
Názov:   PARK CAMP 8. / Medzinárodný workshop vizuálneho umenia/ 
Miesto:  Mestský park Trebišov &  Koniareň – priestor pre súčasné umenie
Termín: 16.8. – 21.8.  2021
Vernisáž výstavy Park CAMP: 20.8. 2021 / piatok/ o 20.00 hod. 
Sprievodná výstava Stanislav Piatrik: Námestie 20.8. /piatok/ o 18:00 h
Lektori:   doc. Miroslav Nicz, akad. mal. & Mgr.art. Peter Valiska-Timečko, ArtD  
Organizator: Slovenská organizácia umenia a kultúry, o. z. &  KONIAREŇ
Spoluorganizátor: Mesto Trebišov a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína a OZ ŠUM..
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Autori:
Filip JURKOVIĆ, Stanislav PIATRIK, Juliana SVÍTKOVÁ, Mária PIATRIKOVÁ, Peter VALISKA-
TIMEČKO, Michaela IHNÁTOVÁ, Monika VITANYI, Miloš MOZDÍK, Martin BIZÍK, Lucia 
VEČERNÁ, Lukáš MATEJKA, Štefan OLIŠ and TRAKT and bulgarian students of Academy art in 
Sofia (BG).
  
Park CAMP je v poradí 8. ročník letného workshopu, ktorý sa tento rok sústreďuje na participatívne & 
interaktívne umenie, umenie vo verejnom priestore mestského parku v Trebišove (v spolupráci s galériou 
Koniareň-priestor pre súčasné umenie - koniarengallery.com). Zámerom podujatia je vytvoriť odbor. edukačný 
priestor určený pre študentov, absolventov a pedagógov vysokých umeleckých škôl na Slovensku a v zahraničí. 
Cieľom je získavať nové poznatky a skúsenosti v oblasti súčasného umenia, intermédií a interdisciplinárnych 
presahov. Projekt koncipovaný pre Mestský park v Trebišove a kultúrny priestor KONIAREŇ je zameraný na 
interakciu s divákom v prírodnom prostredí parku formou sociálnych intervencií, kde účastníci okrem 
participatívneho a interaktívneho umenia môžu pracovať so stratégiami site-specific artu, performancie, sound 
artu, public artu, koncept. umenia a umenia nových médií -technológií. Okrem teoretic. fázy workshopu si 
účastníci prídu na svoje aj počas praktic. fázy, kde spoločne s odbor. lektormi (Miroslav Nicz & Peter Valiska-
Timečko) vytvoria vizuálne a akustické diela - intervencie do prírodného prostredia parku. Cieľom je vytvoriť 
diela, na ktorých si účastníci vyskúšajú prácu priamo v teréne a konfrontáciu s publikom. Zámerom je reagovať 
priamo na špecifické prostredie parku (site-specific art), alebo tematicky reagovať na priamy vzťah mestského a 
prírodného prostredia (verejné–súkromné, prírodné vs. technologické, online-offline). 

Koniareň je nezávislý kultúrny priestor (bývala Jazdiareň) v areáli Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína 
v Trebišove. Je spojením umeleckého laboratória, kultúrnej inštitúcie, komunitného priestoru a kolektívu 
aktivistov. Priestory sú situované v areáli kaštieľa v jednom z najväčších lesoparkov v stred. Európe: 

(https://www.aktuality.sk/clanok/825176/vychodoslovenske-mesto-ma-vacsi-park-ako-
bratislava/?fbclid=IwAR3PrFl8s7gs5137FXWp6Sk1PzUH-cLcm2b7UpTPebRwdiDlCgt9Nm_MojU) 

Súčasťou parku sú záhrady, fontány, rybník a rôzne iné prírodné dominanty. V parku sa nachádza Mauzóleum 
Júliusa Andrássyho, amfiteáter, zrúcaniny hradu Parič, vinné pivnice, francúzska záhrada a rôzne rekreačné 
zóny. Súčasťou podujatia je záverečná výstava v galérii Koniareň na tému INTER-AKCIA a zároveň tiež 
v exteriéri s komentovanou prehliadkou po vyznačenej trase s vizuálnymi intervenciami v Mestskom parku. 
Kurátorom a lektorom podujatia je doc. Miroslav Nicz, akad. mal. konceptuálny a multimediálny umelec a 
vysokoškolský pedagóg. Workshop zabezpečí priamu skúsenosť a konfrontáciu autora s publikom.  

