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                       O VÝSTAVĚ 

Výstavní projekt pod názvem CITY MEJKAP se 

soustřeďuje na fenomén města a urbánní kultury 

v současném slovenském umění. Jde o široký 

záběr problematiky od sociálně-politických 

otázek, kritického pohledu k osobité estetice  

a vizualitě městských struktur. Zároveň desítka 

vybraných slovenských umělců / -kyň přináší 

osobité programy a jisté mediální rozptýlení.  

Na výstavě se představují současné polohy 

figurální malby se vstupy street artu a airbrushe, 

fotografické dokumentární série, fragmenty 

objektů až po metaforickou video esej. 

Autoři/-rky:  Erik Binder, Michal Černušák, 

Pavlína Fichta Čierna, Viktor Frešo, Marek 

Kvetan, Ján Kekeli, Martin Kochan, Zorka Lednárová, Erik Šille, Olja Tiaška 

Stefanovič. 

Výstava je připravená ve spolupráci s Galerií Jána Koniarka v Trnavě. 

 
Kurátor výstavy: Michal Lazorčík / Vladimír Beskid 

 

 

 

O PROGRAMECH 

Programy jsou koncipovány na 60 minut, je možno je ale flexibilně upravit. Určeno 

pro maximální počet 30 žáků/účastníků, pro lepší průběh doporučujeme třídu do 25 

žáků. 

Program připravila a lektoruje Vlasta Hrabětová. 

Program je možné realizovat v dopoledních a odpoledních termínech od pondělí do 

pátku. 

Pro více informací a objednávky, prosím, kontaktujte Vlastu Hrabětovou na tel.:  

731 068 807, emailu: hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz 

Cena: pro držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 25,-Kč. 

Pro vyučující nabízíme možnost komentované prohlídky před animačním 

programem zdarma. 

Fotografie z animací budou využity pouze pro archivační účely GKK, případně 

propagaci doprovodných akcí.  

Michal ČERNUŠÁK, Board of Directors, 2017-2018 
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PROGRAM PRO MŠ A 1. TŘÍDU ZŠ A ZUŠ 

Na výstavě CITY MEJKAP se děti nenáročnou formou seznámí s tvorbou autorů 
současné slovenské scény. Výstava je multimediální – děti budou mít možnost setkat 
se s různými typy uměleckých děl, a to od fotografií přes objekty až po krátká videa. 
První část programu je koncipovaná jako dialog, v druhé části pak dáme prostor 
dětské tvořivosti. Budeme rozvíjet jak jemnou motoriku, tak prostorovou 
představivost. Tentokrát vyrobíme ve skupinách malé trojrozměrné papírové 
městečko podle předem připravených šablon. Děti se pokusí zachytit / interpretovat 
prostředí, ve kterém žijí a promítnout ho do svojí tvorby. Na závěr kolektivní práce 
společně porovnáme a zhodnotíme. 

 
Ilustrační koláž vystavených děl 

 


