Tlačová správa k workshopu Park CAMP III.

Názov: PARK CAMP III. / video & sound-art /
workshop súčasného umenia
Miesto: Mestský park Trebišov & galéria Koniareň
Termín: 18.7. – 23.7. 2016
Vernisáž: 23.7. 2016 / sobota / o 21.00 hod. (Ateliér CVC, areál Múzea pri Jazdiarni)
Kurátor: doc. Michal Murin, ArtD.
Organizátor: o.z. KONTEXT a galéria KONIAREŇ
Spoluorganizátor: Mesto Trebišov, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
S finančnou podporou FPU
Tretí ročník workshopu PARK CAMP 2016 sa sústreďuje na video art a sound art, intermediálne
umenie vo verejnom priestore mestského parku v Trebišove. Zámerom projektu je osloviť študentov
(max. kapacita 7 študentov) vysokých umeleckých škôl na Slovensku (VŠVU v Bratislave, AKU v
Banskej Bystrici, TUKE FU v Košiciach) a ponúknuť im vhodné podmienky pre vytvorenie
akustických a vizuálnych diel v rámci letného workshopu súčasného umenia. Projekt koncipovaný pre
kultúrny priestor Koniareň /priestor pre súčasné umenie/ je zameraný na priblíženie kultúrneho centra
do prírodného prostredia trebišovského parku formou sociálnych intervencií, kde účastníci okrem
videoartu a soundartu môžu pracovať so stratégiami site-specific artu, performancie, landartu, public
artu, konceptuálneho umenia a intermediálneho umenia. Kurátor a garant projektu je doc. MgA Michal
Murin, ArtD. Okrem teoretickej fázy workshopu sa účastníci zapoja do praktickej fázy, kde spoločne v
spolupráci s odbornými lektormi (Jano Ančic - soundart & Lukáš Matejka a Štefan Oliš - videoart)
vytvoria vizuálne a akustické diela - intervencie do prírodného prostredia parku. Cieľom je vytvoriť
diela, ktoré by reagovali priamo na špecifické prostredie parku (site-specific art), alebo tematicky
odkazovali na priamy vzťah mestského a prírodného prostredia (verejné – súkromné, organické –
anorganické, prírodné vs. technologické). Ambíciou organizátorov je pre tento rok pripraviť edukačné
laboratórium, kde mladá generácia umelcov načerpá nové tvorivé podnety, skúsenosti a poznatky v
oblasti aktuálnych a pokrokových stratégii súčasného umenia. Nová Koniareň v nových priestoroch je
nezávislý kultúrny priestor v Trebišove. Je spojením umeleckého laboratória, kultúrnej inštitúcie,
komunitného priestoru a kolektívu aktivistov. Ateliérové priestory sú situované do areálu
trebišovského kaštieľa v jednom z najväčších mestských lesoparkov na Slovensku
(http://www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/mestsky-park), ktorého súčasťou sú záhrady, fontány,
rybník, cyklotrasy, ale aj rôzne iné prírodné dominanty. V parku sa nachádza okrem Kaštieľa aj
Mauzóleum Júliusa Andrássyho, Amfiteáter, zrúcaniny hradu Parič, vinné pivnice, francúzska záhrada
a rôzne oddychové a rekreačné zóny. Dôležitým aspektom celého podujatia bude záverečná
prezentácia vzniknutých vizuálnych a akustických intervencii v parku. Mestský park v sobotu večer
ožije a ponúkne návštevníkom prezentáciu výsledkov workshopu vizuálneho umenia, ktorého
primárnym cieľom je v prvom rade ponúknuť študentom edukačné prostredie pre ďalší osobnostný
rast v oblasti súčasného umenia. Sekundárne je cieľom workshopu vytvoriť za limitovaný čas (7
dňový pobyt) diela, ktoré budú prezentované pre verejnosť.
PVT

Program a sprievodné aktivity:
18.7. / pondelok / 14:00 hod.
- Exkurzia a prehliadka parku, múzea a jeho areálu na historickom traktore s odborným historickým
výkladom (M.Urban) a ochutnávka tokajských vín (Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína)
19.7. / utorok / 19:00 hod.
- Prezentácia platformy Koniareň & Park CAMPu (O.Z. Kontext) SPEKTRO PUB
- Prezentácia public art - Intervencie (B. Zurko) SPEKTRO PUB
20.7. / streda / 18:00 hod.
Prednášky a prezentácie:
-Sound art / Jano Ančic - STARÁ Koniareň
-Video art / Lukáš Matejka & Štefan Oliš (O.Z. TRAKT) STARÁ Koniareň
-Site-specific art a intermediálne umenie (M.Murin) STARÁ Koniareň
21.7. / štvrtok / 18:00 hod.
-Prezentácie portfólií zúčastnených autorov & videonight / premietanie filmov/ STARÁ Koniareň
22.7. / piatok / 18:00 hod.
Vernisáž výstavy Maroš Kontroš (NOVÁ Koniareň)
Synth-doom /performance/ Chaïm - Milan Ladyka (NOVÁ Koniareň)
Hudobný večer, PARK CAMP PARTY /DJ, VJ, ochutnávka lokálnych pív minipivovaru Goliáš
& chill out zóna (STARÁ Koniareň)
23.7. / sobota / 21.00 hod.
Kurátor na koni (M.Murin), finisáž workshopu, občerstvenie, prezentácie výsledkov workshopu,
Svetelné grafity, skupinové komentované prehliadky po parku

