AKCIE VSG FEBRUÁR 2019
Kyanotypia na textil
04.02.2019 o 17.00 / H 27
Experimentálny workshop pre dospelých s Mgr.art Tatianou
Takáčovou, venovaný obľúbenej kyanotypii tentoraz na
textil. Workshop je súčasťou sprievodného programu k
výstave NA PRELOME – UMENIE ROKOV 1890-1918.
Počet účastníkov na workshope je obmedzený. Prihlásenie
a viac info na: filipiakova@vsg.sk.
Vstup: 5 € (v cene je zahrnutý materiál)

Pohodová komentovaná prehliadka pre
seniorov
05.02.2019 o 14:00 / A 22
Výstavou Katarína Poliačiková – Oheň vecí vás bude
sprevádzať kurátor a galerijná pedagogička
Východoslovenskej galérie. Po prehliadke vás čaká krátky
nenáročný workshop, na ktorom môžete kreatívne reagovať
na vystavené umelecké diela.
Vstup voľný

Secesné paralely v tvorbe Elemíra Halásza
Hradila
06.02.2019 o 17.00 / H 27
Odborná prednáška kurátora výstavy PhDr. NA PRELOME UMENIE ROKOV1890-1918 PhDr. Miroslava Klebana.
Vstup voľný

Kreatívny labyrint - program pre rodiny s
deťmi
10.02.2019 o 14:00 / H 27
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom si vytvoríme
nádhernú inštaláciu inšpirovanú výstavou RADOVAN
ČEREVKA: MOC V MÚZEU. Na program je potrebné sa
vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo
telefonicky na: 0905615032 do 08.02.2019 (piatok do
14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

Komentovaná prehliadka výstavou Moc v
múzeu s autorom
13.02.2019 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

Kreatívny labyrint - program pre rodiny s
deťmi
24.02.2019 o 14:00 / A 22
Stretnutie začína na Alžbetinej 22, prezrieme si výstavu
KATARÍNA POLIAČIKOVÁ: OHEŇ VECÍ a potom sa
spoločne presunieme do ateléru na Hlavnej 27, kde budeme
vytvárať vlastné umelecké diela.Na program je potrebné sa
vopred prihlásiť e-mailom na: filipiakova@vsg.sk alebo
telefonicky na: 0905615032 do 22.02.2019 (piatok do
14.00). Rodič je za dieťa zodpovedný.
Vstup: 3€ dieťa / rodič má vstup voľný

VÝSTAVY

Tatiana Takáčová – The Guardians
8.11.2018 – 3.2.2019 / H 27
vstup: 2/3€

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
otvorenie výstavy: 28.02.2019 o18:00 / H 27
01.03.2019 – 28.04.2019
kurátor: Peter Tajkov
Vstup: 2/3€

TIP NA DARČEK
Na vrátnici Východoslovenskej galérie
na Hlavnej 27 si môžete zakúpiť
neprenosnú permanentku s
neobmedzeným vstupom do galérie na
rok 2019 v hodnote 35€ a 20€
permanentku pre študentov.

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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