PROGRAM
I medzinárodného plenéra „Teritoriá inšpirácie“ "
28. mája – 7. júna 2014, GÁNOVCE - Slovensko
Plenér“ Teritóriá inšpirácie“ realizuje Zväz umelcov Republiky Komi a Občianské združenia Machaon
International a Neandertal za podpory Ministerstva kultúry Ruskej federácie, miestnych a štátnych
správnych orgánov Slovenskej republiky od 28. mája do 7. júna 2014 v Gánovciach v Prešovskom
regióne na Slovensku.
Plenér sa uskutočňuje v rámci realizácie rovnomenného rozsiahleho projektu, ktorý má za cieľ
vytvorenie sietí art-rezidencií a oživenie umeleckého prostredia vo vidieckej lokalite. V projekte spojili
úsilie Zväz umelcov republiky Komi, Občianské združenia Machaon a Neandertal (Slovensko),
Tatranská Galéria Poprad, obec Gánovce a taktiež niekoľko ďalších galérií a tvorivých združení zo
Slovenska, Ruska, Bieloruska a Českej republiky.
V Plenéri predpokladáme účasť umelcov a kultúrnych subjektov zo Slovenska a Ruska.
Ciele plenéra
Vytvorenie umeleckej expozície „Teritórium inšpirácie“ na území plánovaného Geoparku Gánovce,
oboznámenie návštevníkov s tendenciami súčasného umenia.
Výmena skúseností a rozvoj medzinárodnej spolupráce v sfére organizácie a spôsobe realizácie
plenérov, sympózií a iných foriem „tvorivých prázdnin“ vo vidieckej lokalite.
Zabezpečenie dlhoročnej podpory od rôznych zainteresovaných strán a orgánov.
Miesto uskutočnenia
Plenér sa bude konať v malebnej doline, ležiacej medzi dvomi hôrnymi masívmi – Vysokými Tatrami
a Kozími chrbtami. V 19. Storočí sa na unikátnych minerálnych vodách kúpeľov Gánovce liečila
uhorská šľachta. Toto miesto vďaka monumentálnemu teplému žriedlu umožňovalo po stáročia
chladu prežiť zvieratstvu, ako aj starovekému človeku – neandertálcovi, stopy ktorého boli objavené
vedcami začiatkom XX. storočia. Plenér je logickým pokračovaním sympózia krajinárskeho umenia
„Mystérium pravekého lovu“ (2013) a je dôležitým vkladom vzniku a vytvorenia Geoparku Gánovce,
ktoré podporuje Ministerstvo životného prostredia Slovenska.
Tematika plenéra
Základnou myšlienkou plenéra je rozvoj inovatívnych foriem práce s otvoreným priestranstvom.
Permanentne sa meniaca umelecko-tvorivá energia v prírodno-historickom priestore teritória doliny –
ideálne podmienky na hľadanie nemenného. Teritórium, kde je nie len genetická pamäť, no aj
unikátne archeologické pamätníky, spojené so 140 tisíc rokov starým výskytom neandertálca.
Každý druh umenia, predstavený v historickom vidieckom priestore dovolí riešiť určité umelecké
zámery, majúc svoje osobitosti a výhody. Umelecké precítenie v rôznych žánroch, druhoch, štýloch,
technikách, akciách (aplikovaná estetika), zmenách priestoru (územia, drevených inštaláciách),
tradičných ručných prácach (farbená látka).
V priebehu desiatich dní umelci dostanú možnosť „zlomu“, vzájomného prieniku a výmeny
napracovanej grafickej skúsenosti. U každého účastníka sa bude rozvíjať vlastná „tvorivá“ história
desaťdenného pobytu na jednom z teritórií „slovanského sveta“.

Vedúca projektu – Orlova Oľga Vladimirovna, vedúca muzeálno-výskumného oddelenia Národnej
galérie Republiky Komi

Program
28. mája
Poobede- príchod do Gánoviec
Zoznamovací večer účastníkov plenéra
29. mája
Exkurzia po Geoparku Gánovce. Travertínové skaly, minerálne pramene, prírodná pamiatka „Hrádok“
(miesto nálezu výliatku mozgovne neandertálca – Homo Neanderthalensis).
Plenér (maľovanie obrazov, vytvorenie inštalácií, profesionálne fotografovanie a videozáznam, cvičenia
(maľby, grafika) pre deti.
30. mája
plenér
31. máj
Exkurzia do národného parku Slovenský raj (sever)
Master-klass pre študentov slovenských umeleckých škôl „Hra svetla a tieňa“ v horskom kaňone
Slovenského raja
1,3 júna
plenér
2 júna
Seminár „Teritória inšpirácie“. Inovatívne techniky získavania ľudí tvorivých profesií do vidieckeho
prostredia. Spôsoby organizovania sympózií, plenérov a iných foriem „tvorivých prázdnin“ vo vidieckom
prostredí.
Tréneri-vedúci: Marina Miljutina, Kenozerský Národný park, Oľga Orlova, Národná galéria Republiky
Komi, Karol Piovarcsy, Geopark Gánovce
4. júna
Exkurzia do Národného parku „Slovenský raj“ (juh)
Master klass pre deti „Krajinomaľba“ na unikátnych horských lúkach. Interaktívny program „Tradície
pastierstva a kosenia sena“
5. – 6. júna
Plenér, príprava vernisáže
7. júna
Vernisáž v Tatranskej galérii v Poprade s pozvaním predstaviteľov miestnej, regionálnej a štátnej
správy, umeleckých organizácií, firiem z oblasti cestovného ruchu, galérií, obyvateľov regiónu.
Press konferencia – štátna a regionálna televízia a tlač
Koncert
8. júna - Doprava zo sympózia

Kontaktné adresy a telefóny:
Krátka 1074/14, 058 01 Poprad, Slovakia
Machaon International www.machaon.eu
+ 421 917 449943 Svetlana Belova, kurátor plenéra v organizačných otázkach
e-mail: zapovedniks@gmail.com
Nová 132/14, 058 01 Gánovce, Slovakia
OZ NEANDERTAL
+421907937221 Karol Piovarcsy – predseda Správnej rady
e-mail: karol.piovarcsy@stonline.sk
Staré Ihrisko 404/2, 058 01 Gánovce, Slovakia
Klub priateľov Gánovského neandertálca
+421905890200 Juraj Dorošenko – predseda klubu
e-mail: juraj.dorosenko@hotmail.com

