a sprievodnú výstavu
filmových plagátov pripravil Slovenský
filmový ústav.

Slnko v sieti (Štefan Uher, 1962)
Boxer a smrť (Peter Solan, 1962)
Vtáčkovia, siroty a blázni (Juraj Jakubisko, 1969)
Chodník cez Dunaj (Miloslav Luther, 1989)
Ja milujem, ty miluješ (Dušan Hanák, 1988)
Všetko, čo mám rád (Martin Šulík, 1992)
Sila ľudskosti – Nicholas Winton (Matej Mináč, 2002)
Papierové hlavy (Dušan Hanák, 1995)
Slepé lásky (Juraj Lehotský, 2008)
Pokoj v duši (Vladimír Balko, 2009)

O filmoch

Boxer a smrť (1962)
Veliteľ koncentračného tábora Kraft
náhodne zistí, že väzeň Komínek má
profesionálne boxerské skúsenosti. Zo
dňa na deň sa z väzňa stáva Kraftov
tréningový partner, ktorý v tábore
získava privilegované postavenie. Po
smrti priateľa a spoluväzňa ho však
zlosť a vzdor privedú k otvorenej
revolte. Film je novým pohľadom na
tému degradácie človeka v období
fašizmu cez tragický príbeh jednotlivca,
ktorého jedinou šancou na záchranu
života je prijať pravidlá nerovnej hry.

Slnko v sieti (1962)
Lyrický príbeh emocionálneho dozrievania
a vzťahu dvoch mladých ľudí, ktorí sa snažia
zakryť svoju neistotu, neskúsenosť a strach
zo života hraným cynizmom a odmietavou
pózou voči súdobej spoločnosti. Je to prvý
film v dejinách slovenskej kinematografie,
ktorý prináša tému prirodzeného
hodnotového aj spoločenského porovnania
prostredia mesta a vidieka. Film je označovaný
za začiatok novej vlny v kontexte slovenského
a českého filmu 60. rokov minulého storočia.
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Vtáčkovia, siroty a blázni (1969)
Mozaikovité podobenstvo sa síce
odohráva v bližšie neurčenom čase
a priestore, no jeho šialený svet
bez ideálov, plný násilia, cynizmu
a beznádeje, silne pripomína
spoločenskú atmosféru v Československu
po auguste 1968. Trojica zvláštnych
samotárov v ňom prežíva len vďaka
„bláznovstvu“ – životu založenému na
princípe hry a filozofii radosti. Tragický
koniec ich súžitia je však neodvratným
dôsledkom reality, ktorá ponúka len dve
možnosti: šialenstvo alebo smrť.

Ja milujem, ty miluješ (1980)
Tragikomický film o ľuďoch z periférie,
ktorých režisér Dušan Hanák zobrazuje
bez prikrášlenia, ale s porozumením
o to väčším. Aj preto – podobne ako
jeho predchádzajúce diela 322 a Obrazy
starého sveta – skončil v trezore,
odkiaľ sa dostal až v roku 1988. Film
Dušana Hanáka a Dušana Dušeka
s presvedčivými hereckými výkonmi
českej herečky Ivy Janžurovej, Poliaka
Romana Kłosowského a Srba Milana
Jelića získal na MFF v Berlíne v roku
1989 prestížne ocenenie – Strieborného
medveďa za najlepšiu réžiu.

Chodník cez Dunaj (1989)
Tragický príbeh o osudoch mladých
priateľov, Slováka a Čecha, po
vzniku vojnovej Slovenskej republiky
a Protektorátu Čechy a Morava. Na
železničnú stanicu v pohraničnom meste
Ludendorf [Břeclav] pravidelne priváža
poštu Slovák Viktor Lesa, zamestnanec
slovenskej železničnej pošty. Z mladíckej
nerozvážnosti presmeruje jednu
z dôležitých poštových zásielok. V meste
sa objaví gestapo a Lesa sa dá na útek
spolu s českým kolegom, židovským
poštovým úradníkom Franzom
Ticháčkom.
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Všetko čo mám rád (1992)
Komorný poetický príbeh muža
v strednom veku, ktorý sa pokúša
o zásadnú zmenu vo svojom
nerozhodnom a letargickom živote.
Tomáš sa ocitá v mŕtvom bode.
Nemá prácu, s bývalou manželkou
sa iba háda, musí riešiť problémy
s dospievajúcim synom a pomoc od
neho čakajú aj jeho starnúci rodičia.
Zdá sa, že ponuka mladej Angličanky,
aby s ňou odišiel do Anglicka, je jeho
poslednou šancou, ako uniknúť zo
začarovaného kruhu.

Papierové hlavy (1995)
Papierové hlavy sú reflexiou
o slobode a neslobode, o vzťahu
občana a moci a o rôznych
podobách porušovania ľudských
práv v Československu v rokoch 1945
až 1989. Film je rámcovaný rovinou
pouličného divadla, v závere sú
happeningové motívy rozšírené
o súčasnú polohu výpovede
o dnešnej dobe. Pôdorysom filmu sú
kľúčové udalosti minulého režimu.
Archívne materiály sa používajú
skratkovitým, paradoxným, niekedy aj
humorným spôsobom.

Sila ľudskosti – Nicholas Winton (2002)
Dokumentárny film o Angličanovi
Nicholasovi Wintonovi, ktorému
sa od marca do augusta 1939
podarilo zachrániť 669 detí prevažne
židovského pôvodu pred transportmi
smrti a nájsť im nové rodiny vo Veľkej
Británii. Po vypuknutí druhej svetovej
vojny vstúpil Winton do služieb
Britského kráľovského letectva.
O svojom čine nikomu nepovedal. Až
v roku 1988 objavila jeho manželka
materiály dokumentujúce celú
udalosť. Došlo k zverejneniu faktov
a Winton sa nakoniec stretol s niektorými zo „svojich“ detí.
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Slepé lásky (2008)
Film o láske medzi nevidiacimi ľuďmi.
Lásky sú jemné, lásky sú smiešne, lásky
sú aj slepé… Nájsť si pravé miesto
a šťastie vo svete je neraz ťažké aj pre
vidiacich. O čo citlivejšia je táto cesta pre
nevidiacich… Ich pohľad je v mnohých
veciach základný a čistý. A často veľmi
vtipný. Ich pohľad odkrýva „nevidené
dimenzie“ toho, čo vlastne šťastie
znamená.

Pokoj v duši (2009)
Tóno sa vracia z väzenia, kde si odsedel
päť rokov za krádeže dreva. Vracia sa
domov, do rodnej dediny Čierny Hron,
kde zisťuje, že všetko je inak, než si
predstavoval: s manželkou sa odcudzili,
päťročného syna vlastne vôbec nepozná,
nemôže si nájsť prácu, pretože zlodeja
nikto nezamestná. Silný príbeh, ktorý sa
odohráva na pozadí drsnej scenérie hôr,
v sebe nesie prvky typické pre stredné
Slovensko – patriarchát, pytliactvo,
rasovú neznášanlivosť, ale i silnú lásku,
oddanosť rodine, priateľstvu či viere.

Miesta uvedenia filmov:
Bulharsko: Sofia
Lotyšsko: Riga
Nemecko: Berlín, Frankfurt nad Mohanom
Poľsko: Varšava
Portugalsko: Lisabon (s výstavou)
Spojené kráľovstvo: Londýn
Lichtenštajnsko: Schaan
Rusko: Moskva (s výstavou)
Srbsko: Belehrad, Niš
USA: Washington
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Výstava Did you know? This is Slovakia
Vedeli ste, že jednu z najväčších
firiem na svete v oblasti informačnej
bezpečnosti založili Slováci? Už ste
počuli, že nad mostom cez rieku Dunaj
v hlavnom meste Slovenska je lietajúci
tanier? Vedeli ste, že Slovensko je
svetovým lídrom v počte vyrobených
áut na obyvateľa? A počuli ste už, že
prvý mrakodrap v Číne postavili podľa
plánov slovenského architekta?

teda štyri fakty na jeden banner.
Výstava má anglickú, nemeckú
a francúzsku verziu.

Výstava Did you know? This is Slovakia je
výstavou o jedinečnostiach Slovenska
z pohľadu histórie a súčasnosti,
spracovaných vo forme krátkych
opisov (predstavujú napr. firmu ESET,
úspešné slovenské príbehy v zahraničí,
slovenské hrady a zámky, slovenské
tradície, minerálne pramene,
automobilový priemysel a iné).

Bulharsko: Sofia
Dánsko: Kodaň
Írsko: Cork
Litva: Vilnius
Lotyšsko: Valmiera
Nemecko: Regensburg, Mníchov
Portugalsko: Lisabon
Slovinsko: Ľubľana
Spojené kráľovstvo: Londýn
Srbsko: Belehrad
Lichtenštajnsko: Schaan
Švajčiarsko: Luzern
Vatikán

Výstava celkovo obsahuje 42 tém so
zaujímavými faktami o Slovensku,
ktoré sú doplnené o autorské
fotografie alebo kresby. Obsah výstavy
je spracovaný vo forme 11 bannerov,
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Koncept vznikol v roku 2014
v základnej podobe dvanástich
príbehov vo forme tlačenej
prezentačnej skladačky.
Miesta uvedenia výstavy:
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Výstava Flowers for Slovakia: Pass it on
Flowers for Slovakia je výnimočný
projekt pre výnimočných študentov.
Výstavné kolekcie, ktoré v rámci
Flowers for Slovakia vznikajú, sú
inšpirované tradíciou a kultúrnym
dedičstvom Slovenska. Za uplynulých
päť rokov projekt získal kredit
stabilnej platformy, ktorá produkuje
a prezentuje práce slovenských
dizajnérov doma aj v zahraničí.
Darovať kvety znamená podeliť
sa o krásu. Idea rozprávať príbeh
slovenskej kultúry prostredníctvom
súčasného dizajnu sa sformovala
ako zámer dizajnérov Larsa Kempera
a Petra Olaha v spolupráci s Fakultou
architektúry STU v Bratislave už v roku
2009. Prostredníctvom netradičného
média – súčasného dizajnu – projekt
programovo rozpráva autentický
príbeh o krajine, zvykoch, ľuďoch,
o Slovensku, formou zrozumiteľnou
širokej verejnosti.

objektov odkazy a životné príbehy
osobností, ktoré ovplyvnili svoju
dobu a smerovanie našej spoločnosti,
kultúry, vedy či politického diania.
www.flowersforslovakia.com
Miesta uvedenia výstavy:
Belgicko: Brusel
Francúzsko: Paríž
Holandsko: Eindhoven
Maďarsko: Budapešť
Nemecko: Berlín
Rakúsko: Viedeň

Platforma dodnes zrealizovala dve
reprezentatívne putovné kolekcie
dizajnérskych objektov, produkčne
zastrešila 16 medzinárodných výstav,
získala dve ocenenia a štyri nominácie
na medzinárodných festivaloch
dizajnu. Výstupmi projektu Flowers for
Slovakia sú dva výnimočné výstavné
projekty – dizajnérske kolekcie
sklárskych objektov Handle with Care
a kolekcia nábytku a interiérových
doplnkov Lost & Found by Vitra.
Na rozdiel od predchádzajúcich
kolekcií, tretia kolekcia nemá
dominantného komerčného
partnera zo zahraničia a je zameraná
na prezentáciu kvalít Slovenska
prostredníctvom rozprávania príbehov
významných osobností našej krajiny.
Po skle a nábytku sa témou tretej
kolekcie projektu Flowers for Slovakia
stal súčasný šperk. Kolekcia s názvom
Pass it on pretavuje do symbolických

Petra Debnárová - The Mind Sings ©Adam Sakový

František Tóth - The Golden Yarn ©Adam Sakový

49

VÝSTAVNÉ A PREZENTAČNÉ PROJEKTY

Výstava Magical Slovakia
Výstava tridsiatich umeleckých
fotografií s názvom Magical Slovakia
predstaví Slovensko prostredníctvom
unikátnych dokumentárnych
umeleckých fotografií. Fotografie,
ktorých autorom je fotograf Laco
Struhár, poskytujú jedinečný pohľad
na krajinu z rôznych pohľadov.

samostatných výstav na Slovensku
a v zahraničí. V uplynulom období
prezentoval svoje diela v dánskej
metropole Kodaň za prítomnosti
prezidenta a zástupcov vlády SR
a dánskej kráľovskej rodiny. Je aj
autorom fotografií reprezentačných
nástenných kalendárov pre
ministerstvá a prestížne firmy na
Slovensku.
Momentálne pracuje na publikácii
Slovensko, v ktorej budú použité aj
niektoré fotografie z výstavného
projektu Magical Slovakia.
www.lacostruhar.sk
Miesta uvedenia výstavy:

Struhár sa zameriava na krajinársku
a reklamnú fotografiu a známy
je aj ako fotograf architektúry. Je
autorom pätnástich reprezentačných
fotografických publikácií, pričom
za viaceré z nich dostal významné
ocenenia. Osem rokov fotil pre
Francúzsku asociáciu cestovných
kancelárií snímky krajín po celom
svete. V máji 2009 dostal v Bruseli
neakademický titul QEP (Qualified
European Professional
Photographer)
v dvoch kategóriách:
krajinárska fotografia
a ilustračná
fotografia.
Ocenené fotografie
krajiny boli z knihy
Slovensko – Záhrada
snov.
Ocenené ilustračné
fotografie sú
z knihy Praha – Kniha
návštev. O jeho
úspechoch svedčí
niekoľko desiatok
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Bulharsko: Varna
Dánsko: Kodaň
Francúzsko: Štrasburg
Litva: Vilnius
Poľsko: Varšava
Portugalsko: Lisabon
Izrael: Tel Aviv
Mexiko: Mexiko
Rusko: Moskva
Uzbekistan: Taškent

NADPIS KAPITOLY

PROGRAM

* Pri názvoch hlavných projektov v programe je vždy vložený hyperlink, kde nájdete viac
informácií.
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PROGRAM – SLOVENSKO
Slávnostný otvárací
koncert slovenského
predsedníctva,
Bratislava
(na pozvánky)

Slávnostný otvárací
koncert slovenského
predsedníctva: Viva
Europa!, Bratislava
(pre verejnosť)

Termín: 1. 7.

Termín: 2. 7.

Miesto: Nová budova Slovenského
národného divadla, Bratislava

Miesto: Námestie pred Euroveou, Bratislava

Slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční
pri príležitosti začiatku predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej
únie, prevedie hostí v Sále opery
a baletu i divákov pri televíznych
obrazovkách krásami a bohatstvom
Slovenska. Toto podujatie bude
prezentáciou špičkového slovenského
umenia, ale aj prírodných krás,
národného dedičstva, športových
úspechov či vedeckých objavov
a priemyselných technológií.
Krátke filmy predstavia Slovensko
ako modernú a dynamickú krajinu.
Sprievodcami po slovenských
regiónoch sa stanú významní
slovenskí herci, ktorí z nich
pochádzajú. Okrem toho sa predstaví
umelecké zoskupenie Gasp, špičkoví
slovenskí operní sólisti v sprievode
zboru a orchestra Opery SND,
vokálna hudobná skupina Fragile,
ako aj vynikajúci inštrumentalisti.
Na záver vystúpi skupina IMT Smile
v netradičnom spojení s tanečným
vystúpením Umeleckého súboru
Lúčnica.
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Na slávnostnom galakoncerte
s názvom Viva Europa! sa predstaví
veľký miešaný zbor zložený z umelcov
zo všetkých 28 členských krajín EÚ
v sprievode symfonického orchestra
pod vedením slovenského dirigenta
Jozefa Chabroňa, zbormajstra
Slovenského filharmonického zboru.
Idea koncertu je inšpirovaná mottom
EÚ „Zjednotení v rozmanitosti“. Každá
z 28 krajín EÚ je v rámci galakoncertu
rovnomerne zastúpená nielen
svojimi umelcami, ale aj jednou
piesňou, ktorá je pre ňu príznačná
a ktorá zaznie v originálnom
jazyku. Záver koncertu bude patriť
Beethovenovej Óde na radosť, ktorá
je oficiálnou hymnou EÚ. Slovensko
zastupuje pieseň Aká si mi krásna,
ktorú skomponoval Eugen Suchoň.
Slávnostný galakoncert je zároveň
otváracím koncertom 12. ročníka
medzinárodného hudobného
festivalu Viva Musica!

PROGRAM – SLOVENSKO

Festival Bažant
Kinematograf

Festival Pohoda

Termín: júl – august

Miesto: areál bývalého vojenského letiska,
Trenčín

Miesto: po celom Slovensku

Slovenské predsedníctvo sa ako
mediálny partner stane súčasťou
najväčšieho letného filmového
festivalu Bažant Kinematograf. Festival
v mesiacoch júl a august navštívi
približne tridsať miest po celom
Slovensku a odprezentuje novú
slovenskú a českú profesionálnu
aj študentskú filmovú tvorbu.
Predstavenia realizuje z dvoch
retro autobusov, ktoré ponesú logo
slovenského predsedníctva. Súčasťou
festivalu je aj niekoľko filmových
večerov s európskou tematikou na
Magio pláži v Bratislave. Festival Bažant
Kinematograf sa uskutoční už štrnásty
raz. Vlani filmy z tradičných retro
autobusov videlo vyše 45 000 divákov.

Festival Art Film Fest
Termín: 17. – 25. 6.
Miesto: Košice
Cieľom medzinárodného filmového
festivalu Art Film Fest je získavať
divákov pre filmové umenie, vzdelávať
a vychovávať. Na festivale bude tento
rok uvedený film z kolekcie filmov pri
príležitosti slovenského predsedníctva
Všetko čo mám rád (22. 6.) od režiséra M.
Šulíka.

Termín: 7. 7. – 9. 7.

Pohoda je umelecký festival, na ktorom
sa alternatíva, indie rock, elektronika,
world music a punk stretávajú
s klasickou hudbou, literatúrou,
tancom, vizuálnym umením, filmom
a divadlom. Festival vytvára jedinečný
priestor na stretnutie rôznych kultúr
a pohľadov na svet, je oslavou slobody
a tolerancie. Tento rok sa zorganizuje
už 20. ročník podujatia, ktoré založili
Michal Kaščák a Mário Michna. Vlani
sa na festivale zúčastnilo 30 000
návštevníkov.

Na najprestížnejším umeleckom
festivale na Slovensku je tento
rok prítomné aj slovenské
predsedníctvo prostredníctvom
dvoch 60-minútových moderovaných
diskusií. Prvá z nich je o základných
hodnotách a prioritách EÚ
a slovenského predsedníctva. Druhá
diskusia, za účasti autora loga
slovenského predsedníctva, priblíži
budovanie značky slovenského
predsedníctva a jeho prezentáciu
v zahraničí.
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Festival Viva Musica!
Termín: 2. 7. – 26. 8.
Miesto: Bratislava
Viva Musica! festival vznikol v roku
2005 s ambíciou
vytvoriť letný festival
s naozaj hodnotným
umeleckým prínosom.
Od svojho prvého
ročníka ponúka
ľuďom to najlepšie
z klasickej hudby
formou príťažlivou
pre všetkých – na
netradičných miestach,
v netradičných
kontextoch a bez
nutnosti platiť vstupné
na niektoré koncerty.
MZVaEZ SR – SK
PRES* je partnerom
tohto ročníka festivalu. Unikátny
otvárací koncert festivalu Viva Europa!
je zároveň otváracím koncertom
slovenského predsedníctva.
Viva Musica! festival svojim
návštevníkom každý rok prináša
exkluzívne hudobné projekty v podaní
špičkových domácich a svetových
umelcov, ale aj koncerty plné
nenútenej zábavy, bez kravát a tzv.
„ušľachtilej nudy“, ktorej by sa ľudia
pri predstave klasickej hudby možno
obávali. Tento koncept sa stretol s
veľkým úspechom: Viva Musica! festival
je dnes najväčším medzinárodným
letným hudobným festivalom v
Bratislave a jeho obľúbenosť z roka na
rok rastie.
Festival tento rok uvedie okrem
iného opernú divu Editu Gruberovú,
virtuózneho violončelistu Mischa
Maiského, špičkového čembalistu
Jeana Rondeaua, temperamentnú
show sláčikového kvarteta Pagagnini,
*Pozn.: Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
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sexteto slávneho akordeonistu
Richarda Galliana, svetoznáme
americké sláčikové kvarteto Kronos
Quartet, ako aj detských hrdinov
Spievankova a ikonu slovenskej
popmusic Richarda Müllera so
symfonickým orchestrom.

Symbolické odovzdanie
predsedníctva
Rady EÚ Holandska
Slovensku
Termín: 29. – 30. 6.
Miesta: Bratislava – priestor pred
Slovenským národným divadlom,
Bratislavský hrad, Danubiana
Vyvrcholením holandsko-slovenskej
spolupráce v rámci predsedníckeho
Tria je symbolické odovzdanie
predsedníctva. Jeho súčasťou
je odhalenie kvetinového loga
slovenského predsedníctva (29. 6.)
a svetelná show na hradbách
Bratislavského hradu (30. 6.), ako aj
slávnostné otvorenie výstavy diel
Joana Miróa a skupiny výtvarníkov
CoBrA v Danubiane (30. 6.).
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Kvetinové logo SK PRES je darom
diplomatickej misie Holandského
kráľovstva na Slovensku slovenskému
predsedníctvu. Kvetinový
záhon v tvare loga slovenského
predsedníctva vysadia pred
historickou budovou Slovenského
národného divadla v Bratislave. Kvety
dodáva sponzor z Holandska.
Svetelná show zahŕňa svetelné
inštalácie rôznych holandských
a slovenských prvkov (napr.
významných osobností, typických
krajiniek, historických monumentov
a pod.) formou prezentácie na
hradbách Bratislavského hradu.
Uskutoční sa v predvečer začiatku
slovenského predsedníctva v Rade
EÚ, teda v noci z 30. júna na 1. júla
2016. Projekcie sa začnú po zotmení
(približne po 21:00) a mali by trvať
šesť hodín. Holandské a slovenské
elementy sa v projekcii premietajú
naraz, pričom jedna strana hradu je
alternatívne osvetlená slovenským
a druhá holandským dizajnom.

