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Rok 2001

vyplnil ìal�í rok histórie nadácie Sorosovho centra súãasného umenia � od roku 2002
Nadácie � Centrum súãasného umenia.
Aj v roku 2001 sa nadácii podarilo udrÏaÈ komplexnù program podpory súãasného umenia
vo v�etkùch oblastiach jej pôsobenia � vùtvarné umenie, hudba, tanec, divadlo, kinemato-
grafické aktivity a filmová tvorba.
·truktúra a prehºad jednotlivùch typov aktivít, ktorú vùroãná správa ponúka, vo svojej
základnej osnove nadväzuje na programy a aktivity predchádzajúcich rokov.
Základnú líniu v�etkùch programov tvorili vzdelávacie typy projektov, ponúkajúce granto-
vé moÏnosti realizácie domácich projektov edukatívneho charakteru ako i úãasti na me-
dzinárodnùch workshopoch, seminároch a dielÀach. Grantové ponuky dopæÀali projekty
organizované nadáciou, urãené najmä teoretikom, ale i umelcom v oblasti filmovej vedy
(História, rozprávanie a ãas), divadelnej vedy (Divadelná vùmena Slovensko � Slovinsko),
teórie a dejín umenia (MinulosÈ v súãasnosti: Súãasné umenie a mùty v dejinách umenia)
a aj �tudentom strednùch �kôl (Otvorené vnímanie).
Na cyklus veºkùch vùstavnùch projektov nadviazala dramaturgická koncepcia men�ích
vùstavnùch projektov komorného charakteru v OPEN Gallery, kde sa v úvodnom roãníku
existencie galérie prezentovali Ïeny-vùtvarníãky z okolitùch vùchodoeurópskych krajín
(Maìarsko, Chorvátsko, Macedónsko, Estónsko). V�etky galerijné vùstavné projekty boli
doplnené prezentáciou vùtvarnej scény jednotlivùch krajín.
V rámci dokumentaãnej ãinnosti v roku 2001 pribudla do komplexu súhrnnùch doku-
mentácií tvorba Jany Îelibskej, ktorú spracovala kunsthistoriãka Katarína Rusnáková.
Vùrazne boli doplnené i kniÏné fondy Nadácie � Centrum súãasného umenia, predov�et-
kùm o tituly umenovednej literatúry a jej reflexie, ktoré vùrazne obohacujú ponuku ti-
tulov kniÏnice nadácie, ktorá je formou prezenãného ãítania dostupná �irokej, prevaÏne
odbornej verejnosti.
Komplex programov ponúknutùch nadáciou v roku 2001 uzatvárajú celosieÈové progra-
my, administrované v rámci siete nadácií OSF vo vùchodnej a strednej Európe. Okrem uÏ
existujúceho programu Cultural Link, podporujúceho umelecké vùmeny, pribudli aj úspe�-
né projekty v Programe na podporu kultúrnej politiky.
Napriek niÏ�ím finanãnùm prostriedkom, ktorùmi nadácia disponovala v roku 2001, sa po-
darilo udrÏaÈ doteraj�iu programovú stratégiu, vytvoriÈ a ponúknuÈ nové projekty. Aj keì
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sa situácia v oblasti financovania umenia a kultúry zo strany zahraniãnùch donorskùch
in�titúcii ãi domácich finanãnùch zdrojov v blízkom období pravdepodobne radikálne ne-
zmení, Nadácia � Centrum súãasného umenia sa bude naìalej usilovaÈ pokraãovaÈ vo svo-
jej uÏ niekoºkoroãnej misii pôsobenia, poskytovaÈ platformu podporujúcu rozvoj tvorivùch
umeleckùch a vzdelávacích programov aktivít jednotlivcov i in�titúcie pôsobiace na poli
súãasného umenia a kultúry.

19. marec 2002

Viera Michalicová
riaditeºka nadácie
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Adresa
Nadácia � Centrum súãasného umenia
Ba�tová 5, 811 03 Bratislava
T/F: ++421.2.54413316 alebo 54416662
T:/F ++421.2.54415721
http://www. scca.sk
E-mail: viera@scca.sk, jana@scca.sk, katka@scca.sk,

bohdana@scca.sk, margaretka@scca.sk

Správna rada CCA
Alena Pániková, Open Society Foundation, Bratislava
Ján Bako�, Umenovednù ústav SAV, Bratislava
Fedor Matejov, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
Mária Ori�ková, Vysoká �kola vùtvarnùch umení, Bratislava
Martina Ulmanová, Divadelnù ústav, Bratislava
Vladimír Beskid, Technická univerzita, Ko�ice

Odborná komisia CCA pre vùtvarné umenie
Iva MojÏi�ová
Mária Ori�ková
Ján Bako�
Vladimír Beskid
Gabriel Hushegyi
Martina Pachmanová

Odborná komisia CCA pre publikaãné aktivity
Miroslav Marcelli
Karel Srp
Martina Pachmanová
Iva MojÏi�ová
Rudolf Fila
Vladimír Beskid
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Odborná komisia CCA pre kinematografické aktivity a film
Martin KaÀuch
ªubica Mistríková
Jana SkoÞepová
Igor Hudec
Zuzana Gindl-Tatárová

Odborná komisia CCA pre súãasnú hudobnú, taneãnú a divadelnú kultúru
Angelika Kováãová
·árka Ondri�ová
Andrej Zmeãek
Milo� Betko
Martina Ulmanová
Peter Pavlac

Zamestnanci CCA
Viera Michalicová, riaditeºka
Jana Oravcová, koordinátorka programov v oblasti vùtvarného umenia
Margaréta Mikulá�ová, asistentka programov

