Názov: PARK CAMP VI. /workshop vizuálneho umenia/
Miesto: Mestský park Trebišov & galéria Koniareň
Termín: 13.8. – 17.8. 2019
Vernisáž a komentovaná prehliadka: 17.8. 2019 / sobota / o 20.00 hod.
(Mestský park & areál múzea v Trebišove)
Kurátor: doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
Lektor: Mgr.art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Organizátor: Slovenská organizácia umenia a kultúry, o. z. & galéria KONIAREŇ
Spoluorganizátor: Mesto Trebišov a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Supported using public funding by Slovak Arts Council

Účastníci/autori:
Interiér – Jozef Suchoža, Patrik Ševčík, Vladimíra Weiss, Monika Vrancová, Milan Ladyka
Exteriér – Filip Jurkovič, Peter Králik, Lukáš Matejka, Rišo Kitta, Martin Kudla, Simona
Štulerová, Maroš Štuler, Martin Bízik, Peter Valiska - Timečko
Projekt Park CAMP VI. /6. ročník/ vizuálneho workshopu súčasného umenia vytvára
priestor a vhodné podmienky na zdokonalenie a napredovanie študentom, doktorandom
a absolventom vysokých umeleckých škôl na Slovensku v oblasti súčasného umenia, nových
médií a intermédii formou vzdelávacích aktivít - workshopov. Výsledným výstupom sú
vizuálne a akustické diela vytvorené pre špecifické prostredie mestského parku v Trebišove.
Témou tohto ročníka je umenie v krajine a video umenie (landart & videoart).
Výsledkom je 11 umeleckých stanovísk, intervencií v prostredí prírodnej krajiny, kde
účastníci pracujú so stratégiami site-specific artu, sound artu, performancie, public artu,
konceptuálneho umenia a umenia nových médií – technológií. Tento rok sa zúčastní
14 umelcov, ktorí svojou kreativitou oživia verejné priestranstva parku. Súčasťou podujatia je
komentovaná prehliadka s multimediálnym umelcom doc. Miroslavom Niczom, akad. mal.,
ktorý prevedie návštevníkov po vyznačenej trase. Medzi umeleckými zastávkami bude aj
premietanie filmu pod nočnou oblohou, stanovište pre interaktívnu hru – Geocaching určenú
pre dospelých, alebo piknik a stánok s občerstvením. Sprievodné aktivity a stanoviská
obohatia umeleckú mapu Park Campu.
Počas teoretickej fázy workshopu sa účastníci zdokonalia v rámci technických,
technologických a softvérových postupov a súčasne sa dozvedia o aktuálnych trendoch
v danej výtvarnej oblasti. Počas praktickej i záverečnej fázy využijú nadobudnuté skúsenosti
priamo v teréne, v parku. Edukačné laboratórium zabezpečí priamu skúsenosť s realizáciou
diela a konfrontáciu s divákom. V sobotu večer od 20:00 hodine trebišovský Mestský park
ožije a ponúkne návštevníkom atraktívne a pozoruhodné súčasné vizuálne diela a intervencie
do unikátneho prírodneho prostredia.

HARMONOGRAM - PARK CAMP VI.
SOBOTA 17. AUGUST: START 20:00 – FINISH 23:59

20:00 hod.
 Finisáž workshopu a vernisáž výstavy
 Komentovaná prehliadka s kurátorom Mirom Niczom
 Sprístupnenie vizuálnych a akustických diel v parku
 Performance CHOREO_GRAFIKA – tanečná skupina MERLIN & Peter Valiska-Timečko
20:30 hod.
 Mapping na kaštieľ– Lukáš Matejka & TRAKT, o. z.
 Stánky s občerstvením, piknik a chill out na lúke
 Premietanie filmu pod nočnou oblohou – amfiteáter
21:30 hod.
 GEOCACHING – interaktívna hra pre dospelých podľa GPS súradníc
23:59 hod.
 Koniec podujatia a deinštalácia diel v parku