Výstava diel Joana Miróa a skupiny
výtvarníkov CoBrA je jednou
z najväčších, aké sa dosiaľ na
Slovensku uskutočnili. Diela
slávneho španielskeho výtvarníka
20. storočia, vrátane ôsmich doteraz
neprezentovaných diel, ako aj
výber z diel umelcov povojnového
experimentálneho združenia CoBrA.
Otvorenie výstavy sa uskutoční 30.
júna pod záštitou prezidenta SR a za
účasti najvyšších predstaviteľov SR
a Holandského kráľovstva. Účasť
avizovala aj holandská princezná
Beatrix. Následne výstavu sprístupnia
verejnosti.

Výstava diel Joana
Miróa a skupiny
výtvarníkov CoBrA
(pre verejnosť)
Termín: 2. 7. – 13. 11.
Miesto: Danubiana, Bratislava

55

PROGRAM – KRAJINY EÚ
Belgicko
Slávnostný otvárací koncert
slovenského predsedníctva:
Operný galakoncert Slovenskej
filharmónie, Brusel
Termín: 7. 7. o 20:00
Miesto: BOZAR, sála Henry le Boeuf, Brusel

Vizuálna prezentácia
slovenského predsedníctva
Termín: júl – december
Miesto: Budova Rady EÚ Justus Lipsius,
Brusel

Výstava Hľadanie krásy /
Searching for beauty
Termín: 8. 7. –18. 9. , oficiálne otvorenie 11. 7.
Miesto: Parlamentarium, Brusel

Koncert Pacora Trio a mladý
klavírny virtuóz M. Chudada
Termín: 12. 7.
Miesto: Európsky parlament, Auditórium
Yehudi Menuhin, Brusel
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Organový koncert popredného
slovenského organistu
Stanislava Šurinu
Termín: 19. 7. o 20:00
Miesto: Katedrála sv. Michaela a sv. Guduly,
Brusel
Stanislav Šurin
študoval hru
na organe
a cirkevnú
hudbu na
Konzervatóriu
v Bratislave,
na Diecéznom
konzervatóriu
vo Viedni,
na Vysokej škole
múzických
umení v Bratislave v triede profesora
Ivana Sokola a súkromne u profesora
Johanna Trummera v Grazi. Ako
organista účinkoval na mnohých
mediálnych prenosoch bohoslužieb
(pri inauguráciách slovenských
prezidentov či návštevách pápeža
Jána Pavla II.). Spolupracoval so
Slovenskou filharmóniou. V roku
2000 sólisticky účinkoval s National
Symphony Orchestra Taiwan pri
premiérovom uvedení Janáčkovej
Glagolskej omše na Taiwane. Organové
recitály hral vo viacerých štátoch
Európy, v USA, Mexiku a v Kanade.
Sólové organové CD nahral
v katedrále rakúskeho mesta Graz,
v Schubertkirche vo Viedni, v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Trnave a v Bazilike
sv. Mikuláša v Trnave. Je zakladateľom
a organizátorom organových festivalov
v Trnave, Piešťanoch, Skalici a Katedrále
sv. Martina v Bratislave. V roku 2009 mu
bola za mimoriadny prínos k odkazu
diela Johanna Sebastiana Bacha pre
súčasníkov udelená cena Sebastian.
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Výstava umeleckých koláží
Maje Poláčkovej
Termín: 7. 9. – 7. 10. , vernisáž 7. 9. o 19:00

Výstava z reprezentatívnej
kolekcie Bienále ilustrácií
Bratislava
Termín: 20. 9. – 20. 12.

Miesto: Waterloo
Umelkyňa Maja Poláčková sa narodila
na Slovensku a žije v Belgicku. Vo
svojej tvorbe používa techniku
klasickej koláže a pracuje najmä
s novinovým papierom. Vystrihuje
z neho drobné postavy, ktoré
vytvárajú príbehy o životných
skúsenostiach jednotlivca. Maja
Poláčková je vzdelaním sociologička.
V spolupráci s Paulom Emondom
preložila do francúzštiny dielo
Dominika Tatarku Prútené kreslá. Jej
dielo s názvom Partir – Arriver bolo
zaradené do výberu 80 autorov, ktorí
reprezentujú súčasnú umeleckú
tvorbu v Belgicku. Dielo je trvale
umiestnené v novom trakte
národného letiska v Bruseli. Je
súčasťou projektu Art at the Airport
z roku 2004

Miesto: budova Rady EÚ, budova LEX
(knižnica), Brusel

SLOV:motion – Dni slovenského
súčasného tanca a divadla
Termín: 29. 9. – 2. 10.
Miesto uvedenia projektu: Belgicko: Brusel,
Les Halles de Schaerbeek a Maison du
Spectacle

Koncert Štátny komorný
orchester Žilina
Termín: 5. 10.
Miesto: Flagey, Brusel

Foto © Maja Polackova

Výstava Flowers for Slovakia:
Pass it on (v rámci festivalu
Brussels Design September)

Štátny komorný orchester Žilina
vznikol v roku 1974 ako jediný orchester
„mozartovského typu“ na Slovensku.
V roku 1977 získal medzinárodné
uznanie, keď sa stal festivalovým
orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko
dostal pozvanie na Pražskú jar a potom
nasledovali úspešné koncerty na
mnohých festivaloch v celej Európe
a zámorí. Orchester uskutočnil takmer
tritisíc koncertov doma aj v 35 krajinách
sveta. Nahral vyše 70 CD s hudbou
od baroka až po súčasnosť pre rôzne
vydavateľstvá.

Termín: 8. – 23. 9.
Miesto: BOZAR, Brusel
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Týždeň slovenskej kuchyne
Termín: 7. 11. – 10. 11.
Miesto: Budova Berlaymont, Európska
komisia, Brusel, ako aj ďalšie
kantíny Európskej komisie

Bulharsko
Výstava Did you know? This is
Slovakia

Výstava fotografií Magical
Slovakia

Termín: september a 8. 12.

Termín: október

Miesto: Vojenský klub, Sofia

Miesto: Varna

Výstava bude prezentovaná pri
príležitosti štátneho sviatku Dňa
Ústavy SR a záverečného koncertu SK
PRES.

Slovenský film v Sofii

Termín: 8. 12.

Termín: október

Miesto: Vojenský klub, Sofia

Miesto: kiná Eurocinema a G8, Sofia
Nekomerčné premietanie vybraných
slovenských filmov v priestoroch ZÚ
SR spolu s výstavou Filmový plagát.

Európsky deň jazykov –
špecializovaný stánok
Termín: 26. 9.
Miesto: Sofia
V rámci podujatia predstavíme
slovenský jazyk a jeho špecifiká
s dôrazom na diakritiku, ktorá je jedným
z hlavných motívov loga SK PRES.
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Záverečný koncert pri
príležitosti SK PRES –
Cellomania

Záverečný koncert SK PRES –
Cellomania
Termín: 9. 12.
Miesto: Plovdiv
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Cyprus
Koncert zoskupenia Cellomania
pri príležitosti SK PRES
Termín: 1 .7.
Miesto: Nikózia

Česká republika
Koncert pri príležitosti Roku
slovenskej hudby a 100.
výročia narodenia slovenského
skladateľa Alexandra Moyzesa
Termín: 13. 10.
Miesto: Hradec Králové
Koncert sa uskutoční v spolupráci
s Filharmóniou Hradec Králové a jeho
súčasťou bude prezentácia Slovenskej
republiky v meste Hradec Králové.
Podujatie sa koná pod záštitou
veľvyslanca SR v ČR Petra Weissa.
Veľkosť Moyzesovho nadania, jeho
profesionálne skladateľské školenie
a jeho rozsiahla pedagogická činnosť ho
postavili popri E. Suchoňovi a J. Cikkerovi
do úlohy zakladateľskej osobnosti
modernej slovenskej hudobnej kultúry.
Vo fáze umeleckého dozrievania
bol pre neho rozhodujúci vplyv
neskororomanticky a impresionisticky
orientovanej českej moderny.

Dni česko-slovenskej kultúry
v Brne
Termín: október
Miesto: Brno
V rámci Dní česko-slovenskej kultúry
v Brne sa uskutoční slávnostný koncert
v Janáčkovom divadle, muzikálové
predstavenie v Mestskom divadle,
jazzový koncert a výstava.

Slávnostný koncert pri
príležitosti SK PRES
Termín: 30. 11.
Miesto: Obecný dom, Praha
Slávnostný koncert, na ktorom sa
predstavia umelci Edita Gruberová
a dirigent Peter Valentovič spolu so
Symfonickým orchestrom FOK hl.
mesta Prahy.

Dánsko
Výstava Did you know?
This is Slovakia
Termín: 7 .7.
Miesto: priestory Delegácie EÚ, Kodaň
a Aarhus
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Výstava kresieb žiakov na
motívy rozprávok Hansa
Christiana Andersena a výstava
Ľudské práva očami detí
Termín: august
Miesto: Loď detskej kultúry, viaceré dánske
prístavné mestá
Výstava kresieb žiakov bratislavských
základných škôl na motívy rozprávok
Hansa Christiana Andersena pri
príležitosti 175. výročia návštevy
svetoznámeho dánskeho spisovateľa
v Bratislave a výstava kresieb detských
autorov Ľudské práva očami detí.
Podujatie sa uskutoční v spolupráci
s občianskym združením Bibiana
Denmark v rámci projektu Loď detskej
kultúry M/S Bibiana. Historický trojsťažník
s vystavenými kresbami na palube sa
bude plaviť okolo Dánska už druhýkrát.
Výstavy budú prezentované širokej
verejnosti, najmä deťom vo viacerých
prístavných mestách.

Koncert zoskupenia Mucha
Quartet pri príležitosti SK PRES
Termín: 8. 9.
Miesto: Kodaň

Výstava Magical Slovakia
Termín: september
Miesto: Delegácia EÚ, Kodaň a Aarhus

Festival slovenských filmov
Termín: október – november
Miesto: Kodaň a Aarhus

Estónsko
Výstava Ľudské práva
očami detí
Termín: 30. 9 – 20. 10.
(slávnostné otvorenie 29. 9.)
Miesto: Estónska národná knižnica, Tallinn
Výstava víťazných umeleckých diel
druhého a tretieho ročníka výtvarnoliterárnej súťaže Ľudské práva očami
detí priblíži návštevníkom pohľad detí
na ľudské práva a práva dieťaťa na
vytváranie vlastných názorov. Výstava
je pokračovaním úspešnej prezentácie
diel prvého ročníka súťaže, ktoré boli
vlani vystavené v oboch krajinách.
Ide o diela žiakov základných škôl a
osemročných gymnázií na Slovensku.
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Balázs Szalay: Svoj názor mám právo vyjadriť
tvorivo (3. ročník, ZŠ s VJM Ul.Práve, Komárno),
ocenenie: 3. miesto

Súťaž prvýkrát vyhlásil v roku 2013
minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák. Jej cieľom
je iniciovať diskusiu o ľudských právach,
tolerancii a ľudskej dôstojnosti v ranom
štádiu vzdelávania detí.
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Koncert Triango, Slovenské
tance pri príležitosti SK PRES
Termín: 29. 9.
Miesto: Estónska národná knižnica, Tallinn

Fínsko
Pôvodná hudobno-tanečná
inscenácia Carmen à la Gypsy
Devils
Termín: 8. 9. a 9. 9.
Miesto: Divadlo Savoy, Helsinki
Tanečná dráma o vášni a osudovej
láske, krásnej a neskrotnej mladej
cigánke. Nadčasový príbeh o závisti,
ktorá vyústi do tragickej smrti, opäť
ožíva vo fantastických tancoch
so španielskym podtónom a cigánskym
temperamentom. Romantické
melódie Georgesa Bizeta adaptoval
charizmatický cimbalista a umelecký
vedúci známeho etno-orchestra
Cigánski diabli, Ernest Šarközi. Jedinečné
hudobné prevedenie spája prvky folku
s inými žánrami (klasická hudba, jazz,
etno, flamenco) vo virtuóznom podaní
orchestra.

Kombinovaná výstava
Equilibrium – slovenská grafika,
skulptúra a maľba & Telling
Lines – súčasná slovenská kresba
Termín: 10. 9. – 13. 11.
(slávnostné otvorenie 9. 9. )
Miesto: South Karelia Art Museum,
Lappeenranta

Equilibrium 2 – autor: Palo Macho; názov: Kruhy;
fotografka: Jana Hojstričová

Kombinovaná výstava Equilibrium –
slovenská grafika, skulptúra
a maľba & Telling Lines – súčasná slovenská
kresba prináša komplexný prierez
modernej slovenskej tvorby z dielne
strednej generácie maliarov a sklárov,
ako aj súčasnú kresbu mladej generácie
slovenských umelcov. V rámci výstavy
Equilibrium sa predstavia uznávaní
slovenskí umelci strednej generácie. Pre
Mariána Komáčka je príznačná autorsky
nezameniteľná expresívna grafická
a maliarska interpretácia súčasného
sveta. Karol Felix predstaví svet silných
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ľudských pocitov, v ktorom si aktéri
udržiavajú krehkú duševnú rovnováhu.
Palo Macho pracuje s tabuľovým sklom,
s jeho tvarovaním a deformáciou za
tepla, ktorá mu umožňuje vytvárať
obojstranné maľby – reliéfy. Výstavu
Telling Lines tvoria práce ôsmich mladých
výrazných umelcov: B. Sirka, D. Krajčová,
I. Šateková, J. Mitríková, D. Demjanovič,
M. Pascoe Mikyšková, R. Podhorský a S.
Fialová. V ich tvorbe zohráva významnú
úlohu kresba v jej rôznych podobách,
často s presahmi do iných médií.

Telling Lines 1 – autor: Svetlana Fialová

Koncert Triango, Slovenské
tance pri príležitosti SK PRES
Termín: 27. 9.
Miesto: mestská radnica, Helsinki

Výstava Slovakia, say cheese!
Termín: 28. 9. – 20. 11.
(slávnostné otvorenie 27. 9. )
Miesto:Virka Gallery v priestoroch mestskej
radnice, Helsinki
Na Slovensku sa na malom území
prelína mestské s vidieckym, cirkevné
so svetským, globálne s regionálnym.
Mapovanie špecifík, ktoré táto
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Slovakia say cheese 1 – autor: Martin Kleibl;
názov: Dražovce (2013)

diverzita prináša, sa v posledných
desiatich rokoch stalo záujmom
viacerých slovenských umelcov.
Výstava Slovakia, say cheese! predstavuje
diela mladej generácie slovenských
fotografov a ich pohľad na Slovensko
a život Slovákov z rôznych perspektív.
Autori balansujú na hranici
umeleckého a sociálneho prístupu.
Martin Kleibl hľadá svojráznosť
v zdanlivo banálnych situáciách
a kompozíciách. Ján Viazanička
a Boris Németh v spoločnom projekte
Premeny Slovenska dlhodobo mapujú
post-komunistické zmeny slovenskej
krajiny. Fotografujú demonštrácie,
festivaly, ale aj nákupné centrá či
diaľnice. Projekt Šymona Klimana
je portrétom Slovákov z rôznych
kultúrnych aj sociálnych prostredí.
Výskum ľudskej povahy je typický
aj pre sériu Petra Ančica. Juraj Fifik
a Tomáš Manina cyklom Budovanie
Slovenska rozširujú vizuálny archív
Slovenska zaznamenávaním
industriálnych stavieb a budov,
ktoré v druhej tretine 20. storočia
prispeli k budovaniu moderného
(Česko)Slovenska. Ján Kekeli diváka
pozýva vstúpiť do veľkoformátových
fotografií slovenskej krajiny,
ktoré svojou monumentálnosťou
pripomínajú klasické maľby.
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Výstava víťazných umeleckých
diel druhého a tretieho ročníka
výtvarno-literárnej súťaže
Ľudské práva očami detí
Termín: 22. 10. – 15. 11.
Miesto: Knižnica Pasila (Helsinská mestská
knižnica), Helsinki
Výstava víťazných umeleckých diel
druhého a tretieho ročníka výtvarnoliterárnej súťaže Ľudské práva očami
detí priblíži návštevníkom pohľad
detí na ľudské práva a práva dieťaťa
na vytváranie vlastných názorov.
Výstava je pokračovaním úspešnej
prezentácie diel prvého ročníka
súťaže, ktoré boli vlani vystavené
v oboch krajinách. Ide o diela žiakov

René Zrubec: Môj svet (4. ročník, Spojená škola, Pod
Kalváriou 914, Topoľčany), ocenenie: 1. miesto

základných škôl a osemročných
gymnázií na Slovensku. Súťaž prvýkrát
vyhlásil minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslav
Lajčák. Jej cieľom je iniciovať diskusiu
o ľudských právach, tolerancii
a ľudskej dôstojnosti v ranom štádiu
vzdelávania detí.

Francúzsko
Výstava Magical Slovakia
Termín: 4. – 8. 7.
Miesto: Európsky parlament, Štrasburg

Výstava Flowers for Slovakia:
Pass it on v rámci festivalu Paris
Design Week
Termín: 3. – 10. 9.

Koncert Petra Lipu

Miesto: Paríž

Termín: začiatok júla

Komorný koncert zoskupenia
Mucha Quartet

Miesto: zastupiteľstvo SR, Paríž
Krátky koncert pri príležitosti začiatku
SK PRES.

Termín: druhá polovica septembra
Miesto: koncertná sieň Archives Nationales,
Paríž
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Výstava súčasných slovenských Džezový koncert na festivale
umelcov
Jazzycolors, Martin Valihora so
skupinou
Termín: október (slávnostné
otvorenie 6. 10. o 18:00)

Miesto: Cité Internationale des Arts, Paríž

Vernisáž výstavy slovenského
výtvarníka Alexeja Vojtáška
Termín: november
(otvorenie výstavy 10. 11. )
Miesto: Lille

Termín: november
Miesto: Paríž

Koncert Beáty Dreisigovej
a literárny večer s Janou Beňovou
Termín: november
Miesto: Cognac

Vystúpenie umeleckého súboru
Lúčnica pri príležitosti SK PRES

Slovenský vianočný koncert
v Paríži, Bratislavský
chlapčenský zbor

Termín: 21. 11. o 20:00

Termín: 10. 12.

Miesto: Studio 104, Maison de Radio France,
Paríž;

Miesto: Eglise de la Madeleine, Paríž

Termín: 23. 11.

Organový recitál, Monika
Melcová

Miesto: Kongresový a hudobný palác,
Štrasburg

Termín: 12. 12.
Miesto: Auditorium, Maison de Radio France,
Paríž

Grécko
Recitál svetoznámej slovenskej
sopranistky Adriany Kučerovej
pri príležitosti SK PRES
Termín: 15. 7. 2016
Miesto: koncertná sála Parnassos, Atény
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Slovenská operná hviezda Adriana
Kučerová uvedie árie z diel
slovenských a svetových skladateľov
s klavírnym sprievodom popredného
slovenského klaviristu Róberta
Pechanca. Koncert pod názvom
Slovak Opera Diva prebehne v jednej
z najznámejších historických
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kultúrnych budov v centre hlavného
mesta Helénskej republiky, v sídle
kultúrnej a literárnej spoločnosti
Parnassos. Sopranistka Adriana
Kučerová patrí k najvyhľadávanejším
operným speváčkam súčasnosti.

Adriana Kučerová

Holandsko
Koncert Moyzesovho kvarteta
pri príležitosti SK PRES
Termín: 6. 7.
Miesto: De Rijswijkse Schouwburg, Rijswijk

Spoločná výstava výtvarníkov
Kristíny Šubjakovej (SK)
a Walthera SmeitinkaMühlbachera (NL)

stretli na workshope pred niekoľkými
rokmi. Spája ich veľmi podobný
abstraktný štýl. Úspešnú spoluprácu
sa rozhodli prezentovať na spoločnej
výstave Labyrint života (Labyrinth of Life).

Výstava Flowers for Slovakia:
Pass it on v rámci festivalu
Dutch Design Week
Termín: 22. – 30. 10.
Miesto: Eindhoven

Termín: 15. 10.
Miesto: Galéria, Hoogeveen
Súčasní výtvarníci Igor Cvacho (SK) a
Walther Smeitink-Műhlbacher (NL) sa

Chorvátsko
Koncert zoskupenia Mucha
Quartet pri príležitosti SK PRES
Termín: 26. 9.
Miesto: Hudobný dom, Záhreb
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Írsko
Výstava Did you know?
This is Slovakia
Termín: jún
Miesto: mestská radnica, Cork

Slávnostný koncert pri
príležitosti SK PRES, účinkuje
husľový virtuóz V. Jablokov
s bratom A. Jablokovom,
projekt Dvaja bratia – Two
Brothers
Termín: 1. 7.
Miesto: Triskel Arts Centre, Cork

Vladimír Jablokov pochádza z rodiny
hudobníkov. Na husle začal hrať už
v piatich rokoch. Asi pred desiatimi
rokmi sa rozhodol odcestovať na
niekoľko mesiacov za prácou do
Írska. S hľadaním práce to však nešlo
podľa jeho predstáv. Začal hrávať pod
holým nebom na slávnej dublinskej
obchodnej ulici Grafton Street.
Koncerty sa onedlho začali sypať
jeden za druhým. Vladimír sformoval
v roku 2006 s priateľmi kvarteto
Slovak Festival Quartet. V roku 2011
vydal debutový album Classical Twist –
očarujúci hybrid klasiky, jazzu a popu
od Bacha až po Bowieho. Vladimírova
hudba je osviežujúca, dynamická
a silno energická. Za posledné roky
si vydobyl na írskej klasickej scéne
miesto jednej z najžiarivejších
mladých hviezd.