Externá spolupráca
Bohdana Spru�anská, koordinátorka programov v oblasti divadla, tanca, hudby
Katarína BeÀová, koordinátorka programov (informaãné centrum, kniÏnica,

programy v oblasti vùtvarného umenia)
Alexandra Kusá, koordinátorka programov (granty v oblasti vùtvarného umenia)
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I. VZDELÁVACIE PROGRAMY

I.1. PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS: „MINULOSŤ
V PRÍTOMNOSTI: SÚČASNÉ UMENIE
A MÝTY V DEJINÁCH UMENIA“

Koncepcia: Ján Bako�
Za CCA: Viera Michalicová, Katarína BeÀová
Kategória: grant OSF, grant MK SR
V spolupráci s: Umenovednù ústav SAV, Slovenská národná galéria

Predná�kovù cyklus MinulosÈ v prítomnosti: Súãasné umenie a umelecko-historické mùty
bol koncipovanù ako celoroãnù cyklus predná�ok súãasnùch teoretikov a kritikov umenia.
Hlavnùm organizátorom a autorom projektu bol Prof. Ján Bako�, ktorého pozvanie do Bra-
tislavy prijali svetové osobnosti súãasnej teórie umenia a historiografie ako Keith Moxey,
Michael Ann Holly, Olga Hazan, Donald Preziosi, Wolfgang Kemp a Stephen Bann. Hlavnùm
cieºom projektu bolo predstaviÈ slovenskému publiku podoby súãasnej reflexie umenia cez
prizmu dejín umenia a snaha otvoriÈ debatu o teórii umenia. K tomu napomôÏe aj zborník
textov z tohto predná�kového cyklu, ktorù bude slúÏiÈ ako �tudijnù materiál aj pre ìal�ie
generácie �tudentov príbuznùch vednùch odborov. Publikácia bude dvojjazyãná (angliã-
tina � slovenãina), ão pomôÏe i orientácii v terminológii danej oblasti.

Program predná�ok v roku 2001:

18. január 2001
Keith Moxey: The History of Art � After the Death of the �Death of the Author�
Dejiny umenia � Po smrti �Smrti autora�

19. január 2001
Michael Ann Holly: Melancholy Art: The Vienna School of Art History
Melancholické umenie: Viedenská �kola dejín umenia

3. máj 2001
Olga Hazan: The Myth of Artistic Progress: A Critical Study of a Structural
Concept in Art History  /  Mùtus pokroku umenia: Kritická �túdia jednej 
�trukturálnej koncepcie v dejinách umenia

VZDELÁVACIE PROGRAMY
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21. september 2001
Donald Preziosi: The Object(s) of Art History � Objekt(y) dejín umenia

5. november 2001
Wolfgang Kemp: Strategien des Überdauerns in zeitgenössischer Kunst 
Stratégie trvácnosti v súãasnom umení

7. december 2001
Stephen Bann: History of Art and �Visual Culture� � Competing or Complementary? 
Dejiny umenia a �vizuálna kultúra� � konkurencia alebo komplementarita?

I. 2. DIVADELNÁ VÝMENA ŠTUDENTOV 
SLOVENSKO – SLOVINSKO

Za CCA: Bohdana Spru�anská
Kategória: CL program
V spolupráci s: Museum Institute, Slovenia

DIVADELNÁ PREHLIADKA BORSTNIKOVO SREåANJE V MARIBORE, 15. � 17. 10. 2001
PREZENTÁCIE A DIVADELNÉ PREDSTAVENIA V ªUBªANE, 18. � 21. 10. 2001

Nadácia � Centrum súãasného umenia v roku 2001 pokraãovala v organizovaní vzdelá-
vacieho programu v rámci divadelného umenia a zorganizovala druhú ãasÈ vùmenného
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programu �tudentov v oblasti divadelnej vedy a dramaturgie zo Slovenska a Slovinska.
Program bol zaloÏenù na praktickom spoznávaní jednotlivùch divadelnùch kultúr, fun-
govania �truktúry divadelnej siete a existencie alternatívnej divadelnej scény. Vùmennù
projekt bol urãenù pre �tudentov divadelnej vedy a dramaturgie, ktorí sa zaujímajú o diva-
delné dianie aj v inùch krajinách, ovládajú anglickù jazyk a publikujú v odbornùch divadel-
nùch ãasopisoch. Prostredníctvom tohto vùmenného projektu chcelo centrum iniciovaÈ
nadviazanie kontaktov, pokraãovanie v �medziuniverzitnùch� spoluprácach a �tudentskùch
vùmenách na úrovni partnerskùch divadelnùch katedier a fakúlt.

