Partnerské projekty podporené v oblasti
Rozvoj a podpora kultúry za rok 2012
Nezisková organizácia NEO
Názov projektu: Cirkul´art 2012 - Festival nového cirkusu - Festival du Nouveau Cirque
Projekt bol podporený sumou: 16000 €
Druhý ročník Festivalu nového cirkusu Cirkul´art 2012 sa konal v máji v Bratislave v Medickej
záhrade. Festivalu sa počas troch dní zúčastnilo 67 účinkujúcich z 15 krajín sveta. Pre viac ako 3
500 návštevníkov boli okrem predstavení pripravené workshopy, prednáška či platforma pre
diskusiu. Cieľom festivalu je atraktívna prehliadka súčasného cirkusového umenia, divadla a
pouličných atrakcí. Festival nového cirkusu sa realizuje vo francúzskej barokovej záhrade v centre
hlavného mesta. Ambíciou projektu je byt tradične úvodným podujatím Bratislavského
kultúrneho leta. Cirkul´art je prehliadkou špičkových produkcií nového cirkusu. Strednodobým
projektovým zámerom je vyhľadávanie talentov a podnecovanie domácich tvorcov k umeleckej
aktivite smerujúcej k vzniku inscenácií nového cirkusu na Slovensku. Dlhodobým cieľom je
výskum, mapovanie, sieťovanie a vytváranie databázy umelcov nového cirkusu v podmienkach
Slovenskej republiky. Nový cirkus patrí k najmladším žánrom javiskového umenia. Prvého ročníka
sa zúčastnili umelci z 15 krajín sveta, divácka účasť bola takmer 3500 návštevníkov.
Nezisková organizácia NEO
Názov projektu: Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2012/ 32. ročník
Projekt bol podporený sumou: 14000 €
Európsky festival humoru a satiry prekonal hranicu existencie troch desaťročí. Medzi hlavné ciele
projektu patrí kultúrna výmena medzi európskymi krajinami a postupné rozširovanie sa o všetky
krajiny Európy. V roku 2012 sa konal už 32.ročník tohto mimoriadne obľúbeného festivalu. Tohto
ročníka sa zúčastnili umelci až z 21 krajín, vrátane USA a Iránu. Diváci mali možnosť porovnať
pohľad na satiru z rôznych kultúr. Akcia splnila nielen významný kultúrny a spoločenský efekt v
živote mesta a regiónu, ale za pomoci aktívnej mediálnej kampane zaujala viac ako 11 tisíc
divákov, ktorí počas 3 dní vytvorili skvelú atmosféru. Festivalu sa zúčastnilo približne 260
umelcov. Najlepšie produkcie boli ocenené prestížnou cenou Zlatý gunár. Nevkus a pokleslé
umenie označila AHS výrazným antiocenením Trafená hus.
Mediálny inštitút
Názov projektu: Pódium mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP v rámci Jazzových Dní
Projekt bol podporený sumou: 40000 €
Festival Bratislavské Jazzové Dni patrí medzi najvýznamnejšie podujatia slovenského kultúrneho a
spoločenského života a počas svojej histórie si vydobyl aj jedno z popredných miest medzi
jazzovými podujatiami v Európe. Každoročne sa uskutoční viac ako 20 koncertov a divákom sa
predstavia nielen svetové jazzové hviezdy, ale aj výborní domáci sólisti a skupiny.
Festival Bratislavské Jazzové Dni sa uskutočnil v termíne 26 - 28. októbra 2012. Pred podujatím
bola rozbehnutá rozsiahla mediálna kampaň. Pre prezentáciu mladých talentov bol vytvorený
veľký priestor - každá skupina odohrala samostatný koncert. Pred festivalom prebehlo výberové
konanie a z prihlásených talentov postúpilo do finále deväť hudobných skupín. Bola tiež
vyhlásená súťaž o najväčšiu hviezdu festivalu. Divákmi boli ľudia všetkých vekových skupín.
Cieľom projektu bolo spropagovať menšinový žáner - jazz - v jeho rôznych podobách.

Divadelné združenie GUnaGU
Názov projektu: “TRINÁSTKA”
Projekt bol podporený sumou: 25000 €
GUnaGU sa vo svojich predstaveniach venuje pocitovému stavu spoločnosti. Hospodárska,
spoločenská a ani politická situácia nie je dobrá a ľudia sú často schopní naletieť podvodníkom –
či im už ponúkajú hazard s ich peniazmi alebo štíhlu postavu a šťastie - čo sú aj námety dvoch
nových hier. Otázky priorít života, otázky, čo je ikonou, teda typickým znakom našej generácie, si
kladie prvá hra projektu POKER FACE. Skúma ikony dnešnej mladej generácie, ktorá má pocit, že
tzv. kariéra a pravidelná, solídna práca nemá zmysel a treba skúsiť šťastie ako chvíľková celebrita
či gambler v hazarde. Súkromný vesmír jedinca, pominuteľnú krásu a ľudské telo ako zdroj
pohody či osobného nešťastia skúma druhá hra projektu, NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT. Hra má formu
komorného muzikálu.