Koncert slovenského husľového
virtuóza Vladimíra Jablokova sa
uskutoční pri príležitosti začiatku
SK PRES. Vladimír Jablokov vystúpi
aj s ďalším vynikajúcim huslistom,
mladším bratom Antonom.
Sprevádzať ich bude klavirista A.
Kuruc. Diváci budú svedkami svetovej
premiéry adaptácie európskej
hymny Óda na radosť s využitím
motívov slovenskej ľudovej hudby.

Litva
Koncert Triango (P. Breiner)
Slovenské tance pri príležitosti
SK PRES
Termín: 4. 7. o 19:00
Miesto: mestská radnica, Vilnius
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Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: 4. 8. – 30. 8.
Miesto: mestská radnica, Vilnius
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Výstava Majstri ducha

Výstava Magical Slovakia

Termín: 4. 8. – 30. 8.

Termín: 4. 8. – 30. 8.

Miesto: mestská radnica,Vilnius

Miesto: mestská radnica, Vilnius

Lotyšsko
Koncert Triango (P. Breiner)
Slovenské tance pri príležitosti
SK PRES
Termín: 1. 7. o 19:00
Miesto: Great Guild, Riga

Výstava AKURÁT/skláreň
Rona – súčasný slovenský
sklársky dizajn
Termín: 14. 9.–7. 10.
Miesto: Galéria Latvijas Makslinieku savieniba
(galéria Únie umelcov Lotyšska), Riga

Výstava Majstri ducha
Termín: 27. 9. – 14. 10.
Miesto: Daugavpils University, Daugavpils

Výstava VyKROJenô
v spolupráci s ÚĽUV
Termín: 6. 10. – 30. 10.
Miesto: Latvijas Kara Musejs (Múzeum vojny),
Riga
Ústredie ľudovej umeleckej
výroby (ÚĽUV) dlhodobo mapuje
tradičný ľudový odev na Slovensku
a v priebehu 70-ročnej histórie stálo
pri kľúčových etapách jeho vývoja.
Výstava vyKROJenô hravým spôsobom
ponúka obrazy zo slovenskej histórie,
prostredníctvom ktorých môžu
návštevníci vnímať rozsiahle kultúrne
dedičstvo našich predkov. Cieľom
výstavy je prezentovať odev, ktorý
je jedným z najvýraznejších prejavov
tradičnej kultúry, a poodhaliť zákulisie
jeho výroby.

Detail výšivka © R. Rehák
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Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: 8. 11. – 24. 11.
Miesto: Štátne gymnázium, Paegles 40,
Valmiera

Prezentácia slovenského filmu
Termín: 1. 12 a 8. 12.
Miesto: kino na ul. K. Suns Elizabetes 83/85,
Riga

Luxembursko
Koncert Moyzesovho kvarteta
pri príležitosti SK PRES
Termín: 4. 7. o 19:30
Miesto: Abbaye de Neumüster, Luxemburg

Pri príležitosti predsedníctva SR v Rade
EÚ predstaví Moyzesovo kvarteto
diela Alexandra Moyzesa, jedného
z najväčších slovenských skladateľov
20. storočia, ako aj diela českých
autorov Antonína Dvořáka a Bedřicha
Smetanu.

Výstava slovenských
ilustrátorov ocenených na BIB
1967 – 2016
Termín: 25. 10. – 5. 12.
Miesto: Abbaye de Neumünster, Luxemburg
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je
najväčšou svetovou prehliadkou
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originálov ilustrácií detských
kníh na svete. Počas svojej vyše
päťdesiatročnej existencie BIB sa
v Bratislave odprezentovalo to
najlepšie, čo vznikalo v jednotlivých
krajinách sveta v oblasti detskej
ilustračnej tvorby. Pevný pilier
slovenskej ilustrátorskej školy
založenej Albínom Brunovským
a vychádzajúcim z tvorivých snáh
Vincenta Hložníka podopiera niekoľko
generácií slovenských ilustrátorov
dodnes. O kvalite slovenskej
ilustračnej tvorby svedčí aj fakt, že
za 25 ročníkov BIB získali slovenskí
ilustrátori 28 cien. Ocenených bolo
17 ilustrátorov zo všetkých generácií,
niektorí dostali cenu opakovane.
Expozícia prezentuje ocenených
slovenských autorov na BIB počas
rokov 1967 – 2015.
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Maďarsko
Výstava Lajos Szalay –
Koloman Sokol – Pablo Picasso
Termín: 18. 8. – 13. 11.
Miesto: Várkert Bazár, Budapešť
Výtvarníka Lajosa Szalaya (HU)
a Kolomana Sokola (SK) spája
citlivá reakcia na aktuálnu sociálnu
situáciu. Oboch sa bytostne
dotýkali utláčaní a chudobní ľudia.

odcudzenosti a lásky. Lajos Szalay už
s Picassom vystavoval a Picasso údajne
zo slovenských umelcov poznal len
Kolomana Sokola. Spoločná výstava
týchto troch umelcov sa v Budapešti
realizuje po bratislavskej premiére.

Slávnostný koncert zoskupenia
Quasars Ensemble pri
príležitosti SK PRES
Termín: 14. 9. o 20:00
Miesto: Bazilika sv. Štefana, Budapešť

Koloman Sokol: Bez názvu (Býky), okolo 1952, gvaš,
tuš, fixka, kartón, 45 x 52 cm, súkromná zbierka

Obaja boli brilantnými kresliarmi
a bytostnými figuralistami. Ich témy
sú veľmi podobné, napríklad rodina,
ženské akty, kone, býky či erotické
motívy. Významným zdrojom ich
inšpirácie bola antika. U oboch
nachádzame biblické témy i motívy
Dona Quijota ako symbolu márneho
boja s veternými mlynmi. Ovplyvnili
viacero generácií umelcov v krajinách,
kde pôsobili, a ich tvorba presahuje
teritóriá ich rodných krajín. Koloman
Sokol emigroval v roku 1948 do
Ameriky a už sa na Slovensko nevrátil.
Lajos Szalay odišiel do Argentíny
a v roku 1988 sa s manželkou vrátil
do Maďarska. S tvorbou slávneho
maliara Pabla Picassa mala ich tvorba
spoločné otázky života a smrti,

Výnimočné zoskupenie Quasars
Ensemble, ktoré sa popri súčasnej
klasickej hudbe venuje aj hudbe
starších epoch, v Budapešti vystúpi
spolu so sopranistkou Evou
Šuškovou. Šušková sa zúčastnila
na majstrovských interpretačných
kurzoch v Rakúsku, Maďarsku
a v Českej republike. Spolupracuje
s viacerými slovenskými skladateľmi
a zameriava sa osobitne na
interpretáciu hudby 20. storočia
a súčasnosti. Umelecky participovala
na premiérach šiestich pôvodných
slovenských opier. Absolvovala
desiatky koncertných vystúpení
v Európe a v USA. Dirigentom bude
vedúci predstaviteľ Quasars Ensemble
Ivan Buffa. Diela Ivana Buffu zneli na
významných festivalových pódiách,
napríklad Wien Modern, Aspekte Salzburg,
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Takefu International Music Festival, ISCM
World Music Days alebo Melos-Étos.
V roku 2007 dostal prestížnu cenu Jána
Levoslava Bellu za skladbu Ritual. V roku
2013 spolu s členmi Quasars Ensemble
prevzal najvýznamnejšie umelecké
ocenenie na Slovensku – Krištáľové
krídlo.

Komorný koncert Piesne Európy
Termín: 8. 12. o 18.00
Miesto: Rezidencia veľvyslanca SR, Budapešť
Na koncerte účinkujú sólista Opery
SND Pavol Remenár a gitaristka
Miriam Rodriguez Brüllová. Miriam
Rodriguez Brüllová študovala na
Slovensku a neskôr v Kanade pod
vedením špičkového gitaristu
Alvara Pierriho. Ako účastníčka
majstrovských kurzov pracovala so
svetoznámymi gitaristami, ako sú
napríklad Abel Carlevaro, Alvaro Pierri,
Luise Walkerová, Oscar Ghiglia, Pavel
Steidl či John Duarte. Získala najvyššie
ocenenia na gitarových súťažiach
na Slovensku, ako aj vo Viedni,
Kutnej Hore, španielskej Toroelle de
Montgrí a nemeckom Weikersheime.
Okrem vystúpení na Slovensku hrala
v mnohých štátoch Európy a sveta.

Intenzívne sa venuje aj komornej
hre. Slovenský barytonista Pavol ako
sólista Opery Slovenského národného
divadla v Bratislave debutoval
v titulnej postave Mozartovho Dona
Giovanniho. Spolupracoval s viacerými
významnými európskymi opernými
režisérmi, napríklad s Mariuszom
Trelinskym, Petrom Konwitschnym,
Gintarasom Varnasom alebo Nikolom
Raabom. Vystúpil v mnohých krajinách
Európy, v Izraeli či v Japonsku.
Intenzívne sa venuje koncertnej
činnosti a interpretácii piesní.

Malta
Koncert slovenských umelcov
Pavla Bršlíka (tenor) a Róberta
Pechanca (klavír) pri príležitosti
SK PRES v rámci podujatia
Slovenské dni na Malte
Termín: 7. 10 – 8. 10.
Miesto: Rezidencia prezidenta a Koncertná
sála Maltského kasína, Malta
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Róbert Pechanec
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Tradičné koncerty najvýznamnejších
slovenských interpretov sa pravidelne
konajú v rezidencii prezidenta Malty
a v Koncertnej sále Maltského kasína
za účasti osobností spoločenského
a politického života Malty, ako aj
predstaviteľov krajanskej komunity už
od roku 2006.
Pavol Bršlík

Nemecko
Kráľovský lesk a sláva –
Korunovácie v Bratislave/
Prešporku 1563 – 1830
Termín: 27. 5. – 14. 8.
Miesto: Centre Charlemagne – Neues
Stadtmuseum, Aachen
Výstava prezentuje jednu
z najdôležitejších kapitol v dejinách
Bratislavy – korunovačné slávnosti
uhorských kráľov. Takmer po tri
storočia (1563 – 1830) bola Bratislava
dejiskom korunovácií uhorských

kráľov a kráľovien (osemnásťkrát).
Tieto politické udalosti podmienili
jej hospodársky a kultúrny rozkvet.
Prostredníctvom asi stovky vzácnych
exponátov predstavíme v rámci
tohto výstavného projektu jedno
z najvýznamnejších období v histórii
Bratislavy. Jadrom výstavy budú
výtvarné diela – grafické listy, maľby
a umelecky stvárnené strelecké terče
so zobrazeniami portrétov panovníkov
a jednotlivých výjavov korunovačnej
ceremónie. Vystavené budú aj
korunovačné medaily, žetóny, či
dobové tlače. Výstavu realizujú
Múzeum mesta Bratislavy, Galéria
mesta Bratislavy a Centre Charlemagne
- Neues Stadtmuseum Aachen.

Slovenské sklo – Inštalácie
Pala Macha a Jany
Hojstričovej, dizajn Patrika Illa
a Aleksandry Stencel
Termín: 28. 5. – 31. 8.
Miesto: Glasmuseum Hentrich, Kunstpalast,
Düsseldorf

Johann Hieronymus Löschenkohl
Korunovácia Leopolda II.,
kolorovaná medirytina, 1790 © archív MMB, GMB

Sklo je pre Slovensko dôležité
z hospodárskeho aj umeleckého
hľadiska. Dôkazom toho je fakt, že
slovenské sklárne Rona, založené
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v roku 1892, sú jedným z najväčších
výrobcov skla na svete a od
roku 1965 prispieva k umeleckej
reprezentácii i Ateliér Sklo na
Vysokej škole výtvarných umení
(VŠVÚ) v Bratislave. Výtvarník so
špecializáciou na sklo Palo Macho
a fotografka Jana Hojstričová v rámci
projektu Invisible Skin kombinujú
tavené sklo s fotografickými
snímkami. Do priehľadného skla sú
vložené fotografie ľudskej pokožky
a oblečenia, ktoré sú tiež čiastočne
priehľadné, podobne ako röntgenové
snímky. Patrik Illo a Aleksandra
Stencel sú dizajnérmi sklární Rona.
Ich osviežujúco ironická séria retro
dizajnu s venovaním architektovi
Adolfovi Loosovi znovu uvádza dávno
odmietnuté postupy – zlatú obrubu
a mechanicky leptané zdobenie.
Sieťotlač starých ilustrácií na skle
tvorí pozoruhodné kombinácie.
Sériou recyklovaných zaváraninových
pohárov spomína Illo na časy
socializmu v Československu. Poháre
sa pomocou cifier a zlatej obruby
menia na vázy a spájajú tým miestnu
tradíciu brúseného skla vo vitríne
s obľúbeným domácim zaváraním.
Výstavu podporil Poľský inštitút
v Düsseldorfe.

Patrik Illo a Aleksandra Stencel,
Secret Garden, © archív umelcov
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Výstava DialógySK – malé
a väčšie témy slovenského
dizajnu
Termín: 1. – 22. 6.
Miesto: Veľvyslanectvo SR, Berlín

© archív Slovenské centrum dizajnu

Výstava šperkov Flowers for
Slovakia – Pass it on v rámci
Medzinárodného festivalu
dizajnu DMY
Termín: 2. – 5. 6.
Miesto: Kraftwerk Berlín

Filip Horní © Adam Sakový
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Večer slova a hudby
slovenských umelcov

Výstava fotografií: Premeny
Slovenska

Termín: 10. 6.

Termín: 10. 7.

Miesto: Steinwayhaus, Rubinsteinsaal, Mníchov

Miesto: Hessenský parlament, Wiesbaden

Na podujatí sa zúčastnia prof. Daniela
Varinská (klavír), prof. Mikuláš Jelínek
(husle) a prof. Ján Slávik (violončelo)
a Dalibor Karvay.

Výstava šperkov Flowers for
Slovakia – Pass it on
Termín: 1. 7. – 26. 8.
Miesto: Veľvyslanectvo SR, Berlín

Slávnostné podujatie k SK PRES,
koncert Mucha Quartet a výstava
Did you know? This is Slovakia
Termín: 1. 7.
Miesto: Münchner Kulturhaus, Mníchov

Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: 7. 7.
Miesto: České kultúrne centrum, Mníchov

Delicanto – Hier isst die
Welt, Königlichen PorzellanManufaktur
Termín: 1. – 3. 7.
Miesto: Berlín
Na Festivale Delicanto veľvyslanectvá
predstavia svoju kultúru a jedlá.
Festival organizuje nadácia City
Stiftung v spolupráci s kanceláriou
spolkového poslanca Johannesa
Selleho. Na prvom ročníku v roku 2014
za zúčastnilo 40 veľvyslanectiev.

Úvodný koncert SK PRES –
Klavírne duo Nora a Miki Skuta
Termín: 12. 7.
Miesto: Rotes Rathaus (Radnica), Berlín
Manželia Skutovci založili klavírne
duo v roku 1996. Okrem domácich
scén účinkovali na samostatných
koncertoch a medzinárodných

Predstavenie fujary v rámci
sympózia o slovenskom
predsedníctve
Termín: 9. 7.
Miesto: Európske informačné centrum,
Darmstadt

Klavírne duo Nora a Miki Skuta
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festivaloch vo viacerých európskych
krajinách. Okrem významných diel
klasicko-romantického obdobia
obsahuje ich repertoár najmä klasikov
20. storočia. Skladateľ a klavirista Miki
Skuta patrí medzi špičkových umelcov
v oblasti klasickej hudby, džezu aj
popu. Jeho nahrávky Bachových
skladieb získali najvyššie hodnotenie
v odbornom časopise BBC Music
Magazine. Koncertoval okrem iného
v sále Kings Place a bol pozvaný
na festival najlepších klaviristov
súčasnosti The Piano v Budapešti.
Absolvoval približne stopäťdesiat
koncertov v mnohých krajinách
sveta. Za výnimočné interpretačné
výkony doma i v zahraničí získal
Krištáľové krídlo a Cenu Frica Kafendu.
Nahral približne štyridsať CD.
Nora Skuta je v súčasnosti jednou
z najvýraznejších medzinárodne
aktívnych hudobníčiek na Slovensku.
Je vyhľadávanou komornou i sólovou
hráčkou a zanietenou interpretkou
súčasnej hudby. Od roku 2009 je prvou
klaviristkou súboru Österreichisches
Ensemble für Neue Musik v Salzburgu.
Vysoko hodnotený v odborných
kruhoch je jej sólový album John Cage
- Sonáty a interlúdiá pre preparovaný klavír
(Hevhetia 2005). Na koncerte zaznejú
diela od J. S. Bacha, J. Beneša a I.
Stravinského.

© archív umelca

človek obnažený navonok, ale aj
vo vnútri. Autor siaha až na dno
duše, aby manifestoval ľudskú
bezbrannosť, ale i rafinovanosť
a pretvárku. Ako v panoptiku pred
nami defilujú záhadné, najmä
ženské postavy a tváre, rafinované
sfingy, bizarné animálne i rastlinné
motívy vyjadrujúce zložitú štruktúru
medziľudských vzťahov. Na pozadí
týchto vzťahov sa rozohráva príbeh
erotických hier a zmyselnosti. Vladimír
Gažovič je introvert a vnímavý
pozorovateľ, ktorý zobrazuje lesk
i biedu nášho súžitia. Jeho figurálne
príbehy sú plné metamorfóz

Výstava popredného
slovenského grafika Vladimíra
Gažoviča a koncert Saxophone
Syncopators
Termín: 7. 9. – 14. 10.
Miesto: Veľvyslanectvo SR, Berlín
Na reprezentatívnej výstave sa
predstaví jeden z najvýznamnejších
slovenských výtvarníkov Vladimír
Gažovič. Ústredným motívom jeho
diel – grafík, kresieb a malieb je
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a metafor. Reálne ľudské i zvieracie
bytosti sa často menia na bizarné
príšery zhmotňujúce neresti, vášne
i obludnosť našich emócií a občas aj
naše radosti.
Saxophone Syncopators je unikátne
saxofónové kvarteto, ktoré sa
venuje interpretácii skladieb vážnej
hudby. Okrem toho sa sústredí na
autentickú interpretáciu hudobného
žánru ragtime v aranžmánoch pre
štyri saxofóny. Aranžmány skladieb
pochádzajú zo začiatku 20. storočia,
keď sa saxofón ako hudobný nástroj
tešil najväčšej popularite. Na
dosiahnutie čo najvernejšieho zvuku
používajú Saxophone Syncopators
originálne zrekonštruované dobové
nástroje z prvej polovice minulého
storočia.

Koncert Solamente naturali
a prednáška Viery Polakovičovej
o starej hudbe Slovenska
Termín: 18. 9. o 11:00
Miesto: Musikinstrumenten-Museum
(Múzeum hudobných nástrojov), Berlín
Súbor pre starú hudbu Solamente
naturali, ktorého zakladateľom
a umeleckým vedúcim je vynikajúci
huslista Miloš Valent, vznikol v roku
1995 ako flexibilná kombinácia
umelcov, ktorí sa chceli venovať

prezentácii hudby 17. a 18. storočia.
Repertoár je prvoradý a určuje presné
obsadenie súboru. Tak je Solamente
naturali raz triom či septetom,
inokedy súborom barokového typu,
predvádzajúcim barokové oratóriá
s orchestrom a zborom. Členovia
súboru majú úroveň sólových hráčov,
radi objavujú neznáme teritóriá
a púšťajú sa do náročných projektov.
Zbierka piesní a tancov Anny SzirmayKeczerovej, ktorá je na programe
koncertu, nepatrí len k najstarším
pamiatkam hudby, pri ktorej sa
zabávala uhorská šľachta, ale môžeme
ju súčasne zaradiť k najvýznamnejším
pamiatkam barokovej hudby z územia
dnešného Slovenska. Podujatie sa
uskutoční k Roku slovenskej hudby.

Dni slovenskej kultúry 2016:
Slovensko – v srdci Európy
Termín: 18. 9.
Miesto: Deutsches Filmmuseum (Nemecké
filmové múzeum), Frankfurt nad
Mohanom
Honorárny konzulát Slovenskej
republiky v Bad Homburgu organizuje
počas celého roka Dni slovenskej kultúry
2016, pod záštitou Slovenskej komisie
pre UNESCO. Súčasťou podujatia je
okrem iného filmový festival, ktorý
predstaví slovenské filmy.

Výstava o Slovenskom
národnom povstaní
Termín: 19. 9. 2016 – 15. 1. 2017
Miesto: Gedenkstätte Deutscher Widerstand
(Pamätník nemeckého odporu), Berlín

Solamente Naturali © Peter Vrbinčík

Slovenské národné povstanie
(SNP) z októbra 1944, bolo jedným
z najväčších protifašistických
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vystúpení v Európe. Išlo o ozbrojené
vystúpenie proti domácemu režimu
kolaborujúcemu s nacistami, ako aj
proti nemeckej okupácii Slovenska.
Bolo vyvrcholením úsilí zjednoteného
odbojového hnutia a exilovej
československej vlády. Získalo
podporu štátov protihitlerovskej
koalície – ZSSR, USA a Veľkej Británie.
Po boku slovenskej povstaleckej
armády a partizánskych jednotiek
v povstaní bojovali dobrovoľníci z 30
ďalších národov. Povstanie bolo po
dvoch mesiacov bojov porazené, ale
jeho existencia spôsobila zásadnú
zmenu vnímania Slovenska –
z poslušného Hitlerovho vazala
sa stalo rešpektovanou súčasťou
protinacistickej koalície. SNP ukázalo,
že tisíce obyvateľov Slovenska sú
ochotné bojovať a zomierať v boji za
slobodu a demokraciu, proti okupácii
aj domácemu autoritatívnemu

Der geschlossene Garten
(der Sprache) / Zavretá
záhrada (reči)
Miesta a termíny:
Haus der Donau, Ulm (19. 9. alebo 21. 9.)
a Stadtbibliothek, Štuttgart (20. 9.)
Čítanie slovenskej poézie
a prezentácia antológie Lob des
Wildtiers im Winter / Chvála divej zvery
v zime (Wunderhorn 2015) za účasti
autorky Mily Haugovej. Moderuje
Daniela Humajová, nemecké texty číta
Cornelia Sykora.