Program projektu
Projekt bol rozdelenù do dvoch ãastí, ktoré sa konali v dvoch ãasovo odli�nùch obdobiach
a boli zaloÏené na vzájomnej vùmene �tudentov zo Slovinska a Slovenska.
Druhá ãasÈ projektu nadväzovala na prvú ãasÈ úãasÈou slovenskùch �tudentov divadelnej
vedy a dramaturgie na slovinskej divadelnej prehliadke Borstnikovo Sreçanje v Maribore
a náv�tevy kultúrnych divadelnùch in�titúcií a divadiel v ªubºane. Slovenskí �tudenti po-
ãas tejto prehliadky videli niekoºko predstavení slovinskej produkcie a zároveÀ sa zúãast-
Àovali diskusií s tvorcami inscenácií. Poãas pobytu v ªubºane �tudenti absolvovali nie-
koºko stretnutí so zástupcami divadelnùch in�titúcií, ako je napr. Museum Institute, ktorù
nielen produkuje svoje vlastné produkcie, ale pôsobí aj ako informaãné a dokumentaãné
centrum; nezávislé zdruÏenie MASKA, ktoré okrem organizovania vzdelávacích projektov
vo forme teoretickùch divadelnùch seminárov je aj vydavateºom známeho odborného
ãasopisu Maska venujúcemu sa súãasnému alternatívnemu vùtvarnému a divadelnému
umeniu. O divadelnùch inscenáciách videnùch v Maribore a v ªubºane poãas 6 veãerov
napísal kaÏdù zo �tudentov krátku recenziu, ktorá bola publikovaná v miestnej tlaãi. 
Najväã�ím prínosom tejto vùmeny bolo nielen zhliadnutie niektorùch zaujímavùch pro-
dukcií a poznanie divadelnej oficiálnej a alternatívnej scény, ale najmä bezprostredné
nadviazanie kontaktov s tvorcami a divadelníkmi v Slovinsku.

VZDELÁVACIE PROGRAMY
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I. 3. FILMOLOGICKÝ SEMINÁR:
„HISTÓRIA, ROZPRÁVANIE A ČAS“

Koncepcia: Martin KaÀuch, Peter Michaloviã
Za CCA: Viera Michalicová
Kategória: grant OSF
V spolupráci s: Asociácia slovenskùch filmovùch klubov, Slovenskù filmovù ústav

HISTÓRIA, ROZPRÁVANIE A âAS � FILMOLOGICK¯ SEMINÁR V OSRBLÍ, 25.�28.10. 2001
v autorskej koncepcii Petra Michaloviãa a Martina KaÀucha

Seminár nadväzoval na predchádzajúce ãesko-slovenské semináre. Dotùkal sa aktuálne-
ho diania v súãasnom filozoficko-estetickom a filmologickom myslení.
Daná problematika bola reflektovaná z rôznych zornùch uhlov. Po prvù raz sme sa pokúsili
prelomiÈ tradiãnú formu organizácie podobnùch podujatí tùm, Ïe sme priamo vyzvali �tu-
dentov a pedagógov, aby si vybrali partnera pre svoj vedeckù dialóg. Tak vzniklo ad hoc
niekoºko dvojíc, ktoré vo forme rôznych Ïánrov vedeckého diskurzu interpretovali rovnaké
filmové diela alebo podobnú problematiku. Tùmto sa podarilo nielen preklenúÈ ruptúru
medzi pedagógmi a �tudentmi, ale aj podnietiÈ dialóg, v ktorom sa konfrontovali rôzne ná-
zory a prístupy k filmovému dielu. Tento dialóg sa ukázal ako nesmierne problematickù aj
pri eliminácii generaãnùch predsudkov. K Ïivému charakteru tohto vedeckého podujatia
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prispeli aj dve panelové diskusie. Prvá bola o filme Ela Havettu ªalie poºné, druhá o fil-
me Jan Nûmca Noãní hovory s matkou. Obidve diskusie boli mimoriadne plodné, najmä
o filme Ela Havettu, pretoÏe sa na nej zúãastnili aj pamätníci.
Celkovo moÏno kon�tatovaÈ, Ïe celé vedecké podujatie splnilo úãel otvoreného diskusného
fóra, na ktorom sa konfrontovali názory a stav súãasného filozofického a filmologického
myslenia v âeskej republike a na Slovensku. K nespornùm pozitívam treba pripoãítaÈ aj
bohatú úãasÈ mlad�ej filmologickej generácie, ktorá aktívnym vystupovaním prispela k vy-
sokej úrovni tùchto vednùch disciplín.

I. 4. VZDELÁVACÍ CYKLUS PRE STREDNÉ 
ŠKOLY: „OTVORENÉ VNÍMANIE“

Za CCA: Bohdana Spru�anská, Katarína BeÀová, Viera Michalicová
Kategória: grant OSF
V spolupráci s: Univerzita Kon�tantína Filozofa Nitra, Katedra estetiky

Nadácia � Centrum súãasného umenia aj v roku 2001 pokraãovala v organizovaní vzdelá-
vacieho projektu Otvorené vnímanie o podobách súãasného umenia v oblasti

� hudby
� tanca
� filmu
� vùtvarného umenia.

Cieºom tohto projektu je podchytiÈ záujem mladùch ºudí orientovaÈ sa v súãasnom ume-
ní. V priebehu roku 2001 sa podarilo tento pilotnù roãník projektu otestovaÈ na �tyroch
gymnáziách v regióne Slovenska, a to v Martine, Îiline, Trnave a v Bratislave. V dÀoch
24. � 26. mája 2001 sa o vùsledkoch pilotnej ãasti projektu a o jeho ìal�om formovaní ho-
vorilo na trojdÀovom evaluaãnom stretnutí na Roháãoch. Vyhodnotil sa celkovù priebeh
realizácie projektu a stanovili sa ìal�ie postupy v smerovaní projektu. Z hodnotenia predo-
v�etkùm vyplynula ambícia zaãleniÈ tento projekt do uãebnùch osnov estetickej vùchovy
a roz�íriÈ tak záber tohto predmetu o umenie 20. storoãia. Nadácia � Centrum súãasného
umenia zároveÀ oslovila in�titúcie zaoberajúce sa vùuãbou a metodikou estetickej vù-
chovy, a vznikla tak spolupráca s Univerzitou Kon�tantína Filozofa v Nitre a Metodickùm
centrom v Bratislave. SúãasÈou realizácie bratislavskej ãasti projektu bol aj videozáznam
z prezentácií jednotlivùch druhov umení, ktoré budú spolu so spracovaním vizuálneho ma-
teriálu (diapozitívy, hudobné ukáÏky) poskytnuté pedagógom estetickej vùchovy ako uãeb-
né pomôcky. Pedagógovia a autori koncepcií zároveÀ pripravovali metodiky, ktoré budú
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taktieÏ podkladom pre roz�írenie vùuãby estetickej vùchovy na strednùch �kolách. V na-
sledujúcom roku sa chce Centrum v ìal�ej fáze projektu sústrediÈ predov�etkùm na pe-
dagógov estetickej vùchovy na gymnáziách formou pracovnùch seminárov v spolupráci
s Metodickùm centrom Bratislava, kde sa pedagógovia aj z ìal�ích regiónov oboznámia
s projektom Otvorené vnímanie.

