Partnerské projekty podporené v oblasti Rozvoj a
ochrana kultúrnych hodnôt za rok 2013
1. 4TIME
Názov projektu: Remeselný jarmok Dolnej ORAVY
Projekt bol podporený sumou: 4 000 €
Cieľom projektu bolo pozdvihnúť tradičné ľudové remeslá zorganizovaním workshopu, kde si mohli
remeselníci odprezentovať svoje výrobky a priamou ukážkou svojej činnosti priblížiť návštevníkom
tradičný spôsob výroby. Návštevníci ocenili predovšetkým rozmanitosť remesiel, ktoré boli
prezentované a mali možnosť vyskúšať si výrobu priamo v areáli. Remeselníci a vystavovatelia viac
priblížili spracovanie a výrobu priamo návštevníkom a tým mohli získať aj budúcich nasledovníkov.

2. Občianske združenie FOTOFO
Názov projektu: 23.ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie 2013 v Bratislave
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
Cieľom projektu bolo poskytnúť návštevníkom informácie o aktuálnych trendoch fotografickej tvorby
v strednej či východnej Európe a trendoch vo svetovej fotografii. Zároveň bolo odprezentované to
najlepšie z histórie tohto média a vytvoril sa i priestor na tvorivú konfrontáciu so súčasnými autormi.
Festival sa uskutočnil od 30. októbra do 30. novembra. Celkovo bolo pripravených 31 fotografických
výstav. Festival pritiahol na Slovensko najkvalitnejších domácich a zahraničných autorov z celého
sveta, a tým obohatil kultúrnu ponuku na Slovensku, prehĺbil povedomie slovenskej verejnosti o
rozmanitosti európskej a svetovej kultúry. Mesiac fotografie sa okrem prezentácií fotografických
umeleckých diel venoval aj neformálnemu vzdelávaniu publika prostredníctvom medzinárodnej
konferencie, rôznych prednášok a fotografických workshopov.

3. Mediálny inštitút
Názov projektu: Pódium mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP v rámci Jazzových Dní
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
V termíne 25. - 27. októbra 2013 sa uskutočnili Bratislavské Jazzové dni, ktorých súčasťou bolo už po
štvrtýkrát aj Pódium mladých talentov dobrej hudby Nadácie SPP. Cieľom projektu bola podpora
talentovaných umelcov menšinového žánru - jazzu, world music, funky a pod. Najväčší počet
prihlásených kapiel v tomto roku je dôkazom toho, že začínajúci hudobníci považujú súťaž za
výnimočnú príležitosť predstaviť sa publiku aj profesionálnym hudobníkom. Poskytnutý príspevok bol
použitý na organizačné a technické zabezpečenie samostatného pódia pre mladé talenty. O víťazovi
súťaže Pódium mladých talentov Nadácie SPP sa rozhodlo hlasovaním priamo na festivale, stala sa
ním slovenská skupina Maringotka, ktorá otvorí jubilejné 40. Bratislavské Jazzové Dni v roku 2014.

4. Nadácia Pro Musica
Názov projektu: Podpora medzinárodnej súťaže mladých interpretov New Talent - Cena Nadácie SPP
ako súčasti 49. ročníka Bratislavských hudobných slávností
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Nadácia SPP už desať 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 49. ročník BHS, s dôrazom na súťaž New talent - Cena Nadácie SPP.

5. Nezisková organizácia NEO
Názov projektu: Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2013/33. ročník
Projekt bol podporený sumou: 10 000 €
Od 29. augusta do 1. septembra 2013 sa v Kremnici konal už 33. ročník Európskeho festivalu humoru
a satiry Kremnické gagy. Medzi hlavné ciele projektu patrí kultúrna výmena medzi európskymi
krajinami a postupné rozširovanie sa o všetky krajiny Európy. Počas festivalu sa predstavilo viac ako
250 domácich a zahraničných umelcov a produkcií. Festival navštívilo viac ako 10 tisíc divákov z
celého Slovenska. Medzinárodná porota každoročne oceňuje najlepšie umelecké počiny v oblasti
humoru a satiry prestížnou cenou Zlatý gunár.

6. Umelecká loď - občianske združenie
Názov projektu: Vzdelávací projekt pre študentov – štúdium a prax
Projekt bol podporený sumou: 6 000 €
Zámerom projektu bolo ponúknuť študentom umeleckých i iných škôl príležitosť dostať sa do
kontaktu s prácou profesionálneho tímu pri produkcii hudobného CD a nakrúcania hudobného klipu,
ktorého interpretkou je herečka a speváčka Milena Minichová. Na projekte sa podieľalo viacero
odborníkov a profesionálov v hudobnom i filmovom odbore. Prínosom pre každého účastníka študenta bola reálna skúsenosť s prácou v hudobnom štúdiu, s herectvom, fotografovaním, spevom,
s filmovaním, filmovým štábom, s organizáciou či produkciou pod detailným drobnohľadom
profesionálov.