Prehliadka slovenskej
kinematografie 60. rokov 20.
storočia – Československá nová
vlna
Termín: 20. – 30. 9.
Miesto: Zeughauskino – Deutsches historisches
Museum (Nemecké historické múzeum), Berlín

Presun vojakov povstaleckej armády
na začiatku septembra 1944
© Vojenský historický archív v Bratislave

Československá nová vlna je
všeobecne považovaná za jedno
z najdôležitejších hnutí novej vlny
vo svetovej kinematografii. Slovenskí
autori svojou tvorbou prispeli jednak
k samotnému vzniku hnutia – za
prvý film Československej novej vlny sa

režimu. Cieľom výstavy je priblížiť
túto významnú historickú udalosť
v širšom historickom a európskom
kontexte medzinárodnému a hlavne
nemeckému publiku. Výstavu realizujú
Pamätník nemeckého odporu
v Berlíne, Historický ústav Slovenskej
akadémie vied a Múzeum SNP
v Banskej Bystrici.

Slnko v Sieti © Slovenský filmový ústav
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považuje Slnko v sieti Štefana Uhra,
ale aj k sformovaniu osobitnej
a špecifickej estetiky, súčasne
serióznej i hravej. Je postavená
na precíznej fotografickej práci
kamery a inovatívnom prístupe
k zvuku. Kolekcia filmov zostavená
kurátormi kina Zeughaus Nemeckého
historického múzea predstavuje
reprezentatívny výber filmov zlatej
éry slovenskej kinematografie. Popri
Slnku v sieti Štefana Uhra zahŕňa
filmy rozprávača s citom pre detail
a ľudskú povahu Petra Solana
Boxer a smrť a Kým sa skončí táto noc,
ďalší z výnimočných filmov Štefana
Uhra Organ, vizuálne a zvukovo
strhujúcu adaptáciu rovnomennej
novely od Dobroslava Chrobáka Drak
sa vracia režiséra Eduarda Grečnera,
krásnu poctu ľudskému životu
Obrazy starého sveta Dušana Hanáka
a filmy excentrických režisérov Juraja
Jakubiska (Vtáčkovia, siroty a blázni)
a Ela Havettu (Ľalie poľné). Podujatie
pomáha realizovať Slovenský filmový
ústav.

či vzťahu medzi matkou a dcérou.
V roku 1988 jej v taliančine vyšiel
preklad prostonárodných povestí
Pavla Dobšinského pod názvom
Kráľ času a ďalšie slovenské rozprávky.
Za román Pozor na Pinocchia (Occhio
a Pinocchio, 2006) dostalu prémiu
prestížnej literárnej ceny Popoli in
cammino. Na realizácii podujatia sa
podieľa Literárne informačné centrum
a Taliansky inštitút v Berlíne.

Koncert Ladislava Fanzowitza
a Jany Dekánkovej
Termín: 27. 9.
Miesto: Casimirschloss, Kaiserslautern

Europakultur – Europa in
Bewegung, prezentácia diel
spisovateľky Jarmily Očkayovej
Termín: 22. 9.
Miesto: Zastúpenie Európskej komisie, Berlín
V rámci projektu EUNIC (European
National Institutes for Culture) sa
uskutoční prezentácia Slovenska
ako predsedníckej krajiny
a jeho spisovateľov, v kontexte
s talianskymi a ďalšími európskymi
spisovateľmi, ktorí tvoria v inom ako
materinskom jazyku. Predstaví sa
o. i. Jarmila Očkajová, spisovateľka
a prekladateľka slovenského pôvodu
žijúca a pôsobiaca v Taliansku.
Venuje sa najmä témam imigrácie,
priateľstva medzi mladými ženami,

Janka Dekánková a Ladislav Fanzowitz
© archív umelcov

Ladislav Fanzowitz (Fančovič) je
klavírny virtuóz s medzinárodným
renomé a interpret džezových štýlov
ragtime, hot jazz či boogie-woogie
z prvej polovice minulého storočia.
Jana Dekánková je džezová speváčka,
ktorá sa špecializuje na starý hot džez
a swing 20. až 40. rokov minulého
storočia.
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Výstava To najlepšie, čo doma
máme Ateliéru Laboratórium
fotografie
Termín: 18. 10. – 14. 11.
Miesto: Veľvyslanectvo SR, Berlín

Výstava Alexander Dubček významná osobnosť moderných
dejín Slovenska a európskej
politiky a Alexander Dubček:
Ľudská tvár politiky
Termín: november
Miesto: Humboldtova univerzita, Berlín

Výstava To najlepšie, čo doma máme © VŠVU

Výstava To najlepšie, čo doma máme je
ukážkou prác študentov a pedagógov
Ateliér Laboratórium fotografie (ALF)
na Katedre fotografie a nových médií
Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave. Ateliér pod vedením
prof. Ľuba Stacha prešiel viacerými
vývojovými fázami, počas ktorých sa
realizovali náročné výstavy a tvorivé
dielne doma aj v zahraničí. Filozofiou
a poslaním ateliéru je prepájanie
fotografie s inými médiami. Výstava
prezentuje dokumentárne projekty,
ale aj experimentálne polohy
výskumu samotného fotografického
média. Tento trend je do určitej
miery zrkadlom vplyvu globálnej
internetovej kultúry, ale zároveň aj
výskumom regionálnych archetypov
a výsledkom odvahy študentov
prekračovať hranice bežne chápaného
pohľadu na fotografiu.
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Alexander Dubček bol slovenským
komunistickým politikom
a prominentnou osobnosťou
spojenou s udalosťami Pražskej
jari 1968. Svojím programom
Socializmus s ľudskou tvárou sa snažil
o demokratizáciu a politickú
liberalizáciu Československa. Túto
snahu násilne ukončil vpád vojsk
Varšavskej zmluvy do ČSSR v noci
z 20. na 21. augusta 1968. Slovenský
fotograf Vladimír Benko, autor
výstavy Ľudská tvár politiky, predstavuje
Dubčeka z iného pohľadu ako bol
známy širokej verejnosti. Počas svojho
pôsobenia v spravodajskej agentúre
mal príležitosť fotografovať Dubčeka
v rokoch 1990 – 1992. Podarilo sa mu
zachytiť silný ľudský rozmer známeho
politika. Spolupracoval s ním na

Alexander Dubček © Vladimír Benko
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projekte fotoreportáží, ktorý, žiaľ,
prerušila tragická smrť Alexandra
Dubčeka. Výstavy pripravilo pri
príležitosti nedožitých 95. narodenín
A. Dubčeka MZVaEZ SR v spolupráci
s obcou Uhrovec a ďalšími partnermi.

Výstava fotografií Pop meets
Pop – Andy Warhol meets Beatles
Termín: november
Miesto: Deutsche Börse, Eschborn

jedinečný slovenský nástroj, fujaru,
známy súbor Cellomania, oceňovaná
mladá hudobníčka a skladateľka
Katarzia alias Katarína Kubošiová,
džezová vibrafonistka, úspešná
mladá speváčka a skladateľka
Ľudmila Štefániková, operná diva
a sopranistka Edita Gruberová, ako
aj známy klavirista a dirigent Peter
Valentovič. Počas podujatia budú
výrazné maliarky Saša Makarová
a Xénia Bergerová tvoriť diela, ktoré
zostanú majetkom ministerstva.
Obe umelkyne otvoria samostatné
výstavy. Moderátorkou večera je Adela
Banášová.

Komplexná prezentácia
Slovenska So klingt die Slowakei Autorské čítanie: Kay Zeisberg
číta zo svojho piešťanského
(Tak znie Slovensko)
románu Mramorový palác
Termín: 16. 11.
Miesto: Spolkové ministerstvo financií, Berlín
Na pozvanie spolkového ministra
financií Wolfganga Schäubleho sa
v historickej budove ministerstva
uskutoční už 7. prezentácia
predsedníckej krajiny EÚ. Jej prvú časť
bude tvoriť rozhovor s ministrami
financií Slovenska a Nemecka, v druhej
sa predstavia výrazní slovenskí umelci.
Vystúpi medzinárodné zoskupenie
profesionálnych tanečníkov
a performerov CreDance, hudobník
Michal Paľko, ktorý predstaví hru na

CreDance © Richard Bača

Termín: 16. – 21. 11.
Miesto: Lipsko
Lipský spisovateľ Kay Zeisberg sa
intenzívne zaoberá slovenskou
históriou a súčasnosťou od roku
2011, najmä historickými kúpeľmi
v Piešťanoch. V roku 2012 vyšiel jeho
prvý román Mramorový palác, ktorý
rozpráva príbeh židovsko-maďarskej
podnikateľskej rodiny na príklade
pracovitého Ľudovíta Wintera.
Realizátorom podujatia je Honorárny
konzulát SR v Sasku a Durínsku.

Kay Zeisbegr © archív HK SR Lipsko
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Výstava medzinárodných
laureátov Grand Prix BIB
Ilustrátorský Olymp

Prix. Ide o unikátnu putovnú výstavu,
ktorá v uvedenom rozsahu ešte nebola
sprístupnená takému širokému publiku.

Termín: 23. 11. 2016 – 31. 1. 2017

Výstava Povedomé formy
Andreja Rudavského

Miesto: Japanisch-Deutsches Zentrum
(Japonsko-nemecké centrum), Berlín
Výstava predstavuje diela nositeľov
najvyšších ocenení Bienále ilustrácií
Bratislava (BIB) v päťdesiatročnej
retrospektíve tohto medzinárodného
podujatia. BIB je medzinárodná
súťažná prehliadka originálov ilustrácií
detských kníh, ktorá sa koná pod

Termín: 1. 12. 2016 – 31. 1. 2017
Miesto: Veľvyslanectvo SR, Berlín
Výstava Povedomé formy Andreja
Rudavského ponúka jedinečnú
príležitosť vidieť nielen klasickú
polohu bronzových a kamenných
kaplniek a hláv jedného z posledných
žijúcich členov umeleckej skupiny
Mikuláša Galandu, ale predovšetkým
jeho konštruktívne myslenie
v ploche obrazu, ktorému sa počas
svojej tvorby systematicky venoval.
Podujatie realizuje Turčianska galéria
v Martine.

Iku Dekune - ilustrácia z knihy Amefurashi
(Das Meerhäschen, od bratov Grimmovcov) © BIB

záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie
pre detskú knihu (IBBY) s podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky už od roku 1967. Jeho
hlavným organizátorom je BIBIANA,
medzinárodný dom umenia pre deti
v Bratislave. V celosvetovom kontexte
predstavuje jedinečné nekomerčné
podujatie v oblasti ilustrácie pre deti.
V priebehu doterajších 25 ročníkov
sa na bienále prezentovalo 7 574
ilustrátorov zo 105 krajín. Návštevníci
majú možnosť zalistovať si v kolekcii
takmer 150 bohato ilustrovaných kníh
pre deti a mládež z 36 krajín sveta, ktoré
pochádzajú z fondov Knižnice BIBIANY
v Bratislave. Knižnú zbierku sprevádza
súbor 25 knižných ilustrácií, za ktoré ich
autori získali prestížne ocenenie Grand
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Andrej Rudavský: Hlava muža v krajine (2001-2002)
83x111cm / akryl © Turčianska galéria v Martine
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Výstava svetového dedičstva
UNESCO na Slovensku

Galakoncert pri príležitosti
SK PRES

Termín: 1. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Termín: 12. 12. o 19:00

Miesto: Foyer, Slovenský inštitút, Berlín

Miesto: Dóm, Berlín

Edita Gruberová © Lukás Beck

Účinkujú: Edita Gruberová (soprán),
Zuzana Šveda (mezzosoprán), Pavol Bršlík
(tenor), Richard Šveda (barytón)
a Peter Valentovič (klavír)

Kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov
© Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Výstava priblíži lokality svetového
dedičstva UNESCO na Slovensku.
Slovensko, krajina prekrásnej
prírody a rozmanitého kultúrneho
a prírodného bohatstva, je prítomná
v Zozname svetového dedičstva už
viac ako dvadsať rokov. Od prijatia
Dohovoru o ochrane svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO Slovenská republika úspešne
nominovala 5 kultúrnych a 2 prírodné
lokality, zlepšila ich ochranu a stav
zachovania. Významne sa zaktivizovala
aj na poli medzinárodnej regionálnej
spolupráce a aktívne sa podieľa
na riešení spoločných problémov
a globálnych tém.

V programe zaznejú okrem iných
diela Alexandra Moyzesa, Mikuláša
Schneidera-Trnavského, Antonína
Dvořáka, Richarda Straussa, Richarda
Wagnera či Sergeja Rachmaninova.
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Poľsko
Medzinárodný festival
Hudobné záhrady
Termín: 15. 7. – 11. 8.
Miesto: nádvorie Kráľovského zámku, Varšava
Slovenská republika je čestným
hosťom 16. ročníka festivalu. V rámci
štvortýždňového projektu sa
uskutočnia štyri slovenské večery
(prezentácia slovenskej kultúry,
histórie a cestovného ruchu). Od roku
2011 je čestným hosťom festivalu
krajina predsedajúca v danom období
Rade Európskej únie.

pripravilo Šarišské múzeum
v Bardejove v spolupráci s Mestským
úradom v Bardejove. Generálny
konzulát SR v Krakove a Slovenský
inštitút vo Varšave v spolupráci
s poľskými partnermi pripravili jej
prezentáciu v deviatich poľských
mestách.

Slovenský deň v Krakove
Termín: 19. 8.
Miesto: Hlavné námestie, Krakov

Krst knihy v poľskom jazyku
História Spiša
Termín: júl
Miesto: Krakov

Prezentácia výstavy Bardejov –
svetové dedičstvo UNESCO
Termín: Tarnów (júl – august), Krosno
(september), Rzeszów (október)
Výstavu, ktorá prezentuje minulosť
i súčasnosť Bardejova a približuje
jeho historické a kultúrne pamiatky,
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Celodenná prezentácia slovenskej
kultúry, umenia, gastronómie
a turistického ruchu v Krakove v rámci
jubilejného 40. ročníka Medzinárodného
festivalu ľudového umenia, ktorý patrí
medzi tri najvýznamnejšie podujatia
svojho druhu v Poľskej republike.
Týždňový festival priťahuje každý deň
na najväčšie krakovské námestie tisíce
návštevníkov z Poľska i zo zahraničia.

PROGRAM – KRAJINY EÚ

Výstavný projekt Magical
Slovakia
Termín: august
Miesto: Slovenský inštitút, Varšava

Slávnostný koncert Slovenského
komorného orchestra pri
príležitosti SK PRES
Termín: 6. 9.
Miesto: Kráľovský zámok, Varšava
V rámci slávnostného koncertu
Slovenského komorného orchestra
v reprezentačných priestoroch
Kráľovského zámku vo Varšave
zaznejú diela slovenských, poľských
i významných európskych autorov
klasickej hudby.

Prezentácia výstavy Košická
moderna
Termín: od 15. 9. – 27. 11.
Miesto: Medzinárodné centrum kultúry, Krakov
Výstava prezentuje slovenský kultúrny
fenomén známy ako Košická moderna,
ktorý sa viaže na prostredie Košíc
20. rokov minulého storočia. Týka
sa nielen výtvarného umenia, ale
aj oblasti architektúry a divadla.
Dvadsiate roky 20. storočia otvorili
novú a nezvyčajne dynamickú
kapitolu v dejinách Košíc. Mesto sa
stalo nielen významným kultúrnym
centrom na mape novovzniknutého
Československa, ale aj širšej strednej
Európy. Multietnické a multikultúrne
Košice vtedy pritiahli veľkú skupinu
umelcov z Čiech, Maďarska,
Rumunska a ďalších európskych

krajín. Mnohí z nich predtým získali
vzdelanie v Budapešti, Mníchove, či
Paríži. Košice, miesto stretu kultúr,
sa stali priestorom pre dialóg
a výmenu myšlienok a nápadov pre
niekoľko generácií umelcov. Výstava
bude prezentovaná pod záštitou
prezidentov Slovenskej republiky
i Poľskej republiky.

Slávnostný koncert Slovenského
komorného orchestra
Termín: 29. 9.
Miesto: Národné fórum hudby, Vroclav
V rámci slávnostného koncertu
Slovenského komorného orchestra
v meste Vroclav (Európske hlavné mesto
kultúry 2016) zaznejú diela slovenských,
poľských i významných európskych
autorov klasickej hudby.
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Výstava Andreja Rudavského

Slovenský deň v Gliwiciach

Termín: september

Termín: október

Miesto: Slovenský inštitút, Varšava

Miesto: Gliwice

Výstava diel významného slovenského
umelca, zaraďovaného k skupine
okolo Mikuláša Galandu. Patrí
k najvýraznejším osobnostiam
moderného slovenského sochárstva.

Celodenná prezentácia slovenskej
kultúry, umenia, gastronómie
a turistického ruchu v takmer
200 tisícovom meste v Sliezskom
vojvodstve. V Gliwiciach sídli jeden zo
7 honorárnych konzulátov SR v Poľsku.

Podujatie venované 270.
výročiu narodenia Mórica
Beňovského
Termín: september
Miesto: Slovenský inštitút, Varšava
Podujatie pripomínajúce významného
cestovateľa a osobnosť, ktorá zasiahla
do vývoja viacerých krajín – okrem iného
Poľska, Francúzska či Madagaskaru.

Výstava DialógySK – malé
a väčšie témy slovenského
dizajnu
Termín: október
Miesto: Slovenský inštitút, Varšava

Poľsko-slovenská konferencia
Bratislava – mesto na
križovatke kultúr
Termín: október
Miesto: Slovenský inštitút, Varšava

Výstava Vojenské cintoríny
architekta Dušana Jurkoviča
v západnej Galícii
Termín: október
Miesto: Múzeum sliezskych povstaní,
Świętochłowice
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Dvojdňová konferencia s účasťou
vedeckých pracovníkov univerzít
a akadémií vied oboch krajín je
rozdelená do troch tematických
okruhov: história Bratislavy, obraz
Bratislavy v kultúre (literatúra, divadlo,
kinematografia, hudba), urbanistika
a architektúra.

PROGRAM – KRAJINY EÚ

Výstava Hrad Ľubovňa vo víre
poľsko-uhorských dejín

Podujatie venované 95. výročiu
narodenia Alexandra Dubčeka

Termín: november

Termín: november

Miesto: Historické múzeum mesta Krakov,
Krakov

Miesto: Slovenský inštitút, Varšava

Hrad Ľubovňa ležal na pohraničí
dvoch kráľovstiev – uhorského
a poľského. Preto bol neraz miestom
významných stretnutí, diplomatických
rokovaní a kráľovských návštev. Táto
výstava predstaví bohatú a zaujímavú
históriu hradu Ľubovňa.

Podujatie venované jednej
z najvýznamnejších a v zahraničí
najznámejších politických osobností
v novodobej slovenskej histórii.

Prezentácia vedeckej
slovensko-poľskej publikácie
Dejiny Spiša
Termín: november
Miesto: Slovenský inštitút, Varšava

Výstava diel Petra Pollága
Termín: november
Miesto: Slovenský inštitút, Varšava
Peter Pollág patrí k profilovým
postavám súčasného slovenského
výtvarného umenia. Jeho meno je
dobre známe nielen v slovenskom, ale
aj európskom kontexte.

Prezentácia rozsiahlej vedeckej
publikácie, pripravovanej v rámci
Slovensko-poľskej komisie
humanitných vied pri Ministerstve
školstva Slovenskej republiky
a Ministerstve vedy a vysokého
školstva Poľskej republiky.
Zostavovateľmi sú renomovaní
historici – prof. Martin Homza
z Univerzity Komenského v Bratislave
a prof. Stanislaw Sroka z Jagiellonskej
univerzity v Krakove. Vyše
600-stranová kniha približuje históriu
prihraničného regiónu slovenského
a poľského Spiša, v ktorom sa cez
stáročia prelínali rôzne politické,
kultúrne a etnické vplyvy.
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Medzinárodný knižný
veľtrh

Klavírny koncert Lenky
Pollákovej

Termín: december

Termín: december

Miesto: Vroclav

Miesto: Slovenský inštitút, Varšava

Prezentácia knižných publikácií
slovenských autorov vydaných
v uplynulom období v poľskom jazyku
v rámci jedného z najvýznamnejších
knižných veľtrhov v Poľsku.

V rámci koncertu laureátky
Medzinárodného klavírneho fóra
v poľskom Sanoku zaznejú diela
významných slovenských a poľských
skladateľov.

Prehliadka slovenských filmov
Termín: december
Miesto: Slovenský inštitút, Varšava

Portugalsko
Výstava Magical Slovakia
spojená s výstavou Did you
know? This is Slovakia
Termín: 5. – 16. 9.
Miesto: Torreão Poente do Terreiro do Paço,
radnica, Lisabon

Koncert Moyzesovho kvarteta
pri príležitosti SK PRES
Termín: 20. 9.
Miesto: Centro Cultural de Belém, Lisabon

Týždeň slovenského filmu
a výstava filmových plagátov
Termín: október
Miesto: Cinemateca Portuguesa, Lisabon
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Rakúsko
Otvárací koncert SK PRES
s Bratislava Hot Serenaders
Termín: 1. 7.