I. 5. ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁRNA ŠKOLA (ZDŠ)

Za CCA: Viera Michalicová
Kategória: grant OSF

Základná dokumentárna �kola � tvorivé dielne pre mladùch kreatívnych ºudí, ktorùch
zaujíma audiovizuálna tvorba, pokraãovala v roku 2001 svojou druhou ãasÈou.
Po úvodnej ãasti � sérii predná�ok pod názvom Príprava dokumentárneho filmu � bol
zaãiatkom roku 2001 publikovanù zborník predná�ok pod názvom Základná dokumen-
tárna �kola.

VZDELÁVACIE PROGRAMY
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V druhej � realizaãnej ãasti úãastníci ZD· absolvovali tvorivé dielne v Kokave nad Ri-
mavicou, 24. marca � 4. apríla 2001. ·trnásÈ �tudentov rozdelenùch do �tyroch skupín pod
odbornùm vedením realizovalo svoje dokumentárne filmy. Poãas workshopu pre�li jednot-
livùmi ãasÈami vùroby dokumentárneho filmu � prieskum prostredia, nájdenie námetu,
réÏia, dramaturgia, práca s kamerou, strih, hudba atì.

Lektormi jednotlivùch sekcií boli:
René LuÏica � etnograf a redaktor
Ivo Brachtl � kamera a réÏia
Barbara Lamantová � produkcia
Natália Vídenská � réÏia
Peter Kubela � kamera
Ingrid Brachtlová � dramaturgia
Peter Kerekes � réÏia
Marek Královskù � strih
Marta Hejtmánková � hudobná dramaturgia

Vùsledkom tvorivej dielne bol vznik �tyroch krátkych dokumentárnych filmov z prostre-
dia Kokavy nad Rimavicou.

Balada o synagóge
Nejasná správa o jednom farárovi
Rómske dieÈa
ëubákovo

V tretej � prezentaãnej ãasti, ktorá sa konala 9. októbra 2001 v Pálffyho paláci GMB,
úãastníci workshopu prezentovali svoje filmy odbornej i laickej verejnosti.
Filmy ZD· boli aj súãasÈou prehliadky slovenskùch dokumentárnych filmov �2,5 dÀa do-
kumentu�.

VZDELÁVACIE PROGRAMY
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II. VÝSTAVNÉ AKTIVITY

II.1. OPEN GALLERY

Za CCA: Jana Oravcová
Kategória: grant OSF
V spolupráci s: Maìarskù kultúrny in�titút, CAC � Skopje, Macedónsko, 
CCA � Tallin, Estónsko

Názov Open Gallery rovnako ako dramaturgická koncepcia vùstav vychádzajú z filozofie
Nadácie � Centrum súãasného umenia (predtùm Sorosovo centrum súãasného umenia)
ako otvorenej spoloãnosti s cieºom stimulovaÈ priestor pre vznik vzájomnej diskusie
a konfrontácie na poli súãasného vùtvarného umenia. Základnou ambíciou galérie, popri
prezentácii súãasného umenia, je prepojenie slovenského umenia s medzinárodnou scé-
nou. Tomuto zámeru zodpovedala aj programová stratégia galérie v prvom roku jej exis-
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tencie, keì sa koncepãne sústredila na prezentáciu umenia postsocialistickùch krajín
strednej a vùchodnej Európy.
V snahe vytvoriÈ platformu pre Ïivú komunikáciu vniesli sme do �truktúry vùstav aspekt
súvisiaci s prioritnùm programom nadácie, so vzdelávaním.
Edukaãné programy Nadácie � Centrum súãasného umenia tvoria podstatnú ãasÈ jej sú-
ãasnùch aktivít. Formou workshopov, sériami verejnùch predná�ok, prezentáciami iniciuje
nadácia prehæbenie odbornùch vedomostí z úzko �pecializovanùch oblastí, ktoré sa nestali

