UT — NE / 10.00 — 18.00
www.facebook.com/VSG.sk
www.vsg.sk

Prostredníctvom pripravovaných workshopov
sa bližšie zoznámite s autorskými technikami,
jednotlivými výtvarnými prejavmi vybraných
umelcov, a zároveň budete môcť interaktívne,
no najmä kreatívne, reagovať na vystavené
umelecké diela. Workshop je určený pre všetkých, ktorí radi objavujú nové techniky a majú
chuť dozvedieť sa o vystavovaných umelcoch
ešte niečo viac.
Všetky tri stretnutia prebehnú v priestoroch na
Hlavnej 27 pod vedením tímu galerijnej pedagogiky, kurátorov výstav, špeciálne prizvaných
umelcov a iných hostí.

Streda / 28. 2. 2018 17.00
Experimentálny sochársky workshop
Michal Machciník nás ako sochár, žiak a kolega
profesora Bartusza uvedie do problematiky voľného
sochárskeho umenia. V krátkosti predstaví svoju
tvorbu a prevedie nás workshopom, kde si vyskúšate
dva rozličné sochárske prístupy a prácu s rôznymi
materiálmi ako sadra, drevo a iné prírodniny. Špeciálnym hosťom workshopu bude aj známy umelec, prof.
Juraj Bartusz.

Streda / 4. 4. 2018 17.00
Experimentálny textilný workshop
Art-protis je patentovaná československá výtvarná
technika, ktorá vznikla v období 60-tych rokov 20.
storočia. Tejto technike a aj mnohým ďalším textilným
experimentom sa venovala výtvarníčka Darina Kopková.
Jej dielo je prezentované na výstave Po Moderne/metropola východu 1945 — 1989. Autorka samotná nám
na workshope predstaví techniku tkania a vyskúšame
si rôzne textilné väzby.

Streda / 16. 5. 2018 17.00
Experimentálny maliarsky workshop
Jano Vasilko je v slovenskom výtvarnom umení predstaviteľom súčasnej post–geometrickej abstrakcie.
Pôsobí taktiež ako pedagóg na Fakulte umení v Košiciach v rámci Katedry výtvarných umení a intermédií.
Na workshope sa bude venovať téme geometrickej
abstrakcie.

Počet miest je obmedzený.
Cena vstupného: 5 € na osobu.
Všetok materiál a ochranný odev zabezpečí
Východoslovenská galéria.
Zmena programu vyhradená.

Program tejto galérie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Trvanie výstavy Po moderne:
20. 12. 2017 — 19. 5. 2018

Na workshop je potrebné rezervovať si miesto
mailom: ﬁlipiakova@vsg.sk
alebo telefonicky na 0905 615 032