V rámci 10. ročníka etablovaného
festivalu dizajnu vo Viedni Vienna
Design Week sa v spolupráci so
Slovenským centrom dizajnu predstaví
25 dizajnérov zo Slovenska.

Miesto: Berio-Saal, Wiener Konzerthaus, Viedeň

Orchester Bratislava Hot Serenaders
patrí medzi svetovú špičku
v autentickej interpretácii džezovej
hudby 20. a 30. rokov 20. storočia.
V rámci medzinárodneho festivalu vo
Francúzsku v Saint Raphael orchester
dostal prestížnu cenu Sydney d’Or.
Zoskupenie umelecky vedie trubkár
Juraj Bartoš, ktorý v súčasnosti patrí
k popredným európskym interpretom
klasickej a džezovej hudby.
Spolupracuje napr. so Slovenskou
filharmóniou, Symfonickým
orchestrom Slovenského rozhlasu či
big bandom Vienna Art Orchestra.

Výstava DialógySK – malé
a väčšie témy slovenského
dizajnu v rámci festivalu Vienna
Design Week 2016
Termín: 30. 9. – 17. 10.
Miesto: Slovenský inštitút, Viedeň

Koncert Petra Lipu a jeho kapely
Termín: 5. 10. o 20:30
Miesto: klub Porgy & Bess, Viedeň

Slovenská džezová legenda Peter Lipa
vystúpi s kapelou v svetoznámom
viedenskom klube. Peter Lipa je
spevák, skladateľ a dlhoročný
organizátor Bratislavských džezových
dní. Slovenský inštitút vo Viedni
každoročne prezentuje medzinárodný
džezový festival Bratislavské džezové dni,
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ktorý tento rok štartuje svoj 42.
ročník. Bratislavské džezové dni
sa vyprofilovali na profesionálny
európsky formát, na ktorom
každoročne účinkujú svetové džezové
hviezdy, ale i nové tváre slovenskej
džezovej scény.

Vianočný koncert s Editou
Gruberovou pri príležitosti SK
PRES
Termín: 17. 12.
Miesto: Stephansdom, Viedeň
Svetoznáma sopranistka Edita
Gruberová v spolupráci s basistom
Richardom Švedom a orchestrom
v Stephansdome bude magnetom

pre členov diplomatického zboru
a kultúrnu verejnosť. Koncert bude
záverečným podujatím slovenského
predsedníctva v Rade EÚ. Zároveň
sa podujatie uskutoční k 70.
narodeninám Edity Gruberovej, ktoré
oslávi 23. decembra.

Rumunsko
Výstava venovaná Andy
Warholovi pri príležitosti SK
PRES
Termín: druhá polovica septembra

Predstavenie Činohry SND
Termín: druhá polovica októbra
Miesto: Národné divadlo v Bukurešti

Miesto: Bukurešť

Slovinsko
Výstava Did you know? This is
Slovakia

Výstava slovenskej fotografky
Marty Főldéšovej TABULA RASA

Termín: 1. 7. – 10. 8.

Termín: 22. 8. – 11. 9.

Miesto: Ľubľana

Miesto: Galéria DLUL, Ľubľana
Nepopísaná doska, nepopísaný
papier. Svet nezaťažený problémami
dospelých, svet v ktorom duša
nepozná ťažobu a s ľahkosťou tvorí
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súzvuk s reálnym svetom. Dieťa sa
narodí s čistým štítom, bez dojmov,
predstáv a skúseností. Nie je zaťažené
hodnotením, rozlišovaním dobra
a zla. V jeho svete nemajú hodnotiace
pojmy význam. Jeho duša je slobodná,
plná fantázie. Myšlienky detskej
duše prúdia voľne, prirodzene.
Detský svet nie je obmedzený časom
ani priestorom. Taká je aj detská
fantázia – neobmedzená. Dieťa ostáva
vo svojom svete až do momentu,
kedy začne prijímať názory dospelých.
Nepopísaný papier, duša dieťaťa sa
začína zapĺňať písmom, skúsenosťami.
Biela čistota získava farebný odtieň.
Začína sa nová kapitola života. Ale do
tohto momentu ostáva dieťa čistou
dušou s ľahkosťou bytia. TABULA RASA
získala 1. miesto v súťaži Slovak Press
Photo (kategória Umenie a šoubiznis).

Koncert zoskupenia Mucha
Quartet pri príležitosti SK PRES
Termín: 28. 9.
Miesto: Mestské múzeum, Ľubľana

Celovečerné vystúpenie
slovenského tanečníka Milana
Tomášika s názvom Solo 2016
Termín: 1 9. 10.
(ďalšie predstavenia na iných
miestach v Ľubľane 20. 10. , 21. 10. ,
5. 12. a 6. 12.)

ku ktorým je ľahostajný. Tento
konflikt sa rieši pomocou vrstvenia
zvuku s pomocou skladateľa
a muzikologičky. Predstavenie Solo
2016 odznie v znamení prehlbovania
vzťahov. Zároveň ide o výpoveď
v prvej osobe, tzv. spoveď sólových
kreácií. Milan Tomášik je slovenský
tanečník a choreograf, spoluzakladateľ
tanečného zoskupenia Les SlovaKs
Dance Collective, ktoré pôsobí
na rôznych miestach v Európe.
Pre predstavenie Solo 2016 je
choreografom aj sólo tanečníkom.

Otvorenie výstavy slovenského
fotografa Martina Imana
Termín: 6. 11.
Miesto: Galéria J. Boljke, Ľubľana
Výstava uznávaného slovenského
fotografa Martina Imana, fotografa
ženského aktu. Ako uviedol autor,
fotografia aktu je jednou z najťažších
fotografických tém a nájsť pomyselnú
hranicu medzi estetičnosťou
a vulgaritou je pre umelca
náročné. Martin Iman k fotografii
prejavuje pokoru. Prevažuje u neho

Miesto: Cankarjev dom, Ľubľana
Nevyhnutnou súčasťou tvorivého
procesu Solo 2016 je postoj k hudbe.
Na prvom mieste je to konfrontácia
s historickou hudbou. V centre
pozornosti sú otázky, ako pôsobí
hudba na tanečníka, keď ju miluje,
na rozdiel od iných druhov hudby,
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figurálna kompozícia aktu, napätie
a emócia. Jeho prednostný smer je
piktorializmus. Umelecky pôsobí na
Slovensku, v Čechách a vo Francúzsku.
Vystavoval v Paríži, Lisabone a Prahe.

Prezentácia prekladov
slovenských literárnych diel do
slovinského jazyka
Termín: 21. 11. – 25. 11. a 5. 12. – 8. 12.

J. Šebesta (Keď sa pes smeje) do
slovinského jazyka v spolupráci
s Vydavateľstvom Litera a Cankarjeva
založba.

Výstava slovenskej keramičky
Márie Banášovej
Termín: 6. 12. 2016 – 06. 1. 2017
Miesto: Galéria J.Boljke, Ľubľana

Miesto: Knižný veľtrh Ľubľana, PEN klub,
Konzorcij Ľubľana a Maribor
Prezentácia dvoch diel V. Staviarský
(Kivader, Záchytka, Kalé topánky),

Spojené kráľovstvo
Vernisáž výstavy a hudobné
vystúpenie P. Breinera a Triango
Slovenské tance pri príležitosti
SK PRES
Termín: 7. 7.
Miesto: Europe House a St John’s Smith
Square, Londýn
Oficiálne otvorenie SK PRES sa začne
vernisážou výstavy v Europe House,
ktorá bude pre verejnosť otvorená do
15. júla. Následne sa uskutoční otvárací
koncert Slovenské tance, ktorý pripravil
Peter Breiner a zoskupenie Triango.

Výstava DialógySK – malé a väčšie
témy slovenského dizajnu
Termín: september
Miesto: Veľvyslanectvo SR, Londýn
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Film Sila ľudskosti – Nicholas
Winton a priblíženie jeho života
Termín: september
Miesto: The Bloomsbury Theatre Studio,
Londýn
Pri príležitosti pripomenutia Dňa
obetí holokaustu a rasového násilia
na Slovensku Veľvyslanectvo SR
v Londýne v spolupráci so Školou
slovanských a východoeurópskych
štúdií (School of Slavonic and
East European Studies – SSEES) na
University College London premietnu
významný film Sila ľudskosti – Nicholas
Winton (The Power of Good – Nicholas
Winton). Lady Milena Grenfell-Baines,
ktorá je jednou z „Wintonových detí“
priblíži po premietnutí filmu život
tohto statočného človeka hosťom.
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Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: 22. 9. – 13. 10.
Miesto: Londýn

Výstava slovenského sochára
Jána Ťapáka
Termín: október (vernisáž 13. 10. )
Miesto: Veľvyslanectvo SR, Londýn
Významný slovenský sochár Ján
Ťapák predstaví svoje známe
plastiky s veľkoplošnými kresbami,
ako napríklad sochy Kráľ a kráľovná,
Toro Querencia, Čistá myseľ. Väčšina
jeho tvorby je z bronzu. Ján Ťapák
vyštudoval rezbárstvo na strednej
umeleckopriemyselnej škole
v Bratislave a neskôr absolvoval
štúdium sochárstva na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave. Jeho
diela, ktoré sú súčasťou súkromných
zbierok na Slovensku aj v zahraničí,

patria medzi súčasnú slovenskú
špičku. Od roku 1990 vystavoval po
celom svete. Jeho najvýraznejšími
počinmi uplynulých rokov bola
bronzová plastika pre sídlo OSN
v Nairobi v Keni a monumentálna
päťmetrová socha zo zváraného
bronzu s názvom Knieža Laborec pre
východoslovenskú obec Habura.

Výstava Alexandra Dubčeka
pri príležitosti 95. výročia jeho
narodenia
Termín: november
Miesto: The UCL School of Slavonic and East
European Studies, Londýn
Alexander Dubček je považovaný za
významnú osobnosť moderných dejín
Slovenska a európskej politiky a lídra
Pražskej jari 1968. Pri príležitosti 95.
výročia jeho narodenia Veľvyslanectvo
SR v Londýne v spolupráci so Školou
slovanských a východoeurópskych
štúdií (School of Slavonic and East
European Studies – SSEES) usporiada
na University College London panelovú
výstavu autorských fotografií
Vladimíra Benku Ľudská tvár politiky.

Výstava Ľudské práva očami
detí
Termín: december
Miesto: Veľvyslanectvo SR, Londýn

FOTO: archív Ján Ťapák

Pri príležitosti Medzinárodného dňa
ľudských práv otvorí Veľvyslanectvo SR
v Londýne výstavu výtvarných diel 2.
a 3. ročníka literárno-výtvarnej súťaže
Ľudské práva očami detí. Diela vytvorili
žiaci základných škôl a osemročných
gymnázií. Témy 2.ročníka Mám právo
na svoj názor a 3. ročníka Moje ja – ja
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som ja! inšpirovali žiakov, aby vyjadrili
svoje názory a vnímanie seba samých
v spoločnosti. Najlepšie práce vyberala
odborná komisia pod vedením
akademického maliara Miroslava
Cipára.

Vianočný koncert
Termín: 20. 12.
Miesto: kultúrne centrum St. Martin-in-theFields, Trafalgar Square, Londýn
Veľvyslanectvo SR v Londýne
v spolupráci s kultúrnym centrom
St Martin-in-the-Fields a za podpory
londýnskeho spoločenstva európskych
kultúrnych inštitútov EUNIC
organizujú vianočný poobedňajší
koncert v centre Londýna, ktorý
priblíži divákom slovenské vianočné
koledy a piesne.

FOTO: archív St Martin-in-the-Fields

Španielsko
Výstava DialógySK – malé
a väčšie témy slovenského
dizajnu
Termín: 30. 6. – 27. 7.
Miesto: CentroCentro, Madrid

Noches y Almenas – koncert
zoskupenia Mucha Quartet
Termín: 2. júlový týždeň
Miesto: Ávila
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Koncert Moyzesovho kvarteta
pri príležitosti SK PRES
Termín: 3. septembrový týždeň
Miesto: Casino de Madrid, Madrid
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Vivencias – výstava fotografií
slovenskej fotografky
L. Tyrallovej a malieb
slovenského maliara
A. Godányho
Termín: 29. 9. – 29. 10.
Miesto: Matadero Madrid, Casa del Reloj,
Madrid
Jedinečná výstava, ktorá kombinuje
diela skúseného a etablovaného
maliara A. Godányho a fotografie
talentovanej mladej slovenskej
umelkyne L. Tyrallovej, ktorá žije
v Španielsku. A. Godány vo svojej
tvorbe prešiel viacerými tvorivými
etapami – od realizmu cez
expresionizmus a impresionizmus až
po surrealizmus či superrealizmus.
Jeho diela sa vyznačujú sviežim
a inovátorským prístupom k maľbe.
Základným zdrojom inšpirácie pre
Godányho sú prírodné výjavy, ktoré
umne pretvára do umeleckej podoby
silne pripomínajúcej poéziu farieb.
V protiklade s vyzretými Godányho
maľbami je umiestnená tvorba mladej
slovenskej fotografky L. Tyrallovej,
ktorá tvorí a žije v Barcelone. V roku
2012 získala prvú cenu v Concurso de
Fotoperiodismo CLIC. V tvorbe využíva
najmä vizuálny prieskum a archívy na
rozvinutie vlastného fotografického
jazyka.

Dni slovenského filmu v rámci
festivalu európskeho filmu
MUCES
Termín: 3. novembrový týždeň
Miesto: Segovia
Filmová prehliadka Dni slovenského
filmu sa uskutoční v rámci známeho
filmového festivalu v Segovii
MUCES. Festival sa zameriava na
náročnejšieho diváka a počíta
s vysokou návštevnosťou. Slovenská
republika bude na tohtoročnom
ročníku hosťujúcou krajinou. V rámci
filmových projekcií budú diváci môcť
sledovať skvosty slovenskej novej vlny,
to najlepšie z animovaných filmov pre
dospelých a nebudú chýbať diskusie
a workshopy so známymi slovenskými
filmármi a umelcami.

Srdce v písme ukryté –
výstava panelov s rukopismi
Bašagićovej zbierky
Termín: 1. 12. – 31. 12.
Miesto: Fundación Euroárabe, Granada
Výstava Srdce v písme ukryté je snahou
priblížiť Španielom výnimočnú zbierku
arabských, perzských a tureckých
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rukopisov a tlačí od známeho
bosenského literáta, orientalistu,
múzejníka a politika Safvet bega
Bašagića. Zbierka tematicky obsahuje
predovšetkým diela k náboženským
vedám: Korán, komentáre, tradície,
náboženské právo, dogmatika,
mystika a modlitby. Popri filozofii
sú zastúpené práce aj z metafyziky,
logiky a psychológie. Zbierka je
časťou kultúrneho dedičstva Bosny
a Hercegoviny, ktorá sa medzitým
integrovala aj do kultúrneho
dedičstva Slovenska a cez UNESCO aj
do kultúrneho dedičstva sveta.

Švédsko
Prehliadka najlepších
slovenských animovaných
filmov za uplynulé roky v rámci
Festivalu animovaných filmov
REX

Vystúpenie zoskupenia Mucha
Quartet
Termín: 6. 9.
Miesto: Koncertný dom, sála Grünewaldsalen,
Štokholm

Termín: 13. – 16. 10.
Miesto: Dom kultúry, Štokholm

Taliansko
Kelti z Bratislavy – recipročná
výstava v rámci družobných
vzťahov Bratislavy s Perugiou
Termín: 1. 7. – 31. 10.
Miesto: Museo archeologico nazionale
dell´Umbria, Perugia
Výstava najvýznamnejších umeleckých
artefaktov keltského umenia na
Slovensku je spojená s prezentáciou
Slovenska a jeho hlavného mesta
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Bratislavy. Kelti z Bratislavy je recipročná
výstava, ktorá sa realizuje v rámci
družobných vzťahov Bratislavy
s Perugiou. Nadväzuje na úspešnú
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archeologickú výstavu Etruskovia
z Perugie na Bratislavskom hrade
usporiadanú v Bratislave v rámci
talianskeho predsedníctva v Rade EÚ.
Družba s Perugiou trvá od roku 1962.
Bratislava bola už pred viac ako 2000
rokmi najvýznamnejšou oppidálnou
lokalitou v strednom Podunajsku.
Oppidum na území dnešnej
Bratislavy vzniklo koncom 2. storočia
pred naším letopočtom. Ovládalo
dunajský priechod, obchod na trase
významných transkontinentálnych
obchodných ciest – Jantárovej
a Podunajskej. Najnovšie unikátne
nálezy rímskych monumentálnych
stavieb a importov na Bratislavskom
hrade, akropole keltského oppida,
svedčia o výnimočnej a dosiaľ
nedocenenej funkcii územia Bratislavy
v závere doby laténskej v 1. storočí
pred naším letopočtom. Výstava
Kelti z Bratislavy ponúkne možnosť
oboznámiť sa s keltskou kultúrou
prostredníctvom originálnych nálezov
artefaktov, ktoré sú usporiadané
podľa pútavých tém, ktoré pomôžu
návštevníkom vytvoriť si ucelenú
predstavu o živote v keltskom oppide.
Realizátormi výstavy sú Hlavné
mesto SR Bratislava, Bratislavský
samosprávny kraj, mesto Perugia,
Archeologický pamiatkový úrad
regiónu Umbria, Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave
v spolupráci so SNM-Historické
múzeum, SNM-Archeologické
múzeum, Múzeum mesta Bratislava
a ďalšími organizáciami.

Recitál slovenského klaviristu
Martina Chudadu v rámci
letného Festivalu Akadémie
rímskej filharmónie
Termín: 14. 7.
Miesto: Sala Casella, Záhrady Akadémie
rímskej filharmónie, Rím

Mladý slovenský klavirista Martin
Chudada sa vo svete hudby pohybuje
od útleho veku. Už ako desaťročný
odohral spolu so žilinským Komorným
orchestrom svoj prvý koncert.
Ako sólista vystúpil s Mozartovým
Koncertom pre klavír za sprievodu
Orchestra Štátnej filharmónie Košice
a Štátneho komorného orchestra
Žilina. Martin Chudada získal viacero
ocenení: prvé miesto na Medzinárodnej
súťaži klavíristov Agropoli, prvé miesto
na Medzinárodnej súťaži mladých
klavíristov AMADEUS v Brne či prvé
miesto na Medzinárodnej klavírnej súťaži
v Neapole. Ako poslucháč žilinského
Konzervátoria vyhral v marci 2015
klavírnu súťaž študentov slovenských
konzervatórií v Košiciach. Koncert
pomáha realizovať Akadémia rímskej
filharmónie.
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Spomienkové stretnutie
dvoch operných hviezd Petra
Dvorského a Mirelly Freni

Výstava slovenského
výtvarníka Rudolfa Filu Cez
Hogartha

Termín: 14. 7.

Termín: 8. 9. 2016 – 8. 1. 2017

Miesto: Záhrady Akadémie rímskej filharmónie,
Rím

Miesto: reprezentačné sály zastupiteľského
úradu/Slovenského inštitútu, Rím

Spomienkové stretnutie dvoch
významných svetových operných
hviezd Petra Dvorského (tenor)
a Mirelly Freni (soprán) je spojené
s prezentáciou mladých slovenských
a talianskych speváckych talentov
v rámci letného Festivalu Akadémie
rímskej filharmónie. Operný spevák
Peter Dvorský počas svojej kariéry
získal viaceré ocenenia, medzi nimi
aj Krištáľové krídlo v kategórii hudba
za úlohu Ondreja v Suchoňovej
opere Krútňava a za svoje úspechy
a reprezentáciu na Slovensku
i v zahraničí. V roku 2010 sa stal
riaditeľom Opery Slovenského
národného divadla, v roku 2013 dostal
štátne vyznamenanie prezidenta
Slovenskej republiky Pribinov kríž I.
triedy. Od roku 2013 je riaditeľom
Slovenského inštitútu v Ríme.
Talianska sopranistka Mirella Freni na
verejnosti vystúpila už ako desaťročná
v súťaži talianskej verejnoprávnej
stanice RAI. Po dokončení štúdia
debutovala v roku 1955 v Mestskom
divadle v Modene v úlohe Micaely
v predstavení Carmen, v roku 1962
vo Verdiho opere Falstaff v milánskej
opere La Scala. O rok neskôr
debutovala aj vo Viedenskej štátnej
opere v predstavení La Bohème v úlohe
Mimì, ktorú interpretovala až do
roku 1992. V roku 1993 dostala Rad
čestnej légie, v 2010 jej bola udelená
cena za kariéru Oscar lyriky. Koncert
pomáha realizovať Akadémia rímskej
filharmónie.

Rudolf Fila patrí medzi
najvýznamnejších slovenských
maliarov. Výstava s názvom Cez
Hogartha prezentuje diela, ktorých
podkladom sú reprodukcie grafík
Williama Hogartha. Rudolf Fila
reprodukcie dotvára originálnymi
premaľbami. Zasahuje do ich
pôvodných kompozícií, pričom
mení ich pôvodný význam a zmysel.
Vážne mení na komické, doslovný
význam mení na prenesený. Každý
Hogarthov obraz je dotvorený iným
gestom, každá predloha si žiada inú
výtvarnú interpretáciu. Raz je to
jemná tenká línia nakreslená tušom,
inokedy vibrujúcim ťahom štetca,
alebo to môže byť aj masívny zásah.
Komentovanie obrazov iných maliarov
tvorí jednu z neodmysliteľných
charakteristík maliarskeho rukopisu
Rudolfa Filu.
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Výstava Slovenská moderna
zo zbierky Zoya Gallery –
Domov & Svet
Termín: 15. 9. – 30. november
Miesto: Múzeá sv. Dominika, Forlì
Výstava pod názvom Slovenská
moderna zo zbierky Galérie Zoya
s podtitulom Domov & Svet prináša
výber majstrovských diel z výnimočnej
súkromnej zbierky na Slovensku
Zoya Gallery, ktoré sú prvýkrát
predstavené v zahraničí. Pojem
slovenská moderna označuje výtvarnú
tvorbu, ktorá od prelomu 19. a 20.
storočia reagovala na západoeurópske
avantgardné a modernistické hnutia
vývoja umenia a pokúsila sa o ich
špecifické prevzatie a spracovanie.
Na jednej strane bola slovenská
moderna významným multikultúrnym
fenoménom, na druhej starne
sa stala prostriedkom a výrazom
hľadania národnej identity. Výstava
predstaví diela – zväčša maľby a práce
na papieri – od najvýznamnejších
predstaviteľov slovenského umenia
od konca 19. storočia po 40. roky 20.
storočia – predchodcov moderny
(Ladislava Mednyánszkeho, Dominika
Skuteckého a Konštantína KövariKačmarika), predstaviteľov košickej
moderny (Antona Jaszuscha,
Konštantína Bauera, Júliusa Jakobyho),
maliarov, ktorí vizualizovali „život
a mýtus rodnej zeme“ (Martina
Benku, Miloša Alexandra Bazovského,
Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu,
Imra Weinera-Kráľa), ale aj tých,
ktorých zaujalo postavenie človeka
v kataklizmách uplynulého storočia
(Kolomana Sokola, Cypriána
Majerníka).