7. Združenie Maxa Reinhardta
Názov projektu: JAZZ V Divadle Aréna
Projekt bol podporený sumou: 25 000 €
Cyklus Jazzových koncertov od roku 2007 podstatnou mierou obohatil koncertný život v Bratislave.
Projekt Jazz v Aréne sa opieral o slovenskú špičku a ich hostí zo zahraničia. Celkovo sa uskutočnilo 6
koncertov. Koncertné vystúpenia špičkových českých a slovenských sólistov a orchestrov boli
vystriedané koncertmi európskych jazzových hudobníkov. Cieľovou skupinou boli ľudia vo veku od 30

do 55 rokov, ale tiež mladí ľudia, ktorých životný štýl je dynamický a trávenie voľného času sa
orientuje na hudobné podujatia. Na koncertoch účinkovali prevažne poprední domáci jazzmani, ako
aj zahraniční hostia.

8. Slovenská národná galéria
Názov projektu: Still the same place
Projekt bol podporený sumou: 20 000 €
Slovenská národná galéria bola poverená realizáciou výstavných projektov pre Bienále výtvarného
umenia a Bienále architektúry v Pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach. Keďže
účasť na Bienále patrí k najprestížnejším udalostiam, Slovenská národná galéria vybrala
najkonzistentnejší z predložených projektov, kde autorský tím aj kurátorská podpora dala záruku
relevantnej profesionálnej realizácie. Cieľom projektu bolo osloviť milovníkov umenia a aj širokú
odbornú verejnosť zameranú na súčasné umenia. Okrem odbornej prestíže je Bienále umenia
Benátky miestom, ktoré potvrdzuje kvalitu výtvarníkov a tak účasť na podujatí prispela k
zhodnocovaniu slovenského a českého umenia.

9. Nadácia – Centrum súčasného umenia
Názov projektu: Bratislava Art Festival – BLAF 2013
Projekt bol podporený sumou: 7 000 €
Štvrtý ročník festivalu BLAF/Bratislava Art Festival 2013 nadväzoval na úspešné predošlé tri ročníky.
Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia o samostatnom umení a podpora jeho prezentácie
formami atraktívnymi pre občanov všetkých vekových kategórii. K sprievodným podujatiam projektu
spadali koncerty súčasných popových kapiel, výstava svetoznámeho fotografa, prednášky hostí z
oblasti umenia, módy, dizajnu či workshopy pre deti. V rámci inovácií boli vydané noviny festivalu
BLAF. Zároveň bola vytvorená aktívna platforma, ktorej súčasťou bol živý network galérií v hlavnom
meste spolu s participáciou návštevníkov podujatí. Festivalom sa zvýšilo povedomie medzinárodnej
umeleckej scény o Bratislave.

10. Divadelné združenie GUnaGU
Názov projektu: Čo s Európou?
Projekt bol podporený sumou: 30 000 €
GUnaGU uviedlo v roku 2013 tri premiéry, tri hry voľnej trilógie, reflektujúcej súčasnú situáciu EU,
ktorá sa postupne dostáva z hospodárskej krízy. Tituly Kill hill a Sado sa stretli s mimoriadnym
diváckym záujmom, predovšetkým u mladého publika. Sado sa zúčastnilo medzinárodných festivalov
VAD vo Zvolene a vystúpilo aj v Prahe v Dejvickom divadle na akcii Noc divadiel. Aktivity divadla boli
zamerané na alternatívnu tvorbu, mladú cieľovú skupinu divákov, prevažne vysokoškolákov. Vznikli
celkovo tri slovenské hry, ktoré obohatili súčasnú dramatickú tvorbu. Divadlo dalo zároveň priestor
novým hereckým tváram.

11. České centrum v Bratislave
Názov projektu: Vlak Lustig - Lustig Train aneb Vlak naděje, Festival Devět bran Praha
Projekt bol podporený sumou: 40 000 €
Česko-slovenský projekt Vlaku Lustig predstavoval symbolickú pripomienku nacistických transportov
počas druhej svetovej vojny, ktoré prevážali Židov v rámci tzv. Konečného riešenia židovskej otázky
do koncentračných táborov. V projekte bolo realizované divadelné predstavenie, hry Arnošta Lustiga
Modlitba pre Kateřinu Horovitzovou, ktoré priamo prebiehalo v upravených štyroch vozňoch na
vlakových staniciach. Dva vagóny pripomíňali tzv. dobytčáky, jeden tvoril zázemie a jeden vagón bol
upravený ako javisko. Predstavenie Vlak Lustig apeluje na nový spoločenský fenomén - popieranie
holokaustu.