samozrejmou súãasÈou uãebnùch osnov na slovenskùch univerzitách, av�ak bez odbornùch
znalostí mnohùch na Slovensku nereflektovanùch problémov by bola na�a odborná prax
neúplná. S tùmto zámerom sa programová skladba Open Gallery v roku 2001 sústredila
na reflexiu umenia Ïien-umelkùÀ v medzinárodnom kontexte a dá sa povedaÈ, Ïe voºne
nadväzovala na predchádzajúcu aktivitu SCCA Rodové �túdiá v umení a kultúre, realizo-
vané v roku 1999 vo forme verejnùch predná�ok a medzinárodného workshopu (pozri
zborník Rodové �túdiá v umení a kultúre/Gender Studies in Arts and Culture ). V sloven-
skej kultúre marginalizovanù problém rodu a feminizmu vyvolal v krátkom ãase predov�et-
kùm u mlad�ej generácie reakciu i odvahu vyjadriÈ sa k danej téme drobnùmi vùstavnùmi
projektami, ktoré krok za krokom pripravili Ïivnú pôdu vnímania umenia z pohºadu gen-
derovej problematiky a feminizmu.
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Naru�enie zauÏívanùch konvencií vo vzÈahu k tvorbe Ïien-umelkùÀ sledoval aj cyklus vùstav
s medzinárodnùm zastúpením. Zaujímavej�ie v�ak bolo pozorovaÈ umenie Ïien nielen z po-
hºadu pozitívnej odli�nosti v tvorbe, hodnotovej orientácii, názore na svet, ale predov�et-
kùm v geografickej diferenciácii, ku ktorej sa hlásili zúãastnené umelkyne. Napriek tomu,
Ïe pochádzali z krajín s rovnakou politickou minulosÈou, geografické �pecifiká kódovali
charakter ich tvorby, umeleckú vùbavu. Päticu Ïien-vùtvarníãok Hajnal Németh a Ágnes
Elöd z Maìarska, Kai Kaljo z Estónska, Slavicu Jane�lievu z Macedónska, Sanju Ivekoviç
z Chorvátska sprevádzali vùtvarné teoretiãky Sirje Helme, Suzana Milevska, Nata�a Iliç. Aby
sme naru�ili mechanizmus vùhradne dámskej zostavy, prijali sme muÏské zastúpenie repre-
zentované maìarskùm kurátorom Zsoltom Petrányim. Uvedomujúc si fakt, Ïe nie kaÏdá
Ïenská vùstava musí byÈ nutne zaradená do kategórie feministická, sme koncipovali cyklus,
ktorù viac ako feministickù aspekt komplexne sledoval znaky umeleckého jazyka (vùstava)
a teoretickej reflexie súãasného umenia (predná�ka) v kontexte lokálnych charakteristík.

Program:

21. február � 6. apríl 2001
!Hasta, la vista, Baby!
Ágnes Elöd (H) & Hajnal Németh (H)
Kurátor: Zsolt Petrányi (H)
Predná�ka: Zsolt Petrányi � Súãasná maìarská vùtvarná scéna

24. apríl � 25. máj 2001
Video
Kai Kaljo (EST)
Predná�ka: Sirje Helme (EST) � Estónske videoumenie

12. jún � 27. júl 2001
Story Telling
Slavica Jane�lieva (MK)
Kurátorka: Suzana Milevska (MK)
Predná�ka: Suzana Milevska � Súãasná macedónska vùtvarná scéna

23. október � 4. december 2001
True Stories
Sanja Ivekoviç (HR)
Kurátorka: Nata�a Iliç (HR)
Predná�ka: Nata�a Iliç � Funkcia intelektuála
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II.1. CENA OSKÁRA ČEPANA

Za CCA: Jana Oravcová
Kategória: grant FCS (The Foundation for a Civil Society), TMU (Trust 
for Mutual Underastanding)
V spolupráci s: Galéria mesta Bratislavy, Headlands Center for the Arts

Od roku 2001 Nadácia � Centrum súãasného umenia administruje súÈaÏ Cena Oskára
âepana. SúÈaÏ urãená mladùm vùtvarníkom a vùtvarníãkam vznikla v roku 1996 z inicia-
tívy zakladateºky a riaditeºky americkej nadácie The Foundation for a Civil Society Wendy
W. Luers a tvorí paralelu Cene JindÞicha Chalupeckého v âechách.
Od tohto roku je súÈaÏ pomenovaná podºa popredného slovenského umenovedca Oskára
âepana (1925 � 1992), ktorù svojimi poãetnùmi �túdiami o vùtvarnom umení vùraznou
mierou zasiahol do slovenskej teoretickej spisby a vùtvarného diania.
SúÈaÏe sa môÏu zúãastniÈ kandidáti, ktorí majú slovenskú �tátnu príslu�nosÈ a v danom
roku nedovÚ�ia viac ako 35 rokov. PrezentovaÈ sa môÏu v odboroch maºba, sochárstvo, gra-
fika, kresba, in�talácia, fotografia, multimédiá a videoumenie. V súÈaÏi nie je obsiahnuté
úÏitkové umenie, divadlo a film.
Vùtvarníci sa prihlasujú individuálne. PrihlásiÈ umelca na základe písomného súhlasu mô-
Ïu taktieÏ aj vùtvarní teoretici. Kandidáti musia predloÏiÈ kompletne vyplnenú prihlá�ku
s prílohami a príslu�nou vizuálnou dokumentáciou.
O udelení Ceny Oskára âepana rozhoduje odborná komisia zloÏená z vùtvarnùch teore-
tikov a vùtvarníkov, ktorùch menuje Nadácia � Centrum súãasného umenia na funkãné
obdobie dvoch rokov.
SúÈaÏ prebieha v dvoch kolách. V prvom kole vyberie odborná komisia z prihlásenùch kan-
didátov �tyroch finalistov, z ktorùch v druhom kole vymenuje víÈaza. Druhé kolo prebieha
na spoloãnej vùstave �tyroch finalistov, ktorí sa prezentujú dielami podºa vlastného vùberu.
VíÈaz získava trojmesaãnù tvorivù pobyt v Headlands Center for the Arts, Sausalito, Kali-
fornia, USA. Poslednù tùÏdeÀ pobytu strávi v New Yorku, kde nav�tívi popredné ateliéry,
galérie, múzeá. Po návrate z USA sa víÈaz prezentuje samostatnou vùstavou, koncipova-
nou na báze osobnùch skúseností nadobudnutùch poãas pôsobenia v USA.