Výstava Poklady gotiky zo
Slovenska
Termín: 29. 9. – 30. 11.
Miesto: Palazzo del Quirinale
Výstava najvýznamnejších umeleckých
artefaktov gotického umenia na
Slovensku za účasti prezidentov
Slovenskej republiky a Talianskej republiky,
Andreja Kisku a Sergia Mattarellu.

Spomienkový akt pri buste
významného slovenského
štátnika A. Dubčeka na
Bratislavskom námestí v Ríme
spojený s otvorením výstavy
Termín: 24. 11.
Miesto: reprezentačné sály zastupiteľského
úradu/Slovenského inštitútu, Rím
Podujatie sa organizuje pri príležitosti
95. výročia narodenia slovenského
štátnika a hlavnej osobnosti Pražskej
jari 1968 Alexandra Dubčeka.
Dubček sa spája s reformným
vývojom Československa v období
od januára do augusta 1968. V roku
1988 mu bol na Univerzite v Bologni
udelený titul doctor honoris causa
z politických vied. Po novembri 1989
sa vrátil do politického života, stal sa
poslancom a predsedom Federálneho
zhromaždenia a predsedom
slovenských sociálnych demokratov.

97

PROGRAM – KRAJINY EÚ

Koncert venovaný 110. výročiu
Slovensko-český film pre
narodenia Alexandra Moyzesa krajanov v Taliansku
a iným významným slovenským
Termín: 08. 12.
hudobným osobnostiam
Termín: 24. 11.

Miesto: reprezentačné sály zastupiteľského
úradu/Slovenského inštitútu, Rím

Miesto: reprezentačné sály zastupiteľského
úradu/Slovenského inštitútu, Rím
V rámci Roku slovenskej hudby sa
uskutoční vokálny koncert venovaný
110. výročiu narodenia Alexandra
Moyzesa. Veľkosť Moyzesovho
nadania, jeho profesionálne
skladateľské školenie a jeho rozsiahla
pedagogická činnosť z neho
urobili spolu s E. Suchoňom a J.
Cikkerom zakladateľa modernej
slovenskej hudobnej kultúry. Vo fáze
umeleckého dozrievania bol pre neho
rozhodujúci vplyv neskororomanticky
a impresionisticky orientovanej
českej moderny. Pre jeho osobitý
hudobný štýl, ktorý sa v priebehu
jeho tvorivého života prejavoval
najmä v jeho symfonickej a komornej
tvorbe, je príznačná majstrovská
tematická práca. Jeho teleologická
výstavba veľkých hudobných plôch
je vždy rozmanito riešená, ale vždy
konzistentná a pútavá. Jeho rozsiahla
folkloristická tvorba siaha od
prostých úprav ľudových piesní cez
kompozície pre folklórne súbory až
k orchestrálnym suitám s folklórnou
inšpiráciou. Na koncerte účinkujú
Katarína Kurucová (soprán) a Xénia
Maskalíková (klavír).
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Tradičné predvianočné stretnutie
slovenských a českých krajanov
spojené s premietaním filmu
slovenskej a českej produkcie za účasti
predstaviteľov tvorivých tímov za
Slovensko a Českú republiku.

Koncert Slovenskej filharmónie
pri príležitosti SK PRES, dirigent
Rastislav Štúr, sólista Dalibor
Karvay (husle)
Termín: 11. 12.
Miesto: Sála sv. Cecílie, Auditórium – Park
hudby, Rím
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Vianočný koncert Dalibora
Karvaya (husle) s klavírnym
sprievodom Daniela
Buranovského na záver SK PRES
Termín: 13. 12.
Miesto: Teatro Titano, Sanmarínska republika
Slovenský husľový virtuóz Dalibor
Karvay na husle začal hrať ako
trojročný pod vedením svojho
otca. Od roku 2000 študoval na
konzervatóriu vo Viedni pod

vedením profesora Borisa Kuschníra,
na hudobnej univerzite v Grazi
(Universität für Musik und darstellende
Kunst) a na Konzervatóriu v Žiline.
Štúdium ukončil na Akadémii umení –
Fakulte múzických umení v Banskej
Bystrici. Medzi jeho najvýznamnejšie
úspechy patrí víťazstvo na stretnutí
mladých hudobníkov v Córdobe
(1996), cena Eurovízie – Grand Prix,
Mladý hudobník roka (2002), prvé
miesto na súťaži Tibora Vargu
(2003), cena Medzinárodnej tribúny
mladých interpretov New Talent (2005)
a víťazstvo na súťaži Davida Ojstracha
v Moskve (2008).
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Gruzínsko
V4 Culinary and Fashion Week
Termín: október

zúčastnia kuchári reštaurácie
Ako doma (www.akodoma.eu)
a módny návrhár Richard Rozbora
(www.rozbora.com).

Miesto: Tbilisi
V rámci festivalu V4 Culinary and Fashion
Week budú predstavené národné
kuchyne krajín V4. Do Tbilisi pricestujú
štyri tímy popredných kuchárov,
ktoré v priebehu týždňa predstavia
kultúru stolovania Slovenska, Česka,
Poľska a Maďarska. Sprievodným
podujatím bude prezentácia mladých
módnych návrhárov krajín V4 v rámci
Tbilisi Fashion Week. Za SR sa podujatia

Koncert Moyzesovho kvarteta
s gitaristkou Miriam Rodriguez
Brüllovou
Termín: december
Miesto: Tbilisi

Island
Organový koncert Stanislava
Šurina
Termín: november
Miesto: Reykjavík
Stanislav Šurin študoval hru na organe
a cirkevnú hudbu v Bratislave a vo
Viedni. Ako organista účinkoval na
mnohých mediálnych prenosoch
bohoslužieb (pri inauguráciách
slovenských prezidentov či návštevách
pápeža Jána Pavla II.). Spolupracoval
so Slovenskou filharmóniou. V roku
2000 sólisticky účinkoval s National
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Symphony Orchestra Taiwan pri
premiérovom uvedení Janáčkovej
Glagolskej omše na Taiwane. Organové
recitály hral vo viacerých štátoch
Európy, v USA, Mexiku a v Kanade.
Sólové organové CD nahral
v katedrále rakúskeho mesta Graz,
v Schubertkirche vo Viedni, v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Trnave a v Bazilike
sv. Mikuláša v Trnave. Je zakladateľom
a organizátorom organových
festivalov v Trnave, Piešťanoch,
Skalici a Katedrále sv. Martina
v Bratislave. V roku 2009 mu bola
za mimoriadny prínos k odkazu
diela Johanna Sebastiana Bacha pre
súčasníkov udelená cena Sebastian.
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Izrael
Výstava fotografií SlovakAid
a Mashav
Termín: druhá polovica júna
Miesto: Ministerstvo zahraničných vecí
Izraelského štátu, Jeruzalem
Výstava obsahuje fotografie
z projektov slovenskej a izraelskej
rozvojovej spolupráce v Afrike pod
hlavičkou SlovakAid, resp. Mashav.
Slovensko sa odprezentuje štyrmi
projektmi, ktoré zrealizovalo v Keni
a Južnom Sudáne.

predstavuje veľkoplošné umelecké
fotografie, čiernobiele portréty
a dokumentárny film z prostredia
židovskej komunity a jej kultúry na
Slovensku.

Vernisáž výstavy Martina
Benku a Jaroslava Augustu
Termín: 29. 9.
Miesto: House of Quality, Jeruzalem

PHOTOGRAPHY EXHIBIT

July 1st - August 15th 2016
Israel Ministry of Foreign Affairs

JUMBO! SHALOM! AHOJ!
Israel Ministry of Foreign Affairs, 9 Yitzhak Rabin Blvd.,
Kiryat Ben-Gurion, Jerusalem

Multimediálne podujatie Last
Folio
Termín: 12. 9.
Miesto: Van Leer Jerusalem Institute, Jeruzalem
Projekt fotografa Yuria Dojča
a producentky Kataríny Krausovej

Výstava predstaví krojové štúdie
dvoch slovenských umelcov Martina
Benku (1888-1971) a Jaroslava Augustu
(1878-1970), ich odlišné pohľady
a maliarske techniky, ako aj pestrú
krojovú kultúru na Slovensku 20.
storočia.
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Výstava fotografií Magical
Slovakia

Vernisáž výstavy Slovenský
záchranca Židov Aron Grünhut

Termín: október

Termín: 24. 11.

Miesto: priestory Veľvyslanectva SR, Tel Aviv

Miesto: House of Quality, Jeruzalem

Vernisáž výstavy fotografií Karol
Kállay – CONNECTIONS

Výstava je venovaná Aronovi
Grünhutovi, ochrancovi ľudských práv
a záchrancovi Židov počas 2. svetovej
vojny.

Termín: 9. 11.
Miesto: Beit Shagal, Haifa
Cieľom projektu je predstaviť
slovenské umenie vo fotografii
objektívom slovenského fotografa
Karola Kállaya a slovenskú tvorbu cez
svetové osobnosti.
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Japonsko
Koncert Jakuba Čižmaroviča
Termín: 20. 9.
Miesto: Tokio
Jakub Čižmarovič sa narodil v známej
hudobníckej rodine na Slovensku
a od detstva žije v Kolíne nad Rýnom
v Nemecku. Hre na klavír sa začal
venovať ako 9-ročný a v trinástich
rokoch vystúpil už ako sólista
Beethovenovho klavírneho koncertu
s orchestrom. Ani nie o tri roky neskôr
debutoval v kolínskej filharmónii
s Gürzenich Orchestra Köln pod
taktovkou Jamesa Conlona. Získal
množstvo ocenení na klavírnych
súťažiach v Nemecku, ako aj na
medzinárodných súťažiach. Jakub
Čižmarovič bol žiakom renomovaného
klavírneho pedagóga prof. Karl-Heinza

Kämmerlinga, prof. Pavla Gililova
a prof. Jaquesa Rouviera. Pravidelne
vystupuje ako sólista orchestrov
v Nemecku, Holandsku, Južnej Kórei
a na Slovensku. V roku 2006 debutoval
v USA so svetoznámym Chicago
Symphonie Orchestra. Okrem toho
absolvoval viackrát turné v Ázii.
Jeho debutový album s dielami
R. Schumanna a F. Liszta vyvolal
pozornosť odbornej kritiky, ktorá
Čižmaroviča zaradila medzi najväčšie
talenty mladej generácie.

Južná Kórea
Výstava Slovenské divadelné
plagáty (po roku 1989)

aj zamestnancov divadiel a umelcov
bez odbornej kvalifikácie.

Termín: november
Miesto: The Korea Foundation, Soul
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Kórejskej republike v spolupráci s
Divadelným ústavom a Slovenským
centrom dizajnu pripravili výstavu
vyše 60 slovenských divadelných
plagátov pre verejnosť. Poprednú
úlohu pri nich zohráva humor, emócie,
komplexnosť, zručnosť technického
spracovania či rôznorodosť tém
a grafických techník. Autori plagátov
sú príslušníkmi rôznych generácií
a majú rôzne profesionálne
zameranie. Nájdeme medzi nimi
grafických dizajnérov, scénografov, no
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Kanada
Výstava fotografií známeho
slovenského fotografa Filipa
Kuliseva
Termín: 9. 6.
Miesto: Foyer Ministerstva zahraničných vecí
Kanady, Ottawa
Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev
hľadá krásne a unikátne miesta
na Zemi, ktoré prostredníctvom
fotografií prináša všetkým milovníkom
prírody na Slovensku a vo svete.
Chce tak v prvom rade prispieť k
ochrane biodiverzity a prírodného
bohatstva planéty. Absolvoval viac
ako 200 individuálnych výstav na
Slovensku a v zahraničí. Jeho diela
sú súčasťou zbierok významných
osobností, ako je pápež František,
princ Charles, monacké knieža
Albert II., ruský prezident Vladimír

Putin, slovenský prezident Andrej
Kiska, bývalý slovenský prezident
Ivan Gašparovič alebo bývalá šéfka
americkej diplomacie a prvá dáma
Hillary Clintonová. V roku 2010 získal
najvyššie európske ocenenie pre
profesionálnych fotografov Master
QEP (Qualified European Professional
Photographer).

Michal Bugala Trio - Ottawa
Jazz Festival
Termín: 30. 6.
Miesto: National Arts Centre, Ottawa
Vystúpenie slovenského jazzového
tria v rámci tradičného ottawského
jazzového festivalu. Účinkujú
Michal Bugala (gitara), Juraj Griglák
(basgitara) a Martin Valihora (bicie).

Kirgizsko
Dokumentárna a fotografická
výstava pri príležitosti 95.
výročia narodenín Alexandra
Dubčeka
Termín: september
Miesto: Biškek
Alexander Dubček bol slovenským
komunistickým politikom
a prominentnou osobnosťou
spojenou s udalosťami Pražskej
jari 1968. Svojím programom
Socializmus s ľudskou tvárou sa snažil
o demokratizáciu a politickú
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liberalizáciu Československa. Túto
snahu násilne ukončil vpád vojsk
Varšavskej zmluvy do ČSSR v noci
z 20. na 21. augusta 1968. Slovenský
fotograf Vladimír Benko, autor
výstavy Ľudská tvár politiky, predstavuje
Dubčeka z iného pohľadu ako bol
známy širokej verejnosti. Počas svojho
pôsobenia v spravodajskej agentúre
mal príležitosť fotografovať Dubčeka
v rokoch 1990 – 1992. Podarilo sa mu
zachytiť silný ľudský rozmer známeho
politika. Spolupracoval s ním na
projekte fotoreportáží, ktorý, žiaľ,
prerušila tragická smrť Alexandra
Dubčeka. Dubček prežil časť svojho
detstva v Biškeku.
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Lichtenštajnsko
Premietanie slovenskej filmovej
tvorby – Sila ľudskosti –
N. Winton
Termín: 20. 10.

Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: 20. 10.
Miesto: filmový klub Takino, Schaan

Miesto: filmový klub Takino, Schaan

Macedónsko
Galavečer pri príležitosti
začiatku SK PRES

Výstava Alexander Dubček –
ľudská tvár politiky

Termín: prelom júna a júla

Termín: november

Miesto: Macedónske národné divadlo, Skopje

Miesto: EU Info Centrum, Skopje

Pri príležitosti odovzdania a prevzatia
predsedníctva v Rade EÚ sa
uskutoční spoločný slovenskoholandský galavečer. Vystúpi
tanečná skupina The Skopje Dance
Theater v choreografii holandského
choreografa J. van der Masta, ako
aj slovenský klavírny virtuóz R. Rikkon.

Cieľom fotografickej výstavy
venovanej 95. výročiu narodenia
A. Dubčeka je priblížiť verejnosti
slovenského politika a symbol
Pražskej jari 1968 Alexandra
Dubčeka v rôznych situáciách jeho
života - počas oficiálnych návštev,
pracovných stretnutí s kolegami,
v súkromí s priateľmi a s rodinou,
či na oficiálnych reprezentačných
fotografiách. Autorom fotografií je
Vladimír Benko.

Dni slovenského filmu
Termín: september
Miesto: Kinotéka MK, Skopje
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Mexiko
Výstava Magical Slovakia
Termín: 6. 7. – 14. 8.
Miesto: Múzeum Franz Meayer, Mexiko



Premietanie slovenských filmov
z kolekcie pri príležitosti SK PRES
Termín: október
Miesto: Národná autonómna univerzita
v Mexiku (Universidad nacional
autónoma de México, UNAM), Mexiko

Moldavsko
Vystúpenie slovenského
folklórneho súboru na
medzinárodnom folklórnom
festivale Mesterul Manole
Termín: 25. – 30. 8.
Miesto: Criuleni

Výstava Alexander Dubček –
Ľudská tvár politiky
Miesta a termíny: Parlament Moldavskej
republiky, Kišiňov (12. – 30. 9. ), Ľudové
zhromaždenie Gagauzska, Komrat (4. – 21. 10)
Alexander Dubček bol slovenským
komunistickým politikom
a prominentnou osobnosťou

Nórsko
Koncert Slovenské tance
(P. Breiner) pri príležitosti SK PRES
Termín: 5. 10.
Miesto: Koncertný dom, Oslo
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spojenou s udalosťami Pražskej
jari 1968. Svojím programom
Socializmus s ľudskou tvárou sa snažil
o demokratizáciu a politickú
liberalizáciu Československa. Túto
snahu násilne ukončil vpád vojsk
Varšavskej zmluvy do ČSSR v noci
z 20. na 21. augusta 1968. Slovenský
fotograf Vladimír Benko, autor
výstavy Ľudská tvár politiky, predstavuje
Dubčeka z iného pohľadu ako bol
známy širokej verejnosti. Počas svojho
pôsobenia v spravodajskej agentúre
mal príležitosť fotografovať Dubčeka
v rokoch 1990 – 1992. Podarilo sa mu
zachytiť silný ľudský rozmer známeho
politika. Spolupracoval s ním na
projekte fotoreportáží, ktorý, žiaľ,
prerušila tragická smrť Alexandra
Dubčeka.
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Rusko
Vystúpenie súboru Lúčnica pri
príležitosti SK PRES a vernisáž
výstavy diel nestora slovenskej
grafiky Albína Brunovského
Miesta a termíny: Slovenský inštitút, Moskva
(6. 7. ) a Ústredný dom kultúry železničiarov,
Moskva (7. 7. – bez výstavy)
Po dlhých rokoch vystúpi v hlavnom
meste Ruskej federácie umelecký
súbor Lúčnica. Bezprostredne po
prvom vystúpení sa uskutoční v Galérii
Slovenského inštitútu vernisáž výstavy
diel nestora slovenskej grafiky Albína
Brunovského. V rozsiahlom tanečnohudobnom programe zaspievajú
a zatancujú takmer tri desiatky členov
Lúčnice.

Výstava mladého slovenského
maliara Petra Cvika
Termín: 28. 7.
Miesto: Slovenský inštitút, Moskva
Mladý maliar Peter Cvik sa bude
v Galérii Slovenského inštitútu
prezentovať samostatnou výstavou
pod názvom Architektony. Uskutoční
sa v rámci medzinárodného Bienále
mladých umelcov.

Koncert bluesového dua Ľuboš
Beňa & Bonzo Radványi
Termín: 10. 7.
Miesto: Moskva
Obľúbené slovenské bluesové
duo Ľuboš Beňa & Bonzo Radványi
vystúpi na medzinárodnom festivale
Jazz na rieke Moskva. Ide o 18. ročník
tradičného podujatia, ktoré spestruje
počas prázdnin a letných dovoleniek
kultúrny život v metropole Ruska.
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Výstava akademického maliara
a galeristu Andreja Smoláka
Oduševnenie túžby
Termín: 17. 8.
Miesto: Slovenský inštitút, Moskva
Obrazy maliara a galeristu Andreja
Smoláka sú v galériách a súkromných
zbierkach v mnohých európskych
štátoch, ale aj v USA, Japonsku
a v Austrálii.

Termín: 22. 9.
Miesto: Slovenský inštitút, Moskva
Výstava Slovenský textilný dizajn bude
spojená s módnou prehliadkou
mladých umelcov – študentov
Oddelenia priemyselného dizajnu
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
v Trenčíne.

Výstavný projekt Magical
Slovakia
Termín: 22. 10.
Miesto: Slovenský inštitút, Moskva

Prehliadka slovenskej filmovej
tvorby a vernisáž výstavy
Filmový plagát
Slávnostné otvorenie výstavy
Slovenský textilný dizajn

Termín: 10. 11.
Miesto: Slovenský inštitút, Moskva

Vernisáž výstavy
dokumentárnej fotografie
Alexander Dubček medzi nami
Termín: 24. 11.
Miesto: Slovenský inštitút, Moskva
Alexander Dubček bol slovenským
komunistickým politikom
a prominentnou osobnosťou
spojenou s udalosťami Pražskej
jari 1968. Svojím programom
Socializmus s ľudskou tvárou sa snažil
o demokratizáciu a politickú
liberalizáciu Československa.
Výstava sa uskutoční pri príležitosti
Dubčekových nedožitých 95.
narodenín.
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Slávnostné otvorenie výstavy
obrazov slovenského insitného
umelca Mira Potomu a koncert
Dua Cordefiato
Termín: 15. 12.
Miesto: Slovenský inštitút, Moskva
Na záver slovenského predsedníctva
v Rade EÚ sa uskutoční slávnostné
otvorenie výstavy obrazov insitného
umelca Miroslova Potomu, ktorý je
označovaný za slovenského Ladu. Pred
vernisážou si budú môcť návštevníci
Slovenského inštitútu vypočuť
v kinosále koncert Dua Cordefiato:
Ivica Gabrišová Encingerová & Miriam

Rodriguez Brüllová (flauta & gitara).
Tento koncert dá zároveň bodku za
Rokom slovenskej hudby.

