Elemír Halász-Hradil Čítajúci starec, 1906, VSG

AKCIE VSG MAREC 2019
Pohodová komentovaná prehliadka pre seniorov
05.03.2019 o 14:00 / H 27
Výstavou Na Prelome – umenie rokov 1890-1919 vás bude
sprevádzať kurátor výstavy a galerijná pedagogička. Po
prehliadke vás čaká krátky, nenáročný workshop, na ktorom
môžete reagovať na vybrané maliarske dielo.
Vstup voľný

Kreatívny labyrint venovaný výstave Na Prelome Umenie rokov 1890-1918
10.03.2019 o 14:00 / H 27
Na výstave si opäť pripomenieme nádhernú secesiu, sloh,
ktorému sa niektorí umelci v týchto rokoch s obľubou
venovali a porovnáme ho s oficiálnym umením. V ateliéri
zistíme, že sa secesia objavila aj v architektúre, dizajne a
móde. Na program je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom
na: filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do
8.3.2019 (piatok do 14.00).
Rodič je za dieťa zodpovedný.
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

Komentovaná prehliadka výstavy Radovan
Čerevka – Moc v múzeu s autorom
13.03.2019 o 17:00 / H 27
Radovan Čerevka patrí k výrazným sochárskym
osobnostiam vizuálneho umenia začiatku 21. storočia, ktorý
vzišiel z umeleckej scény na Slovensku. Jeho tvorbu
charakterizuje kódovaný výtvarný jazyk nesúci mediálnu
informáciu, vplyvu, sily jej použitia a najčastejšie vojenských
a civilizačných konfliktov, alebo ekologických katastrof.
Vstup voľný

Secesná architektúra v Košiciach na prelome
storočí
19.03.2019 o 17:00 / H 27
Odborná prednáška Mgr. Zuzany Labudovej, PhD. (Krajský
pamiatkový úrad Košice), ktorá je súčasťou sprievodného
programu k výstave Na Prelome – Umenie rokov 18901919.
Vstup voľný

Kreatívny labyrint – program pre rodiny s deťmi
24.3.2019 o 14.00 / H 27
Inšpirujeme sa výstavou a zistíme ako Boris Sirka reaguje
na rôzne vybrané témy a využíva pritom farebnosť jemu
typickú. Na workshope si vytvoríme hravú ilustráciu k
vybranej rozprávke so strašidelnou atmosférou. Na program
je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom na:
filipiakova@vsg.sk alebo telefonicky na: 0905615032 do
22.3.2019 (piatok do 14.00).
Rodič je za dieťa zodpovedný.
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

Experimentálny workshop pre dospelých
28.03.2019 o 17:00 / H27
Odevné experimenty inšpirované nielen ľudovými vzormi.
Príďte si do nášho ateliéru vyskúšať zaujímavú techniku
sublimačnej tlače a vytvorte si vlastné textilné kompozície
s Mgr. art. Henrietou Kurčíkovou (VŠVU).Počet miest je
limitovaný, je potrebné sa vopred prihlásiť na
filipiakova@vsg.sk
Vstup: 5€ ( v cene je zahrnutý materiál)

Finisáž výstavy Katarína Poliačiková – Oheň vecí
31.03.2019 o 17:00 / H 27
Výstava Oheň vecí hovorí o meniacom sa vzťahu ľudskej,
geologickej a astronomickej mierky, o prelínaní
subjektívnych príbehov s veľkými naratívmi zeme či času.
Hovorí tiež o fotografii a slove ako médiách záznamu
skutočnosti, o ich nepresnostiach a obmedzeniach. Výstavu
tvorí výber diel sledujúcich určitú líniu, ktorá sa začala
formovať počas posledných pár rokov, kedy sa fotografický
obraz stal základným materiálom mojej tvorby. Každé z nich
iným spôsobom konfrontuje ľudskú mierku a to, čo ju –
nielen fyzicky – ale aj mentálne a intelektuálne presahuje.
Vstup voľný

VÝSTAVY

Radovan Čerevka – Moc v múzeu
hosť Martin Piaček
16.11.2018 – 31.3.2019 / H 27
kurátorka: Ivana Moncoľová
vstup: 2/3€

Na prelome – Umenie rokov 1890 – 1918
29.11.2018 – 26.5.2019 / H 27
kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič
vstup: 2/3€

Katarína Poliačiková – Oheň vecí / The Fire of
Things
7.12.2018 – 31.3.2019 / A 22
vstup: 2/3€

Boris Sirka: Od pôžitku k úzkosti a späť
01.03.2019 – 28.04.2019
kurátor: Peter Tajkov
Vstup: 2/3€

Richard Roháč – Ego v sieti
otvorenie výstavy 7.3.2019 o 18:00 / H 27
trvanie: 8.3.2019 – 31.3.2019
Formát krátkodobých výstav a prezentácií vo VSG dáva
priestor umelcom, ktorí získali štipendium z Fond na
podporu umenia.
vstup: 2/3€

H 27 - Hlavná 27

A 22 - Alžbetina 22

Návštevné hodiny
Výstavné siene na Hlavnej 27
utorok - nedeľa 10.00- 18.00 hod.
Výstavné siene na Alžbetinej 22
utorok - nedeľa 10.00 - 18.00 hod.
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