
d s k . ,  h o v a n e c ,  k r a j č o v á ,  
p a t ú c o v á  &  v o j t e k o v á
4 . 1 0 . – 3 . 1 1 . 2 0 1 7

 Isté formy umeleckej spolupráce poznáme už napríklad zo stredoveku, 
kedy boli diela vytvárané v dielňach viacerými (aj anonymnými) autormi.  
V 20. storočí sa začal takýto typ umeleckej praxe rozvíjať, ale výraznejší 
„obrat ku spolupráci“ sa na výtvarnej scéne objavil počas deväťdesiatych 
rokov minulého storočia. Existuje téma či metóda spolupráce aj v slovenskom 
súčasnom umení mladej generácie? Sú dnešní mladí výtvarníci „ochotní“ 
kooperovať, potlačiť svoje individuálne ambície za cenu spoločného, a teda 
častokrát anonymného, autorstva? Táto otázka sa odvíja najmä od nastave-
nia dnešného (nielen umeleckého) sveta, ktorý vyzdvihuje jednotlivca,  
do popredia pretláča individualizmus a s tým spojenú dravosť v prezentovaní 
seba, svojho mena, prípadne vlastnej samostatnej tvorby. 

Kurátorka: Barbora Komarová 
Vystavujúci: dsk., Pavol Hovanec, Daniela Krajčová, 
Soňa Patúcová & Petra Vojteková
Trvanie výstavy: 4. október – 3. november 2017

reprodukované dielo: 
dsk., The Onion, 2015 (detail)



uzavretie prvej otvorenej výzvy 
(a následné posúdenie prihlásených 
projektov odbornou komisiou). 

termín predkladania projektov –
do 15. októbra 2017 (vrátane) 

otvorenie galérie abc /  
vernisáž výstavy čo je moje, je aj tvoje
utorok 3. október 2017 o 19:00

kurátorský a autorský sprievod výstavou čo je 
moje, je aj tvoje (v rámci festivalu biela noc)
sobota 7. október o 20:00

 Prvá otvorená výzva Galérie ABC sa primárne zameriava na zaujímavé 
či progresívne prístupy k maľbe, napríklad vo forme netradičného 
uchopenia tejto „tradičnej“ umeleckej techniky či určitého presahu alebo 
kombinácie s inými médiami, a pod. Výsledkom otvorenej výzvy môže 
byť samostatná, alebo skupinová prezentácia. Výber jednotlivých 
portfólií a následná príprava a koncepcia výstavy bude prebiehať  
v spolupráci s kurátorkou Barborou Komarovou. V prípade akýchkoľvek 
otázok a pre zaslanie svojho portfólia kontaktujte Barboru Komarovú: 
komarova@artbookscoffee.sk 

Pre viac info: www.artbookscoffee.sk/index.php/o-nas/
Predpokladaný termín výstavy – November 2017
Termín predkladania prihlášok – od 25. augusta do 15. októbra 2017

 Galéria ABC na Baštovej ulici v Bratislave vznikla ako multifunkčný 
priestor, ktorého cieľom je poskytovať návštevníkom rôznorodý program, 
zameraný najmä na mladé umenie. Názov odkazuje k trojslovnému 
spojeniu art – books – coffee, viažucemu sa na aktivity, ktorých cieľom 
je približovať mladé umenie stále širšiemu publiku a zároveň vyhovieť 
vysokým nárokom odbornej verejnosti.
 ART reprezentuje priestor galérie, ktorá sa stane miestom prvých 
výstav a prezentácií výtvarných umelcov do 35 rokov. BOOKS zastupuje 
aktivity spojené s predajom kníh zameraných na umenie. COFFEE 
predstavuje prevádzku kaviarne, ktorá podporuje a dopĺňa menované 
funkcie priestoru.
 Úvodná skupinová výstava s názvom Čo je moje je aj tvoje v koncepcii 
Barbory Komarovej predstaví rôzne prístupy k spolupráci v rámci umenia. 
Na vernisáži bude odprezentovaná performance dvojice autorov Kláry 
Pernicovej a Viktora Fučeka pod názvom Animaterie. Je prienikom ich 
prístupov ku hmote a narábaniu s ňou – artikulácia (ne)vedomej existencie.

 Počas sprievodu výstavou budete mať možnosť spoznať vystavené diela 
ešte dôkladnejšie a pýtať sa prítomných autorov, autoriek a kurátorky. 
Daniela Krajčová vo svojich dielach priamo participuje s “neodbornou” 
verejnosťou, konkrétne utečencami čakajúcimi na azyl na území  
Slovenskej republiky. 
 Dielo zo série s názvom Chyba hranice (2014) od Soni Patúcovej  
a Petry Vojtekovej približuje spôsob kolaborácie dvoch (inak samostatne 
tvoriacich) autoriek. dsk. je zas umelecký kolektív trojice mladých fotogra- 
fov – Iva Durkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár. Vo vystavenom projekte 
úplne potlačili svoje individuálne štýly a na všetkých súčastiach pracovali 
od začiatku výhradne spoločne. Video umelca Pavla Hovanca Kurátor 
umelec – umelec kurátorom (2017) kladie viaceré otázky týkajúce sa 
kurátorstva a rozličných prístupov k formátu výstavy.  

art / books / coffee
Baštová 6B, 811 03  Bratislava
tel.: +421 2 5441 4346
e-mail: info@artbookscoffee.sk
otvorené denne 
okrem pondelka 12 – 18
www.artbookscoffee.sk 
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