Srbsko
Koncert Adrieny Bartošovej pri
príležitosti SK PRES
Termín: 1. júl
Miesto: Kolarčeva zadužbina, Belehrad

1987 založila jazzovú kapelu
SCAT so špičkovým gitaristom
Jurajom Burianom. Tá ju sprevádza
na početných vystúpeniach
a medzinárodných festivaloch
v Európe a vo svete. Bartošová skladá
aj filmovú hudbu a príležitostne
stvárňuje herecké postavy
v predstaveniach Slovenského
národného divadla.

Týždeň slovenského filmu
Termín: september
Miesta: Niš a Belehrad

Adriena Bartošová je jednou
z hlavných a rešpektovaných
jazzových skladateliek a speváčok
na Slovensku. Počas svojej kariéry
spolupracovala s významnými
domácimi aj zahraničnými
hudobníkmi a kapelami. V roku

Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: september
Miesto: Belehrad
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Gitarový koncert Miriam
Rodriguez Brüllovej
Termín: október
Miesto: Belehrad
Miriam Rodriguez Brüllová študovala
na Slovensku a neskôr v Kanade
pod vedením špičkového gitaristu
Álvara Pierriho. Ako účastníčka
majstrovských kurzov pracovala so
svetoznámymi gitaristami, ako sú
napríklad Abel Carlevaro, Álvaro Pierri,
Luise Walkerová, Oscar Ghiglia, Pavel
Steidl či John Duarte. Získala najvyššie
ocenenia na gitarových súťažiach
na Slovensku, ako aj vo Viedni,
Kutnej Hore, španielskej Torroelle de
Montgrí a nemeckom Weikersheime.

Okrem vystúpení na Slovensku hrala
v mnohých štátoch Európy a sveta.
Intenzívne sa venuje aj komornej hre.

Švajčiarsko
Koncert Slovenskej filharmónie
pri príležitosti SK PRES
Termín: 26. 6.
Miesto: KKL Luzern

Vystúpenie Slovenského
ľudového umeleckého
kolektívu (SĽUK)
Termín: 3. 10.
Miesto: budova WIPO, Ženeva

Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: 26. 6.
Miesto: KKL Luzern

Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: 19. – 23. 9.
Miesto: Bern
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Výstava umeleckého skla Jána
Zoričáka Exoplanets
Termín: 3. – 11. 10.

Expozícia Aeromobil
Termín: 3. – 5. 10.
Miesto: budova WIPO, Ženeva

Miesto: budova WIPO, Ženeva

Ukrajina
Vystúpenie Moyzesovho
kvarteta pri príležitosti SK PRES
Termín: 27. 10.
Miesto: Kyjev

USA
Komorný koncert slovenských
hudobných umelcov v New Yorku
Termín: 13. 6.

Jozef Lupták, v súčasnosti jeden
z najvýznamnejších slovenských
hudobníkov, vystupuje po celom svete
ako sólista a koncertný violončelista.

Miesto: rezidencia Stáleho predstaviteľa SR pri
OSN, New York
Generálny konzulát
v New Yorku predstaví
výrazných slovenských
umelcov Jozefa
Luptáka a Petra
Breinera. Peter Breiner
je klavírny virtuóz,
skladateľ, dirigent,
aranžér a spisovateľ
slovenského pôvodu
žijúci v New Yorku.
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Otvorenie výstavy Amazing
Planet známeho slovenského
fotografa F. Kuliseva
Termín: 11. júl
Miesto: priestory OSN, New York
Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev
hľadá krásne a unikátne miesta
na Zemi, ktoré prostredníctvom
fotografií prináša všetkým milovníkom
prírody na Slovensku a vo svete. Chce
tak v prvom rade prispieť k ochrane
biodiverzity a prírodného bohatstva
planéty. Absolvoval viac ako 200
individuálnych výstav na Slovensku
a v zahraničí. Jeho diela sú súčasťou
zbierok významných osobností,
ako napríklad pápež František,
princ Charles, monacké knieža
Albert II., ruský prezident Vladimír
Putin, slovenský prezident Andrej
Kiska, bývalý slovenský prezident
Ivan Gašparovič alebo bývalá šéfka
americkej diplomacie a prvá dáma
Hillary Clintonová. V roku 2010 získal
najvyššie európske ocenenie pre
profesionálnych fotografov Master
QEP (Qualified European Professional
Photographer).

Koncert Slovenské tance Petra
Breinera pri príležitosti SK PRES
Termín a miesto: december (New
York), september (Library of Congress,
Washington, DC)

Koncert Requiem: Oratio spei –
Modlitba nádeje skladateľa
Juraja Filasa
Termín a miesto: september (Múzeum 9/11,
New York) a 11. 9. (Westchester, New York –
spomienkové podujatie k 15. výročiu 9/11)

112

Súčasný slovenský skladateľ Juraj
Filas začal svoje výnimočné dielo
komponovať v roku 2000. Po roku
2001 sa Juraj Filas rozhodol venovať
tento hudobný monument pamiatke
obetí teroristických útokov na World
Trade Center v New Yorku. Requiem
v minulom roku odznelo aj v slávnej
koncertnej sieni Carnegie Hall. Juraj
Filas je rodákom z Košíc a v súčasnosti
žije a pôsobí v Prahe.

Výstava J. Horečného Čičmianske
domy
Termín: september
Miesto: zastupiteľský úrad SR, Washington
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Výstava Vincenta Hložníka:
Medzi vojnou a snom
Termín: september

Slovak Press Photo v New Yorku
Termín: september
Miesto: Ukrajinské múzeum, New York

Miesto: Galéria BBLA, New York
Vincent Hložník bol slovenský maliar,
grafik, ilustrátor, sochár a pedagóg,
predstaviteľ expresionizmu.
Patrí medzi najvýznamnejších
predstaviteľov slovenského
výtvarného umenia. Je súčasťou
generácie umelcov druhej svetovej
vojny, mladej avantgardy. Vo svojej
tvorbe reagoval najmä na udalosti
druhej svetovej vojny. Výstava, ktorú
pripravuje Generálny konzulát v New
Yorku spolu s Derfner Judaica Museum
and the Art Collection, predstaví
kolekciu dvadsiatich Hložníkových
linorytov inšpirovaných surrealizmom.

Výstavu uvedie Generálny konzulát
New York, Slovak Press Photo spolu
s prestížnou organizáciou New York
Press Photographers Association.
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Slovak Fashion Night 2016

Premietanie filmu Štefana Uhera
Slnko v sieti

Termín: 9. 9.

Termín: október

Miesto: New York

Miesto: zastupiteľský úrad SR, Washington

Mladí slovenskí návrhári predstavia
svoju tvorbu v rámci newyorského
septembrového týždňa módy na
známom podujatí Slovak Fashion
Night v New Yorku.

Premietanie filmu Miloslava
Luthera Chodník cez Dunaj
Termín: november
Miesto: zastupiteľský úrad SR, Washington

Fotografická výstava Timoteja
Križku Pokojní v nepokoji
Termín: november
Miesto: Bohemian National Hall, New York
Portréty ľudí, ktorí obetovali životy
počas komunizmu, aby zachránili
pravdu (www.pokojnivnepokoji.sk).

Výstava fotografií Dušana
Kochola Like a drop of ink in
a glass of milk
Termín: október
Miesto: zastupiteľský úrad SR, Washington
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KOCHOL
A series of male portraits depict a specific
age and stage of mental evolvement, which
the artist personally identifies with through the
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Prednáška Edwarda Torana
Rozvoj európskych miest
Termín: jeseň 2016
Miesto: New York School of Interior Design,
New York
Prednáška o živote, funkcii, urbanizme
a architektúre európskych miest.
Slovák Edward Toran je odborník
v oblasti výtvarného umenia,
architektúry a interiérového dizajnu,
v súčasnosti žije v New Yorku.

Slávnostné otvorenie výstavy
Basagićova zbierka islamských
manuskriptov pri príležitosti
ukončenia SK PRES
Termín: december
Miesto: priestory OSN, New York
Podujatie sa koná v spolupráci
s Univerzitnou knižnicou v Bratislave.

Koncert jazzovej speváčky Hany
Gregušovej s kvartetom
Termín: december
Miesto: zastupiteľský úrad SR, Washington
Hana Gregušová
je jednou
z najlepších
a rešpektovaných
slovenských
jazzových
speváčok. Už
vyše desať rokov
vystupuje na
domácej ako aj
zahraničnej scéne,
kde uchvacuje
poslucháčov svojím tmavým hlboko
posadeným hlasom a hudobným
spojením jazzu so soulom.

Uzbekistan
Výstava fotografií Magical
Slovakia
Termín: druhá polovica septembra
Miesto: Taškent
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Vatikán
Komponovaný koncert pôvodnej
chrámovej hudby zameraný
na oslavu diela slovanských
vierozvestcov sv. Cyrila
a Metoda pri príležitosti SK PRES
Termín: 21. 6.
Miesto: Bazilika sv. Praxedy, Rím
Na koncerte zameranom na oslavu
diela slovanských vierozvestcov
sv. Cyrila a Metoda s názvom Dvaja
bratia účinkujú sólisti Sisa Lelkes
Sklovska, Otokar Klein, Dušan
Jarjabek a detský rozhlasový spevokol
pod vedením dirigenta Adriana
Kokoša. Odznejú zhudobnené diela
slovenských autorov Daniela Heviera,
Milana Rúfusa a Mariána Brezániho.

Výstava Did you know? This is
Slovakia
Termín: september
Miesto: Vatikán
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Cantus Choralis Slovaca
2016
Termín: 19. 10. – 22. 10.
Miesto: Štátna vedecká knižnica, Banská
Bystrica

Medzinárodné sympózium
o zborovom speve (13. ročník) je
orientované na slovenskú zborovú
tvorbu, hudobných skladateľov,
dirigentov, spevácke zbory, ako aj na
významné organizátorské osobnosti
a inštitúcie podporujúce rozvoj
zborového spevu na Slovensku.
Zameriava sa aj na hudobnú
a vokálnu kultúru celoslovenského
i regionálneho významu, na
európske trendy v zborovom speve
a zahraničné aktivity jednotlivých
národov v oblasti zborového spevu.
Sprievodnými aktivitami sympózia
sú vokálne koncerty domácich alebo
zahraničných speváckych zborov,
prípadne premiéry diel slovenských
autorov. V roku 2016 bude sympózium
venované storočnici slovenského
hudobného skladateľa Zdenka Mikulu
(prednášky, ukážky z tvorby, výstava).

Cestovanie časom
Termín: 9. 9. – 10. 9. od 14:00 do 19:00
Miesto: Historické jadro Starého Mesta
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Cieľom dvojdňového festivalu je
spoznávanie histórie Bratislavy
interaktívnym spôsobom. V uliciach
Starého mesta bude desať stanovíšť,
ktoré budú približovať historické
míľniky od obdobia Keltov (keltské
oppidum pod Michalskou bránou)
až po prítomnosť a budúcnosť
(na nábreží Dunaja). Na každom
stanovišti bude malá divadelná forma
– historický výjav, odborný výklad a
hudobné alebo tanečné vystúpenie
z daného obdobia, napr. keltská
hudba. Odborníci na dané obdobie
budú približovať daný historický
míľnik zaujímavým spôsobom –
prostredníctvom ústneho výkladu
aj prakticky. Napr. Keltské oppidum
priblížia mince , hranice oppida,
kresby, ale aj ukážka, ako sa razili
mince a ako vyzerali. Po uliciach
budú pochodovať trubadúri, ktorých
úlohou bude pozývať návštevníkov
k jednotlivým stanovištiam. Súčasťou
podujatia bude aj prezentácia
tradičných remesiel (ÚĽUV) - hrnčiarsky
kruh, drôtovanie, tokárstvo, kožiarstvo,
či kovanie. Deti si vyskúšajú dobové
oblečenie, streľbu z kuše, šermiarske
zápasy, žonglovanie, či maľovanie na
tvár. Scenár podujatia pripravil Daniel
Hevier. Účinkovať budú medzi inými
zástupcovia Novej scény, ZUŠ Ľudovíta
Rajtera, Konzervatória Bratislava
a ďalší. Podujatie organizuje Mestská
časť Bratislava – Staré Mesto.
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Folklórny festival
Východná
Termín: 30. 6. – 3. 7.
Miesto: Východná
Najstarší a najznámejší celoslovenský
folklórny festival s medzinárodnou
účasťou slávi už 62. ročník. Výrazne
prispieva k uchovávaniu, oživovaniu
ako aj tvorivému rozvíjaniu tradičnej
ľudovej kultúry. Každoročne
prezentuje desiatky umeleckých
autorských programov na jedenástich
scénach pre viac ako 30 000
návštevníkov. Medzi účinkujúcimi sú
víťazi prestížnych folklórnych súťaží,
najúspešnejšie folklórne kolektívy
zo Slovenska, špičkové zahraničné
súbory, ako aj netradičné zoskupenia
inšpirované tradičnou ľudovou
kultúrou. Organizátorom festivalu je
Národné osvetové centrum.

z viacerých krajín sveta. Každý rok
sú súčasťou festivalu koncerty,
výstavy, sprievody, ale aj prezentácie
úspešných Rómov z rôznych krajín
Európy. Na festivale doteraz vystúpili
umelci z Indie, Brazílie, Argentíny,
Ukrajiny a mnohých krajín EÚ. Cieľom
festivalu Gypsy Fest je pozitívne
ovplyvniť verejnú mienku o Rómoch
vo vzťahu k väčšinovej spoločnosti, ale
prispieť aj k zmierňovaniu stereotypov
a predsudkov voči Rómom. Festival
finančne podporil Úrad vlády
Slovenskej republiky, program
Kultúra národnostných menšín
2016 a International Visegrad Fund.
Súčasťou tohtoročného programu je
okrem iného aj prezentácia Rómovia,
ako ich nepoznáte, kde verejnosť spozná
napr. prácu rómskych policajtov,
hasičov, lekárov, zdravotných
sestier, či sochárov. Uskutoční sa aj
tradičný pestrofarebný sprievod
rómskych umelcov ulicami Bratislavy
a tradičný galaprogram s účasťou
špičkových zahraničných rómskych
kapiel. Organizátorom podujatia je
OZ Roma Production s partnermi O.
S. Imperio (ČR), Romano Karavano,
Roma Kultúralis Egyesület (Maďarsko),
Marlena Sawicka (Poľsko) a Isvanas
Kvik (Litva).

Gypsy Fest World
Roma Festival
Termín: 21. 7. – 23. 7.
Miesto: Bratislava
Gypsy Fest je tretí najväčší rómsky
festival na svete. Počas ôsmich rokov
sa vyprofiloval na podujatie, ktoré
nie je len o hudbe, ale poskytuje
priestor pre rôznorodé umenie
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Hudba Európy – Music
of Europe
Otvárací koncert k 7. Európskemu samitu
regiónov a miest
Termín: 7. 7. o 19:00
Miesto: areál hradu Devín – stredné nádvorie,
Bratislava

Foto: © Abby Art s.r.o.

Kultúrny program vytvorený
exkluzívne pre Samit výboru regiónov
vychádza z myšlienky spojiť pri
prvotriednom hudobnom zážitku
delegátov samitu a ich sprievod
a bratislavskú verejnosť. Cieľom
je odstrániť vžitú predstavu, že
rokovanie o európskych otázkach sa
uskutočňuje za zatvorenými dverami
a je pre verejnosť nedostupné
a nezrozumiteľné. Témou samitu
v roku 2016 je voda v najširšom slova
zmysle. Z toho dôvodu sa kultúrny
program sústredí v miestach, ktoré
sú geograficky a historicky spojené
s povodím rieky Dunaj. Hlavný otvárací
koncert sa uskutoční na nádvorí
hradu Devín – historickej dominanty
bratislavského regiónu, ktorá sa
nachádza na sútoku Moravy a Dunaja.
Areál hradu Devín predstavuje
priame prepojenie na tému vody
ako geo-politického priestoru, okolo
ktorého sa odnepamäti tvorili dejiny.
Na koncerte, ktorého koncepciu
pripravili Anton Popovič a Ladislav
Snopko, vystúpia aj špičkové telesá
Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu a spevácky zbor Lúčnica.
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Ambíciou je predstaviť širokej
verejnosti koncert popových
hviezd v sprievode symfonického
orchestra, ktorý vystrieda slávnostná
atmosféra prislúchajúca významu
samitu: zlatý fond európskeho
hudobného dedičstva (G.F.Händel:
Hudba k ohňostroju) v kombinácii
s celosvetovo známou modernou
hudobnou produkciou britskej
rockovej kapely Pink Floyd (Atom Heart
Mother) v aranžmáne pre komorný
orchester. Ambíciou organizátorov
je poukázať na vývoj hudobného
žánru na európskom kontinente
v priebehu storočí. Otvárací koncert
bude spojený s exkluzívne vytvorenou
videoprojekciou, tematizujúcou
najaktuálnejšie výzvy, ktorým čelí
Európska únia. Organizátorom
koncertu je Bratislavský samosprávny
kraj.

Kelti z Bratislavy
Miesto a doba konania:
Museo archeologico nazionale dell’Umbria,
Perugia,1. 7. – 30. 10.
SNM-Historické múzeum, Bratislava, suterén
Bratislavského hradu s pozostatkami keltskorímskych stavieb, 24. 11. 2016 – 3. 9. 2017

Výstava Kelti z Bratislavy predstavuje
prvé historicky známe etnikum na
území Slovenska. Na výstave sa budú
prezentovať predmety z oblasti
Devínskej brány, ktorej dominovalo
oppidum keltského kmeňa Bójov
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s centrom na bratislavskom hradnom
vrchu. Archeologické výskumy už v 2.
polovici 20. storočia priniesli poznatky
o veľkom mestskom centre na území
Bratislavy, avšak jeho vysokú kultúrnu
úroveň a nadštandardné styky
s Rímskym impériom potvrdili až
výsledky z archeologických výskumov
realizovaných po roku 2009. V 1.
storočí pred naším letopočtom na
akropole oppida rímski remeselníci
vystavali prepychové sídla bójskej elity.
Rímska stavebná technológia sa tak
prvýkrát dostala tak ďaleko na sever
za hranice ríše. Zvyšky stavieb si budú
môcť návštevníci výstavy pozrieť na
pôvodnom mieste spolu s virtuálnou
rekonštrukciou vybraných objektov.
Výstava Kelti z Bratislavy je odpoveďou
na výstavu Etruskovia z Perugie na
Bratislavskom hrade z roku 2015, ktorú
SNM-Historické múzeum realizovalo
v spolupráci s Museo archeologico
nazionale dell’Umbria. Podujatie
organizuje Mestský ústav ochrany
pamiatok v Bratislave v spolupráci
so SNM-Historické múzeum, SNMArcheologické múzeum, Múzeum
mesta Bratislava, Museo archeologico
nazionale dell’Umbria, Magistrát hl.
mesta Bratislava.

Kultúrne leto a Hradné
slávnosti Bratislava
Termín: 13. 6. – 20. 9.
Miesto: Bratislava, rôzne miesta

Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava
je mestský festival, ktorý prináša
žánrovú pestrosť v podobe podujatí
plných hudby, tanca, divadla,
výtvarného umenia a ďalších podujatí
do ulíc hlavného mesta. V súčasnosti
je jedným z najrozsiahlejších letných
festivalov na Slovensku. Festival
zahŕňa viac ako 300 programov, 13
cyklov a 17 festivalov na 43 scénach.
Festivalu sa v roku 2015 zúčastnili
účinkujúci z 37 krajín a videlo ho
stotisíc divákov počas celého leta
v Bratislave. Počet spoluorganizátorov
rástol každým rokom, v roku 2015
vzrástol až na výsledných 350
programov, kooperácia bola s viac
ako 70 partnermi. Medzinárodný
rozmer potvrdzuje zapojenie 37
krajín a štyroch kontinentov. Cieľom
Kultúrneho leta a Hradných slávností
Bratislava je prilákať obyvateľov,
návštevníkov a turistov hlavného
mesta na multižánrový festival, ktorý
zahŕňa zmes kultúrnych vystúpení na
mnohých scénach v celom meste pre
rôzne vekové kategórie. Okrem toho
je cieľom vytvoriť kreatívne prostredie
a podporu pre vytváranie a uvádzanie
umeleckých projektov v prostredí
mesta Bratislavy. Takmer všetky
podujatia sú zadarmo. Organizátorom
podujatia je Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko.

Medzinárodný festival
Divadelná Nitra 2016
Termín: 23. – 28. 9.
Miesta: Divadlo Andreja Bagara, Staré divadlo
Karola Spišáka, Svätoplukovo námestie
a pešia zóna, Nitra
Už 25 rokov rozdáva Medzinárodný
festival Divadelná Nitra radosť zo
stretávania sa európskych kultúr,
ich vzájomného ovplyvňovania,
z poznania ich hĺbky a rozmanitosti.
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V priebehu týchto 25 rokov sa
však mnohé v Európe zmenilo.
Témou tohto ročníka je slogan
Óda na radosť?. Prostredníctvom
umeleckých diel a rôznorodých aktivít
si budú návštevníci festivalu spolu
s umelcami z viacerých krajín, ako aj
s odborníkmi z oblasti politológie,
legislatívy, ekonómie, ekológie,
sociológie, filozofie, teológie či
teórie umenia klásť otázky: Koľko
dôvodov na radosť dnes poskytuje
Európa? Svojim občanom, svetu…
Aké hodnoty priniesla v minulosti?
Aké sú najväčšie výzvy súčasnosti?
Aká je budúcnosť Európy? Nad
jubilejným 25. ročníkom festivalu
prevzal záštitu prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska, minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák
a minister kultúry SR Marek Maďarič.
Medzinárodný festival Divadelná Nitra
je najväčším divadelným festivalom
a jedným z najvýznamnejších
medzinárodných podujatí v oblasti
kultúry na Slovensku. Organizuje ho
Asociácia Divadelná Nitra. Hlavný
program festivalu je výberovou
prehliadkou európskeho činoherného
divadla, prístupnou tanečnému,
pohybovému, hudobnému,
bábkovému i výtvarnému divadlu.
Orientuje sa na umenie netradičné,
novátorské, inšpiratívne, prezentuje
rôzne formy scénického umenia
prekračujúce hranice druhov a štýlov.
Ponúka aj rôznorodé sprievodné
podujatia, dáva priestor regionálnym
aktivitám a venuje sa neformálnemu

vzdelávaniu. Medzinárodný festival
Divadelná Nitra je nositeľom značky
EFFE 2015-2016 (Europe for Festivals,
Festivals for Europe).