Odborná komisia v zloÏení Jana GerÏová (predsedníãka), Rudolf Fila, Katarína Rusnáková,
Ivan Janãár, Aurel Hrabu�ickù, Ivan Csudai, Vladimír Beskid, Petra Hanáková nominova-
la z 33 prihlásenùch autorov víÈaza a finalistov v nasledujúcom poradí: Marko BlaÏo,
Dorota Sadovská, Erik Binder, Du�an Zahoranskù.
Vùstava finalistov a víÈaza ceny sa konala v Galérii mesta Bratislavy, v Pálffyho paláci,
od 20. júna do 20. augusta 2001.

V¯STAVNÉ AKTIVITY

1 8



III. INFORMAČNÉ CENTRUM

III.1. DOKUMENTÁCIA A KNIŽNICA

Nadácia � Centrum súãasného umenia Bratislava slúÏi odbornej i laickej verejnosti ako
odborné informaãné centrum. Poskytuje informácie o moÏnostiach získavania grantov na
realizáciu projektov v oblasti umenia a kultúry, o moÏnostiach �tipendií, stáÏí, sympózií,
seminárov, workshopov a pod.

KniÏnica ponúka k prezenãnému �túdiu domáce a zahraniãné publikácie, katalógy a od-
borné ãasopisy predov�etkùm o súãasnom vùtvarnom umení a kultúre. Celková databáza
jednotlivùch titulov je spracovaná on-line. KniÏnica sa nachádza v budove Nadácie otvo-
renej spoloãnosti, kde sídli aj Nadácia � Centrum súãasného umenia. Je doplnená o kniÏné
tituly NOS, nadácie Inforoma a Sasakawa. V súãasnej dobe je kniÏnica urãená na prezenã-
né �túdium, ktoré si je potrebné objednaÈ telefonicky dopredu na tel. ãísle 02 5441 3316.

Zoznam titulov, ktoré pribudli do kniÏnice v roku 2001:
FERNIE, Eric (ed.): Art History and its Methods. A Critical Anthology, Phaidon, 2001, 4. vyd.
BAL, Mieke: Quoting Caravaggio, Contemporary Art, Preposterous History. Chicago, 1999.
BAL, Mieke � BOER, E. Inge: The Point of Theory. Practices of Cultural Analysis, Conti-

nuum. New York, Amsterdam University Press, 1994.
BÄTSCHMANN, Oscar: The Artist in the Modern World, The Conflict between Market

and self-expression. DUMONT, 1997.
BAXANDALL, Michael: Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures.

Yale University Press, New Haven, Londùn, 1985.
BELTING, Hans: Kunstgeschichte. Eine Einfuhrung. Berlín, 1996, 5. vyd.
BRYSON, Norman: Vision and Painting, The Logic of the Gaze. Yale University Press,

New Haven, 1983.
BRYSON, Norman � HOLLY, Michael Ann � MOXEY, Keith: Visual Culture. Images and

Interpretations. Wesleyan University Press, University Press of New England,
Hanover, Londùn, 1994.

ELKINS, James: The Domain of Images. Cornell University Press, and Ithaca & London, 1999.
GILBERT-ROLFE, Jeremy � MELVILLE, Stephen: Seams Art as a Philosophical Context,

Critical Voices in Art, Theory and Culture. Amsterdam, 1996.
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GODFREY, Tony: Conceptual Art. Phaidon, London.
HAZAN, Olga: Le Mythe du Progrés Artistique. Montreal, 1995.
CHEETHAM, Mark A. � HOLLY, Michael Ann � MOXEY, Keith: The Subject of Art

History, Historical Objects in Contemporary Perspective. Cambridge, 1998.
HAUSER, Arnold: The Philosophy of Art History. Northwestern University Press, Evan-

ston, 1985.
HOLLY, Michael Ann: Panofsky and the Foundations of Art History. Cornell University

Press, Ithaca, London, 1984.
HOLLY, Michael Ann: Past Looking. Historical Imagination and the Rhetoric of the Image.

Cornell University Press, Ithaca, London, 1996.
JENKINS, Keith: The Postmodern History Reader. Routledge, London, New York, 1997.
KEMAL, Salim � GASKELL, Ivan: The Language of Art History. Cambridge University

Press, 1993.
KEMP, Wolfgang: Der Betrachter ist im Bild. Kunswissenschaft und Rezeptionäesthetik.

Berlin, 1992.
KUONI, Carin (ed.): Words of Wisdom. A Curator�s Vade Mecum on Contemporary Art.

Independent Curators International. New York, 2001.
LACAPRA, Dominick: Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language. Cornell

University Press, Ithaca, London, 1983.
NELSON, S. Robert � SHIFF, Richard: Critical Terms for Art History. Chicago, 1992.
MAYER, James: Minimalism. Phaidon, London, 2000.
MIRZOEFF, Nicholas: The Visual Culture Reader. Routledge, London, New York, 1998.
MELVILLE, Stephen � READINGS, Bill (ed.): Vision & Textuality. Duke University Press,

Durham, 1995.
MITCHELL, W. J. Thomas: Picture Theory. Chicago, 1994.
MITCHELL, W. J. Thomas: Iconology, Image, Text, Ideology. The University of Chicago

Press, 1986.
MOXEY, Keith: The Practice of Theory. Cornell University Press, 1994.
PODRO, Michael: The Critical Historians of Art. Yale University Press, New Haven, 