Blue Note, n.o.
Názov projektu: JAZZ PRE MLADÝCH
Projekt bol podporený sumou: 7000 €
Účelom projektu bolo poslytnúť mladým hudobníkom možnosť prezentácie svojej hudobnej
tvorby na profesionálnej úrovni. prostredníctvom vytvorenia kvalitnej propagačnej nahrávky. Z
príspevku sa zrealizovali nahrávky troch mladých umelcov, ktorí tak získali nové možnosti
prezentácie svojej tvorby u organizátorov kultúrnych a hudobných podujatí, čím sa zvýšila ich
šanca na presadenie sa medzi súčasnou konkurenciou. Napomohlo sa tak aj rozvoju nových
osobností hudobného života na Slovensku.
Truc sphérique, o.z.
Názov projektu: KioSK nezávislého divadla a tanca 2012/ Festival odvážneho diváka
Projekt bol podporený sumou: 6000 €
KioSK 2012 je piatym ročníkom festivalu slovenského nezávislého divadla a tanca. KioSK 2012
opäť ponúkne 10 aktuálnych produkcií slovenských tvorcov pôsobiacich doma a v zahraničí.
Hlavným motívom tohto ročníka je téma Herec-tanečník-performer v slovenskom nezávislom
divadle. Sprievodné podujatia prinášajú aj filmy, výstavy, happeningy, koncerty, komunitné
aktivity, ranné rozcvičky a večerné párty. KioSK vzdeláva, prostredníctvom dramaturgie,
workshopov, diskusných fór s odborníkmi a sprievodných podujatí otvára diváka novým
umeleckým formám a posúva hranice vnímania divadla a tanca. KioSK 2012 ponúkne nie celkom
bežné workshopy – workshop fyzického divadla a workshop svetelného dizajnu.
Mesto Trenčianske Teplice
Názov projektu: 67. Hudobné leto Trenčianske Teplice
Projekt bol podporený sumou: 8000 €
V dňoch 20. júla až 31. augusta 2012 sa uskutočnil 67. ročník najstaršieho stredoeurópskeho
festivalu komornej hudby Hudobné leto Trenčianske Teplice. Svojou históriou, tradíciou a
kvalitou už dávno prerástol regionálny rozmer a stal sa integrálnou súčasťou slovenskej hudobnej
kultúry. Dramaturgicky bol festival rozdelený do troch častí. Prvou a dominantnou ostala
prezentácia komornej hudby, na ktorej sa predstavili interpreti rôznych žánrov v širokom
generačnom zastúpení. Druhú časť festivalu tvorili hudobné telesá, vokálni a inštrumentálni
interpreti. Sprievodné podujatia predstavujú tretiu časť tohto festivalu.

Nadácia Pro musica Bratislava
Názov projektu: Podpora medzinárodnej súťaže mladých interpretov New Talent - Cena Nadácie
SPP ako súčasti 48. ročníka Bratislavských hudobných slávností
Projekt bol podporený sumou: 40000 €
Nadácia SPP už deväť rokov úspešne spolupracuje na podpore BHS. Najdôležitejšou časťou
projektu je organizovanie Medzinárodnej súťaže mladých interpretov New Talent – Cena Nadácie
SPP, ktorá vrcholí finálovým koncertom spojeným s odovzdávaním Ceny Nadácie SPP víťazovi.
Finálový koncert sa vysiela do rozhlasovej siete v rámci Európskej vysielacej rozhlasovej únie EBU.
Nadácia SPP podporila 48. ročník BHS, s dôrazom na súťaž New talent - Cena Nadácie SPP. Počas
BHS sa uskutočnilo 26 koncertov umelcov z vyše 20 krajín. Víťazkou Ceny Nadácie SPP sa stal
dánsky akordeonista.
ARS NOVA, občianske združenie
Názov projektu: Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy MUSICA ARVENZIS 2012, 11.
ročník
Projekt bol podporený sumou: 5000 €
Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy Musica Arvenzis 2012 nadviazali na úspešný
priebeh minulých ročníkov. Vďaka podpore bolo možné udržať, a rozšíriť počet študentov a
predagógov oproti minulým ročníkom. Musica Arvenzis 2012 zvýšila motiváciu študentov a
zároveň predstavila verejnosti výsledky práce špičkových pedagógov a zvýšila povedomie o
hudobnom umení na Slovensku. Hudobné kurzy boli doplnené aj o výtvarné umenie a fimlovú
animáciu. Zvýšila sa tak aj informovanosť o vysokej úrovni hudobnej pedagogiky na Slovensku.
Účastnikmi kurzov boli študenti stredných a vysokých umeleckých škôl, ale aj mimoriadne talenty
zo základných škôl. Záverečný koncert sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primiciálneho paláca.