Scénická žatva
Termín: 26. 8. – 31. 8.
Miesto: Martin
94. ročník najstaršieho festivalu
neprofesionálneho divadla v Európe.
Ako vrcholná prehliadka víťazov
celoštátnych postupových súťaží
divadelných súborov je dôležitým
prostriedkom pri zviditeľňovaní
slovenského neprofesionálneho
divadla a Slovenska v zahraničí.
Organizátorom festivalu je Národné
osvetové centrum.

Zbor Sliezskej filharmónie Katovice
© Archív Sliezskej filharmónie

Slávnostné koncerty
k predsedníctvu SR
v Rade EÚ
Miesta a termíny konania:
29. 9. o 19:00, Žilina, Veľká scéna Domu
odborov
30. 9. o 19:00, Katovice (Poľsko), Koncertná
sála Sliezskej filharmónie
5. 10. o 19:00, Brusel (Belgicko) Koncertná sála
Flagey (Studio 4)

Apokalypsa © Ctibor Bachratý
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Program: Ludwig van Beethoven: Symfónia
č. 9. d mol op. 125 s Ódou na radosť
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Slávna Beethovenova 9. symfónia
s Ódou na radosť zaznie k príležitosti
slovenského predsedníctva v Rade
EÚ v Bruseli, Katoviciach aj v Žiline.
Melódia z poslednej časti tejto
symfónie je hymnou Európskej únie.
Unikátne orchestrálne teleso, ktoré ju
bude interpretovať, je zložené z dvoch
európskych orchestrov – Štátny
komorný orchester Žilina a Sliezska
filharmónia Katovice. Obidva orchestre
sú zapojené do výnimočného projektu
ONE® (Orchestra Network for Europe)
podporeného programom EÚ Kreatívna
Európa. V symfónii spoluúčinkuje
spevácky zbor Sliezskej filharmónie
Katovice, sólové party prednesú
renomovaní slovenskí umelci Mária
Porubčinová (soprán), Terézia
Kružliaková (mezzosoprán), Ľudovít
Ludha (tenor) a Peter Mikuláš (bas).
Dirigentom bude medzinárodne
uznávaný Oliver Dohnányi. Štátny
komorný orchester Žilina vznikol
v roku 1974 ako jediný orchester
„mozartovského typu“ na Slovensku.
V roku 1977 získal medzinárodné
uznanie, keď sa stal festivalovým
orchestrom Salzburger Festspiele.
Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar
a potom nasledovali úspešné koncerty
na mnohých festivaloch v celej Európe
a zámorí. Orchester uskutočnil takmer
tritisíc koncertov doma aj v 35 krajinách
sveta. Nahral vyše 70 CD s hudbou
od baroka až po súčasnosť pre rôzne
vydavateľstvá.

Slovenský ľudový
umelecký kolektív –
viaceré predstavenia
Termín: september – november
Miesto: Bratislava, Hontianske Nemce, Ženeva

Krížom krážom © Ctibor Bachratý

Slovenský ľudový umelecký kolektív
je profesionálne umelecké teleso,
pôsobiace v oblasti umeleckého
spracovania a interpretácie tradičnej
ľudovej kultúry na Slovensku už od
roku 1949. Jeho tvorba vychádza
z autentických podôb slovenského
ľudového umenia, ktoré spracováva
do umelecky vysoko kvalitných
a divácky úspešných programov. Počas
slovenského predsedníctva uvedie
okrem iného slávnostný galaprogram
k 10. výročiu ratifikácie dohovoru
UNESCO na ochranu kultúrneho
dedičstva Slovenskou republikou,
ako aj premiéru hudobno-tanečného
programu Genesis a predstavenia
Krížom-krážom a Ornamenty.
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Stano Filko: Poézia
o priestore – kozme
Termín: 24. 6. – 18. 9.
Miesto: Slovenská národná galéria –
Esterházyho palác, Bratislava
Samostatná výstava jednej z vedúcich
osobností stredoeurópskej neoavantgardy Stana Filka (1937 – 2015)
predstaví výber autorovej ranej

tvorby zo 60. a 70. rokov 20. storočia.
Výstava je postavená na kontraste
monumentálnych a komorných
autorských gest – k realizovaným
dielam sú radené projekty, koncepty,
náčrty, diapozitívy, grafické listy,
archívne dokumenty ako knihy
otvorené na čítanie a premýšľanie.
Výstavu, ktorú bude nasledovať
autorova retrospektíva v Slovenskej
národnej galérii, bude sprevádzať
uvedenie prvej časti trojdielnej
monografickej publikácie o Stanovi
Filkovi.

Veduta Bratislavy
v Palazzo Vecchio vo
Florencii
Termín: 23. 11. – 24. 11.
Miesto: Primaciálny palác, Zrkadlová sieň,
Bratislava

Stanislav Filko: Mapa sveta II. 1967. SNG, Bratislava
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Cieľom tohto podujatia je oboznámiť
širokú verejnosť s unikátnou
freskou, zhotovenou v roku 1565 pri
príležitosti sobáša Johanny Rakúskej,
sestry cisára a prvého uhorského
kráľa korunovaného v Bratislave
Maximiliána II. Habsburského,
s Františkom di Medici. V roku 2015
uplynulo 450 rokov od vzniku fresky
Possonia. Je to najstaršia freska, ktorá
zobrazuje hlavné mesto SR, Bratislavu
v Európe. Doteraz bola táto jedinečná
freska verejnosti neznáma, pretože
pred zreštaurovaním nebola zreteľne
viditeľná, ani čitateľná. Príležitosť
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vzniku fresky bola zároveň oslavou
spojenia dvoch dôležitých európskych
dvorov a rodín – Habsburgovcov
s rodinou vladárov Florencie, rodinou
Medici. V roku 2005 Slovenský inštitút
v Ríme a slovenské veľvyslanectvo
v Taliansku iniciovalo reštaurovanie
tejto jedinečnej fresky v spolupráci
s Honorárnym konzulátom SR
v Taliansku. Vlani mesto Florencia
reštaurovanie dokončilo. Na freske
vďaka reštaurovaniu vynikli pamiatky
Bratislavy, ktoré boli v podobe
zo 16. storočia pre verejnosť
doteraz neznáme. Na odbornej
konferencii s témou príbehu fresky
Possonia sa zúčastnia historici,
reštaurátori, pamiatkari a ďalší
odborníci. Príspevky, ktoré odznejú
na konferencii, budú zverejnené
v osobitnej publikácii. Zároveň bude
digitálna monumentálna fotografia
fresky v pomere 1:1 vystavená
v priestoroch Primaciálneho paláca,
aby si ju mohla prezrieť aj verejnosť.
Podujatie organizujú Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave spolu
s hlavným mestom SR Bratislava,
Veľvyslanectvom SR v Ríme,
Slovenským historickým ústavom
v Ríme, Magistrátom mesta Florencie,
Honorárnym konzulátom SR vo
Florencii a Talianskym kultúrnym
inštitútom v Bratislave.

Výstava François Kollar
Termín: 10. 6. – 11. 9.
Miesto: Slovenská národná galéria –
Esterházyho palác, Bratislava
Monografickú výstavu venovanú
životu a dielu francúzskeho fotografa
pôvodom zo Slovenska Françoisa
Kollara pripravila prestížna parížska
fotografická galéria Jeu de Paume.
Predstaví približne 130 originálnych
fotografií z muzeálnych zbierok
i z autorovej pozostalosti, z ktorých

viaceré ešte verejnosť nevidela.
Kollar (1904 – 1979) je známym
predstaviteľom hnutia Nová vecnosť
(Neue Sachlichkeit, New Objectivity) a tiež
významným módnym a reklamným
fotografom. Prvá sekcia výstavy bude
venovaná raným Kollarovým prácam
v oblasti reklamy, módy a priemyslu.
Hlavná časť výstavy predstaví
Kollarov najväčší fotografický
projekt La France travaille (Pracujúce
Francúzsko) realizovaný v rokoch 1931 –
1934, ktorého hlavnou témou bol

François Kollar
Najobľúbenejšia Kollarova modelka. 1947. SNG,
Bratislava

pracujúci človek a podoby práce vo
Francúzsku. Poslednú sekciu výstavy
tvoria Kollarove fotografie po druhej
svetovej vojne, keď bol vyhľadávaným
portrétistom francúzskej spoločnosti
a zároveň pracoval na reportážnych
objednávkach z oblasti priemyslu
a práce, najmä v Západnej Afrike.
Výstavu spoluorganizuje galéria Jeu
de Paume v Paríži a Médiathèque de
l’architecture et du patrimoine v Paríži.
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Výstava Ochrana
prírody a biodiverzity
na Slovensku
Termín: 19. 9. – 7. 10.
Miesto: budova Berlaymont, Európska komisia,
Brusel
Cieľom výstavy Ochrana prírody
a biodiverzity na Slovensku je prezentácia
vybraných najzaujímavejších,
najcennejších a najkrajších kútov
Slovenska, či už sú to národné parky,
jaskyne, územia sústavy NATURA 2000
alebo lokality UNESCO na Slovensku.
Nad podujatím prevzal záštitu komisár
pre životné prostredie, námorné
záležitosti a rybárstvo Karmenu
Vella a podpredseda Európskej
komisie Maroš Šefčovič. Súčasťou
podujatia bude výstava umeleckých
fotografií s témou ochrany prírody,
biodiverzity a jaskýň na Slovensku,
informačné panely o lokalitách
svetového prírodného dedičstva
na Slovensku a národných parkoch
v SR, ako aj výstava najlepších
ekoplagátov z posledných ročníkov
súťaže Ministerstva životného
prostredia SR, či výstava pamätných

a zberateľských mincí s motívom
ochrany prírody a krajiny. Podujatie
bude sprevádzané premietaním
filmov s tematikou ochrany prírody
na Slovensku a diskusiami, ktoré
budú viesť experti z ministerstva
životného prostredia SR. Po ukončení
hlavnej výstavy v budove Berlaymont
sa bude časť výstavy prezentovať
aj v Európskom parlamente a na
vybraných generálnych riaditeľstvách
Európskej komisie. Organizátorom
výstavy je Ministerstvo životného
prostredia SR v spolupráci
s podriadenými organizáciami (Štátna
ochrany prírody Slovenskej republiky,
Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva, Slovenská agentúra
životného prostredia) a Stálym
zastúpením SR pri EÚ.

Workshopy
Bratislavského
samosprávneho kraja
Workshop modrotlače (maľba
a potlač látky)
Termín: 15. 9. – 17. 9.
Miesto: Kancelária Bratislavského
samosprávneho kraja, Brusel
Modrotlač je stará historická
textilná technika vytvárania vzorov,
ornamentov a farbenia látok (textilu)
špeciálnou textilnou farbou, indigom.
Prostredníctvom rezervy (krytu –
pappu) sa ornamenty natlačia formami/
raznicami na bavlnenú látku a následne
sa zafarbia v indigu. Farebná sýtosť
indiga sa dosahuje sušením – oxidáciou
na vzduchu. Je to špecifický druh
farbenia podobný technike batiky. Táto
technika umožňuje vytvárať klasické
historické vzory ako aj vytváranie
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autorskú dizajnérsku modernú
potlač látky. Účastníci workshopu sa
oboznámia s technológiou modrotlače,
vytváraním vlastných ornamentov
a vzorov a možnosťou využitia tejto
historickej technológie v súčasnej
dizajnérskej, textilnej a odevnej
praxi. Organizátorom workshopu
je Bratislavský samosprávny kraj
v spolupráci so Školou úžitkového
výtvarníctva J. Vydru.

Plstenie
Ovčia vlna je v našom prostredí
tradičným materiálom, ale svoje
miesto si získava aj v súčasných
textilných technikách. Je mäkká,
príjemná na dotyk a dobre sa
s ňou pracuje. Má výborné tepelné
vlastnosti: v zime hreje, v lete chladí.
Účastníci workshopu sa dozvedia viac
o suchom aj mokrom plstení.

študentské práce ŠUV J. Vydru

Workshopy drevorezby, plstenia
a výroby vianočných ozdôb
z papiera
Termín: 8. 12. – 10. 12.
Miesto: Kancelária BSK, Brusel

Drevorezba
Drevo bolo odjakživa využívané na
zobrazovanie ľudových obrazov,
obrazov dediny, pastierstva
a každodenného života obyčajných
ľudí. Pastierska píšťalka je všeobecne
rozšírená vo vrchárskych oblastiach
stredného Slovenska. Vyrobená je
z bazového, jaseňového, javorového
alebo šípového konára, ktorý je
po vysušení prevŕtaný kovanými
vrtákmi – nebožiecmi. Na workshope
sa budú vyrábať zátky do fliaš, píšťala
a fujara.

Archív MOS Modra.

Výroba vianočných ozdôb
s využitím starého papiera,
kartónu a papierovej hmoty
Predmetom workshopu je návrat
starých časopisov či krabíc do
života v podobe nových funkčných
dizajnových predmetov bez potreby
náročnej recyklácie. Workshop je
zameraný na zručnosti práce s týmto
materiálom: rezanie a ďalšie spôsoby
delenia, skladanie, lepenie, spájanie
inými spôsobmi a kašírovanie. Sú
to ľahko spracovateľné materiály,
pri ktorých sa dá rozvíjať tvorivé
myslenie. Zároveň sa uskutoční
výstava školských prác pre verejnosť,
ktorá názorne priblíži aj návštevníkom
workshopu možnosti práce
s papierom.
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Organizátorom workshopov je
Bratislavský samosprávny kraj
v spolupráci s Malokarpatským
osvetovým strediskom – MOS, Modra
a Školou úžitkového výtvarníctva J.
Vydru – ŠUV.

Tanečný workshop – Ľudový tanec
Termín: 11. 10. – 13. 10.
Miesto: Kancelária BSK v Bruseli
Ľudový tanec je pohybovo-hudobné
umenie predovšetkým vidieckeho
obyvateľstva. Jeho súčasťou
bývajú aj tanečné prejavy prebraté
z iných kultúrnych a etnických
prostredí prispôsobené miestnym
podmienkam. Označujeme ním
druh tanca, na ktorom sa autorsky
rozhodujúcim spôsobom podieľali
anonymní tvorcovia. Formovali,
preberali, uchovávali a pretvárali ho
tradovaním z generácie na generáciu.

Archív MOS Modra.
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Hudobný podklad ľudových
tancov na Slovensku je spravidla
vokálno-inštrumentálny. Súčasťou
workshopu je výučba ľudových tancov
z bratislavského regiónu a ďalších
regiónov Slovenska. Organizátorom
workshopu je Bratislavský
samosprávny kraj (BSK) v spolupráci
s Malokarpatským osvetovým
strediskom (MOS), Modra.

Zakázané umenie
Termín: 7. 9. – 30. 9.
Miesto: výstavné priestory Múzea SNP

Putovná umelecká a dokumentárna
výstava diel väzňov z koncentračného
tábora Auschwitz-Birkenau
v Osvienčime, ktoré tajne vznikli v čase
uväznenia a nútených prác umelcov
v tomto tábore smrti. Výstava
bude inštalovaná pri príležitosti
Pamätného dňa obetí holokaustu
a rasového násilia (9. 9. 2016). Výstavu
spoluorganizuje Štátne múzeum
Auschwitz-Birkenau v Osvienčime.

DOTAČNÁ SCHÉMA
Istropolitana Projekt ’16 Festival Lumen 2016
Termín: 10. až 15. 6.

Termín: 3. – 4. 6.

Miesto: Bratislava

Miesto: centrum Trnavy (Trojičné námestie,
Mestská športová hala, Kino Hviezda
a pešia zóna)

Medzinárodný festival divadelných
vysokých škôl, ktorý organizuje Vysoká
škola múzických umení v Bratislave
s dvojročnou periodicitou, sa datuje už
od roku 1977. Tento rok sa uskutoční jeho
21. ročník. Pod záštitou Emílie Vášáryovej
sa na doskách piatich bratislavských
divadiel predvedie osemnásť súborov
mladých divadelných profesionálov
z celého sveta. Obyvatelia Bratislavy
a milovníci divadla uvidia to najlepšie
zo svetového umeleckého školstva
aj v uliciach centra hlavného mesta.
Vystúpenia súborov z Talianska, Veľkej
Británie alebo Nemecka prilákajú denne
okolo 500 návštevníkov. Istropolitana
Projekt tento rok vytvára platformu na
konfrontáciu mladých divadelných
tvorcov. Festival vytvára tiež priestor na
vznik budúcich cezhraničných spoluprác
a priateľstiev. Istropolitana Projekt
šíri nadnárodný charakter kultúry
nielen prostredníctvom divadelných
performancií, ale aj workshopov
a diskusií so svetoznámymi osobnosťami
dramatického umenia. Tohtoročný
sprievodný program obohatia tvorivé
dielne FabrikArt a v neposlednom rade
pódium VŠMU EU Stage s hudobnými
vystúpeniami, performance,
neformálnymi stretnutiami a diskusiami.
Festival organizuje Vysoká škola
múzických umení v Bratislave.

Stredoeurópsky hudobný festival Lumen
prezentuje najkvalitnejšie slovenské
gospelové kapely, aj výber kvalitných
kapiel zo zahraničia. Tento rok sa
predstavia formácie Twelve24 (Spojené
kráľovstvo) a Good Weather Forecast
(Nemecko), Warum Lila (Nemecko),
Daniel Levi (Estónsko), domáca kapela
z Trnavy Hudba z Marsu a mnohé ďalšie.
Počas dvoch festivalových dní vystúpi
na štyroch pódiách päť zahraničných
a dvanásť slovenských zoskupení.
Okrem koncertov prinesie festival aj
bohatý sprievodný program (talkshow,
diskusie, divadlá, program pre deti).
Účastníci si budú môcť vybrať spomedzi
dvadsiatich workshopov. Na festivale
sa každoročne zúčastňuje sedemtisíc
až deväťtisíc mladých ľudí zo Slovenska
a zo zahraničia. Počas dvadsaťštyriročnej
histórie festivalu tu vystúpili desiatky
zahraničných kapiel, napríklad z USA,
Veľkej Británie, Nemecka, Talianska,
Holandska, Nórska, Juhoafrickej
republiky, Kanady, Ukrajiny či krajín V4.
Festival má nekomerčný charakter –
pomáha ho organizovať vyše tristo
dobrovoľníkov. Organizátorom festivalu
je Domka – Združenie saleziánskej
mládeže.
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Stredoeurópske fórum
2016 – Banská Bystrica

Európa v Žiline

Termín: 17. 11.

Miesto: Stanica Žilina-Záriečie, Nová synagóga
a Mariánske nám., Žilina

Miesto: Bábkové divadlo na Rázcestí,
Banská Bystrica

Stredoeurópske fórum je medzinárodné
diskusné fórum venované zásadným
problémom a výzvam Strednej Európy
a iných krajín sveta. Zúčastňujú sa na
ňom svetoví spisovatelia, sociológovia
a akademici predstavujúci široký
záber názorov a osobných skúseností.
Konferencia sa koná od roku 2009 vždy
na výročie 17. novembra v niektorom
z bratislavských – a od roku 2013 aj
banskobystrických divadiel. Oslavujeme
tak výročie Nežnej revolúcie, ktorá
sa verejnými diskusiami v divadlách
začala. Stredoeurópske fórum sa okrem
iného vyznačuje mimoriadne vysokou
kvalitou diskusií, ktoré sú otvorené pre
domácu i medzinárodnú verejnosť
(všetky diskusie sú simultánne
tlmočené do angličtiny a slovenčiny).
Diskusia v Banskej Bystrici bude
dôležitá z hľadiska decentralizácie
predsedníctva. Predsedníctvo nie
je len záležitosťou elít, ale jeho
vlastníkom a vykonávateľom je aj
občianska verejnosť. Interaktívnou
formou predstaví súčasné pálčivé
európske témy aj z dôvodu silnejúcej
protieurópskej ideológie v danom
regióne. Organizátorom je občianske
združenie Projekt Fórum.
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Termín: máj – december

Európa v Žiline je séria podujatí
s cieľom osloviť široké spektrum ľudí
- od odbornej až po širokú verejnosť
na kultúrnych podujatiach - a vtiahnuť
ich do európskych tém. Spája
viacerých organizátorov z tretieho
sektora i mesta, osobnosti z umenia,
kultúry, politiky aj cestovného
ruchu zo Slovenska i zahraničia.
Projekt zahŕňa sériu moderovaných
verejných diskusií s pozvanými
hosťami na európske, zahraničnopolitické aj historické témy, špičkové
divadelné predstavenia a koncerty,
cestovateľské prednášky z rôznych
kútov Európy aj populárnu akciu na
námestí s kultúrou a gastronómiou
z partnerských miest Žiliny v Európe.
Projekt organizuje občianske
združenie Truc sphérique v spolupráci
s Odborom kultúry, cestovného ruchu
a miestneho rozvoja Mestského úradu
Žilina.

PARTNERI A SPONZORI
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