London, 1982.
PREZIOSI, Donald: The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford, 1998.
RECKITT, Helena � PHELAN, Peggy: Art & Feminism. Phaidon, London, 2001.
RUSH, Michael: New Media in Late 20th Century Art. Thames & Hudson, 1999, 2. vyd.
SAUERLÄNDER, Willibald: Geschichte der Kunst, Gegenwart der Kritik. DUMONT, 

Kolín, 1999.
SCHAPIRO, Meyer: Theory and Philosophy of Art: Style, Artists and Society. NY, 1994.
SMITH, Edward-Lucie: Movements in Arts Since 1945. Thames & Hudson, 2001, 5. vyd.
WARR, Tracey � JONES, Amelia: The Artist�s Body. Phaidon, London, 2000.
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WHITE, Hayden: Tropics of Discourse, Essays in Cultural Criticism. The John Hopkins
University Press, Baltimore, 1985, 2nd ed.
WHITE, Hayden: The Content of the Form, Narrative Discourse and Historical Repre-
sentation. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1987.

Dokumentácia o slovenskom vùtvarnom umení je spracovaná v troch kategóriách:
Comprehensive documentation � monografická dokumentácia o tvorbe vùznamnùch
slovenskùch vùtvarnùch umelcov po roku 1945 aÏ po súãasnosÈ, spracovaná slovenskùmi
historikmi a teoretikmi umenia v rokoch 1993�95. Je k dispozícii odbornej verejnosti na
prezenãné �túdium. Skrátená verzia sa v anglickom jazyku nachádza na internete.
Artists files � databáza súãasnùch slovenskùch vùtvarnùch umelcov obsahujúca základné
biografické, bibliografické údaje a obrazové materiály, katalógy jednotlivùch vùtvarníkov,
ktoré sú tieÏ k dispozícii odbornej domácej i zahraniãnej verejnosti.
Portfólia � autorská dokumentácia vybranùch 20 slovenskùch súãasnùch umelcov, ktorá
obsahuje biografie v slovenskom i anglickom jazyku, bibliografiu, katalógy, kópie najdôle-
Ïitej�ích ãlánkov, diapozitívy, fotografie diel. Okrem kontaktnùch adries na jednotlivùch
umelcov sa dokumentácia neustále dopæÀa o posledné informácie a reflexie na diela tùch-
to vùtvarníkov. Je sprístupnená na internete i na disketách.
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IV. GRANTOVÉ PROGRAMY

IV.1. ŠTANDARDNÉ GRANTY 
PRE VÝTVARNÉ UMENIE

Za CCA: Jana Oravcová, Alexandra Kusá
Kategória: grant OSF

·tandartné granty, ktoré rokom 1999 opustili svoju pôvodnú stratégiu v zmysle aktivizo-
vaÈ vznik takùch projektov, ktoré na domácej scéne absentujú, resp. nenachádzajú Ïivnú
pôdu a sú koncipované pre alternatívne alebo verejné priestory, boli v roku 2001 formu-
lované v podobnom znení ako v roku 2000. Grant bol otvorenù profesionálnym vùtvarnùm
umelcom ako i vùtvarnùm teoretikom na realizáciu vùstavného projektu bez vymedzenia
vùstavného priestoru s dôrazom na aktuálne tendencie v oblasti súãasného vùtvarného
umenia. Grant bol doplnenù o podporu v oblasti realizácie katalógu, CD-ROMu alebo vi-
dea v kontexte reálneho vùstavného projektu.

1. Eva Masaryková
vùstava �Veºké a malé mlieko�
realizácia katalógu, cestovné náklady
Nitra
75 000,- Sk

2. Bohunka Koklesová
vùstava �U2�
realizácia vùstavy
Bratislava
20 000,- Sk

3. Obãianske zdruÏenie Slovenská dokumentárna fotografia
vùstava �Slovenská dokumentárna fotografia 90. rokov�
realizácia katalógu, finanãné krytie autorskùch textov a ich prekladov
Bratislava
100 000,- Sk
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4. Peter Ondru�ek
vùstava �Vojna�
realizácia CD
Bratislava
15 000,- Sk

5. Patrik Kovaãovskù
vùstava �Iné médiá v klasickom sochárstve�
tlaã na plátno
Bratislava
15 000,- Sk

6. Lucia Stachová
vùstava �(In)tim�
autorské honoráre, cestovné náklady
Îilina
22 968,- Sk

7. Stano Masár
vùstava �Diaºkové posúvanie�
realizácia vùstavy
Bratislava
12 000,- Sk

8. Jaroslav Ko��
medzinárodné intermediálne sympózium �Mosty v meste�
realizácia videozáznamu
Nitra
20 000,- Sk

9. Denisa Bogdalíková
vùstava �Medzi hranicou a hrádzou�
realizáciu katalógu
Gajary
20 000,- Sk

10. Alena Vrbanová
vùstava �Koniec minulého storoãia�
realizácia katalógu (grafickù návrh, preklady, fotopráce, scany)
Banská Bystrica
70 000,- Sk
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IV. 2. GRANT PODPORUJÚCI ÚČASŤ 
SLOVENSKÝCH VÝTVARNÝCH UMELCOV
V MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH

Za CCA: Jana Oravcová, Alexandra Kusá
Kategória: grant OSF

Grant bol zameranù na podporu prezentácie slovenskùch vùtvarnùch umelcov v kontexte
medzinárodnùch prehliadok súãasného umenia, ako aj stimuláciu osobnej iniciatívy auto-
rov participovaÈ na samostatnùch autorskùch projektoch v zahraniãí.
·pecificky orientovanù grant z oblasti vùtvarného umenia, ktorù bol prvùkrát vyhlásenù
v roku 1999, mal rovnako i v tomto roku za cieº podporiÈ nielen tvorbu jednotlivcov, ale
aj zabezpeãiÈ dôstojnú reprezentáciu slovenského umenia v zahraniãí.

