
T L A Č O V Á    S P R Á V A    
Názov:   PARK CAMP 8. / Medzinárodný workshop vizuálneho umenia/ 
Miesto:  Mestský park Trebišov &  Koniareň – priestor pre súčasné umenie, ŠUM, o. z.
Termín: 16.8. – 21.8.  2021
Vernisáž výstavy: Námestie 20.8. 2021 / piatok/ o 18.00 hod.
Otvorenie podujatia PARK CAMP 20.8. 2021 /piatok/ o 20:00 hod.
Kurátor:  doc. Miroslav Nicz, akad. mal
Organizátor: Slovenská organizácia umenia a kultúry, o. z. &  KONIAREŇ
Spoluorganizátor: Mesto Trebišov, Múzeum a OZ ŠUM..
Lektori:   doc. Miroslav Nicz, akad. mal. & Mgr.art. Peter Valiska-Timečko, ArtD  
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

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). Zámerom podujatia je 
vytvoriť odborný 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. Podujatie 
je koncipované pre Mestský park v Trebišove a kultúrny priestor KONIAREŇ. Zameraný je 
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 osvoja umelecké zručnosti 
a poznatky aj počas praktic. fázy, kde spoločne s odbor. lektormi (Miroslav Nicz & Peter 
Valiska-Timečko) vytvoria vizuálne a akustické diela - intervencie do prírodného prostredia 
parku. Ambíciou 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). Súčasťou podujatia je 
záverečná výstava v exteriéri parku, kde budú nainštalované rôzne vizuálne intervencie pre 
širokú verejnosť. Súčasťou je komentovaná prehliadka po vyznačenej trase s kurátorom 
doc.Miroslavom Niczom, akad. mal., konceptuálnym a multimediálnym umelcom       
a vysokoškolským pedagógom. Pre verejnosť sú pripravené aj sprievodné aktivity napr. kvíz 
o umení a kultúre alebo interaktívna hra podľa GPS súradníc: GEO-CACHING. Návštevníci 
môžu vidieť a zažiť súčasné umenie v krásnom prostredí Mestského parku v Trebišove            
v piatok večer v čase od 18:00 do 23:30 h. Tešíme sa na Vás !

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).



P R O G R A M :

PONDELOK 16.8. KONIAREŇ
17:00   Prezentácia/seminár k výstave CCA.
18:00   Dernisáž výstavy: CCA. - Boris Vaitovič 
19:00   Kvíz o vizuálnom umení a kultúre

UTOROK 17.8.  ŠUM - BEREHOVO
19:00   Prednáška platformy PARK CAMP & INTERVENCIE
20:00   Seminár k dokumentárnej fotografii – Stanislav Piatrik
 
STREDA 18.8.  ŠUM - BEREHOVO
17:00   Prezentácia súčasnej knižnej grafiky vyd. Monokel 
19:00   Umelecký KVÍZ /ilustrácia a literatúra/

PIATOK 20.8.  KONIAREŇ & PARK
18:00   Vernisáž výstavy: Námestie - Stanislav Piatrik
20:00   Otvorenie podujatia Park CAMP 8 
            Vizuálne intervencie v parku
            Komentovaná prehliadka s kurátorom M. Niczom 
21:00   MAPPING na plaváreň - Lukáš Matejka /TRAKT, o. z. /
            GEOCACHING – interaktívna hra podľa GPS súradníc 
23:59   Deinštalácia diel v exteriéri parku 

SOBOTA  21.8.  KONIAREŇ
17:00    Workshop pre deti /ART PLAY GROUND/ 

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