Organizátor zabezpečí: 
- wellcome drink a ochutnávka Tokajských vín 
- strava / obedy / 
- ubytovanie / 5 x noc/ v dvojlôžkových izbách / Internát:  sostv.sk/kontakt/
- cestovné náklady  / vo forme honoráru / 100 - 150 euro  
- prehliadka múzea a odborný výklad spolu s prehliadkou parku  
- pracovný priestor - ateliér Koniarne a sprievodné aktivity 
- materiál na prácu / možnosť dohody / 
- medializáciu a propagáciu účastníkov workshopu

http://koniarengallery.com/
https://www.aktuality.sk/clanok/825176/vychodoslovenske-mesto-ma-vacsi-park-ako-bratislava/?fbclid=IwAR3PrFl8s7gs5137FXWp6Sk1PzUH-cLcm2b7UpTPebRwdiDlCgt9Nm_MojU
https://www.aktuality.sk/clanok/825176/vychodoslovenske-mesto-ma-vacsi-park-ako-bratislava/?fbclid=IwAR3PrFl8s7gs5137FXWp6Sk1PzUH-cLcm2b7UpTPebRwdiDlCgt9Nm_MojU


Účastník workshopu zabezpečí: 
- intervenciu – dielo v exteriéri parku  
- inštaláciu svojho diela/intervencie v parku
- prezentáciu  / 5 - 10 min./ o svojej tvorbe alebo k téme podujatia /USB/ v rámci diskusie 
- ostrahu svojich diel v parku /exteriér/ počas vernisáže  ( piatok 20:00 – 23:30 )
- materiál na prácu  (možnosť dohody...) 

Ilustračné video o parku:
https://vimeo.com/104838158
https://www.aktuality.sk/clanok/825176/vychodoslovenske-mesto-ma-vacsi-park-ako-
bratislava/?fbclid=IwAR1jmPycrTZDKU9TLypJxs6nI-
frLWT1INHC1XGGiLHU3pEPvbDtD4Vhgk4

PROGRAM:

PONDELOK 16.8.
12:00 OBED  - reštaurácia Ponorka
13:30 Prehliadka parku  a areálu Múzea s lektorským výkladom, Múzeum 
15:00 Wellcome drink a ochutnávka Tokajských vín, Koniareň
17:00 Prezentácia / seminár:  Interdisciplinárne presahy v umení: Boris VAITOVIČ, Koniareň
18:00 Dernisáž výstavy CCA. a komentovaná prehliadka s Borisom VAITOVIČOM, Koniareň
19:00 Kvíz o vizuálnom umení a kultúre, Koniareň

UTOROK 17.8.
09:00 Individuálna tvorivá činnosť, Koniareň 
12:00 OBED  -  reštaurácia Ponorka
19:00 Prednáška platformy PARK CAMP & INTERVENCIE, ŠUM - Berehovo
20:00 Seminár k dokumentárnej fotografii – Stanislav Piatrik, ŠUM - Berehovo
          Prezentácie portfólií účastníkov workshopu v rámci diskusie, ŠUM - Berehovo
 
STREDA 18.8. 
09:00 Individuálna tvorivá činnosť, Koniareň
12:00 OBED – reštaurácia Ponorka
17:00 Prezentácia súčasnej knižnej grafiky vyd. Monokel, ŠUM - Berehovo
19:00 Umelecký KVÍZ /ilustrácia a literatúra/, ŠUM - Berehovo

ŠTVRTOK 19.8. 
09:00 Individuálna tvorivá činnosť, Koniareň
12:00 OBED – reštaurácia Ponorka
14:00 Kolokvium – konzultácie s lektormi, Koniareň
20:00 Generálka /skúška/ park

PIATOK 20.8.
09:00 Individuálna tvorivá činnosť, Koniareň
12:00 OBED  – reštaurácia Ponorka
14:00 Inštalácia diel / intervencií v exteriéri parku a finisáž workshopu
18:00 Vernisáž sprievodnej výstavy: Námestie – Stanislav Piatrik, Koniareň 
20:00 Otvorenie výstavy PARK CAMP 8 a komentovaná prehliadka po parku s kurátorom Miroslavom Niczom 
21:00 GEOCACHING – interaktívna hra pre dospelých podľa GPS súradníc
           MAPPING na budovu plavárne: Lukáš Matejka a TRAKT o.z. 
23:59 Koniec podujatia a deinštalácia diel v exteriéri parku 

SOBOTA 21.8.
09:30 Feedback / administrácia 
10:00 Exkurzia / tip na výlet / - Tokajská vinná cesta alebo vodná nádrž Šírava 
17:00 Workshop pre deti /ART PLAY GROUND/ Vladimíra Weiss Savkanič, Koniareň

https://vimeo.com/104838158
https://www.aktuality.sk/clanok/825176/vychodoslovenske-mesto-ma-vacsi-park-ako-bratislava/?fbclid=IwAR1jmPycrTZDKU9TLypJxs6nI-frLWT1INHC1XGGiLHU3pEPvbDtD4Vhgk4
https://www.aktuality.sk/clanok/825176/vychodoslovenske-mesto-ma-vacsi-park-ako-bratislava/?fbclid=IwAR1jmPycrTZDKU9TLypJxs6nI-frLWT1INHC1XGGiLHU3pEPvbDtD4Vhgk4
https://www.aktuality.sk/clanok/825176/vychodoslovenske-mesto-ma-vacsi-park-ako-bratislava/?fbclid=IwAR1jmPycrTZDKU9TLypJxs6nI-frLWT1INHC1XGGiLHU3pEPvbDtD4Vhgk4


INFO:
Mail: peter.timecko@gmail,com
Mob.: +421 915943339
koniarengallery.com