1. Peter Kalmus
vùstava �Dva trojuholníky�
materiálne zabezpeãenie vùstavy
Chur, ·vajãiarsko
20 000,- Sk

2. Katarína Rusnáková
vùstava �Pozvanie na náv�tevu Ilona Németh/JiÞí SurÛvka�
realizácia katalógu
âesko-Slovenskù pavilón, Biennale di Venezia, Taliansko
100 000,- Sk

3. Václav Macek
vùstava �Mladá slovenská fotografia�
realizácia katalógu
Herten, Nemecko
60 000,- Sk

4. Zuzana Hru�ková
autorská vùstava �Nothing Else Feels Like Satin�
realizácia vùstavy
Newcastle upon Tyne, Anglicko
26 000,- Sk
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5. Pavlína Fichta âierna
vùstava �Bifúzia�
realizácia katalógu a cestovné náklady
Ústí nad Labem, âeská republika
27 000,- Sk

6. Mária BaláÏová a BlaÏej BaláÏ
autorská vùstava
realizácia katalógu a ATA carnet
âeské Budûjovice, âeská republika
22 000,- Sk

7. Roman Ondák
autorská vùstava
realizácia katalógu a cestovné náklady
Záhreb, Chorvátsko
38 000,- Sk

IV. 3. VZDELÁVACIE GRANTY 
PRE VÝTVARNÉ UMENIE

Za CCA: Jana Oravcová, Alexandra Kusá
Kategória: OSF grant

Vzdelávací grant bol rovnako ako v predchádzajúcom roku urãenù na podporu projektov
vzdelávacieho charakteru pre profesionálnych vùtvarnùch umelcov, teoretikov, pedagógov
a �tudentov vysokùch umeleckùch �kôl a �kôl zameranùch na teóriu a dejiny umenia
v tùchto oblastiach: organizovanie vzdelávacích programov a podujatí na národnej a me-
dzinárodnej úrovni (semináre, dielne, workshopy, predná�ky, vùmeny lektorov a pod.), za-
bezpeãenie úãasti vùtvarnùch teoretikov a umelcov na vzdelávacích programoch a po-
dujatiach organizovanùch doma i v zahraniãí, nie v�ak dlh�ích ako 3 mesiace (semináre,
workshopy, rezidenãné pobyty, predná�ky a pod.)
V roku 2001 bola z grantovej ponuky vylúãená podpora kniÏniãnùch akvizícií vysokùch
�kôl zameranùch na �túdium vùtvarného umenia a jeho teórie.
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1. Fakulta vùtvarnùch umení, Technická univerzita, Ko�ice
medzinárodné sympózium �Doteky�
príspevok na katalóg, stravu, cestovné náklady
Klatovy, âeská republika
50 000,- Sk

2. Katedra vizuálnych umení, V·VU, Bratislava
workshop �Internet region�
materiálne zabezpeãenie
Spi�ská Kapitula
15 000,- Sk

3. Katedra dejín umenia, FF UK, Bratislava
�tudijná exkurzia na �Biennale di Venezia�
cestovné náklady
Benátky, Taliansko
42 000,- Sk

4. CEICA / Juraj âarnù
konferencia k medzinárodnému festivalu novùch médií �Compost�
tlaã zborníka (projekt nebol realizovanù)
Bratislava
30 000,- Sk

5. Slovenská sekcia AICA
medzinárodnù seminár �Umenie a myslenie�
realizácia seminára
Bratislava
60 000,- Sk

IV. 4. GRANTY PRE SÚČASNÚ TANEČNÚ, 
HUDOBNÚ A DIVADELNÚ KULTÚRU

Za CCA: Bohdana Spru�anská
Kategória: grant OSF

Nadácia � Centrum súãasného umenia v roku 2001 v oblasti súãasného divadelného, ta-
neãného a hudobného umenia naìalej pokraãovala v podpore pôvodnùch súãasnùch diva-
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delnùch a taneãnùch projektov mladùch slovenskùch tvorcov. Takùmto spôsobom podpory
sa centrum usiluje iniciovaÈ tvorbu �mladej� alternatívnej divadelnej produkcie, ktorá
stále vystupuje v prostredí divadelnej tvorby v men�om zastúpení. V oblasti súãasného
tanca, ktorá je veºmi bohatá na rôznorodé taneãné projekty, sa veºmi aktívne zaãína vy-
tváraÈ priestor na samostatné prezentácie slovenskej taneãnej tvorby, ãi uÏ v rámci festi-
valu alebo aj inou formou.
V oblasti súãasného hudobného umenia centrum aj v tomto roku vyhlásilo program za-
meranù na realizáciu hudobnùch nahrávok, prostredníctvom ktorùch mohli hudobní skla-
datelia a interpreti prezentovaÈ svoju tvorbu na Slovensku i v zahraniãí. Popri vyhlásenom
programe na realizáciu hudobnùch nahrávok naìalej pokraãovala snaha centra prostred-
níctvom grantov umoÏniÈ vznik ìal�ích premiérovùch uvedení pôvodnùch hudobnùch diel
slovenskùch autorov. Cieºom obidvoch spôsobov podpory bolo obohatiÈ slovenskú hudob-
nú scénu novou tvorbou, ãi uÏ v rámci hudobnej kompozície alebo samotnej interpretácie.
Odborná komisia udelila granty na základe vyhláseného konkurzu pre Ïiadateºov v tejto
oblasti a po následnom odbornom posúdení a odporúãaní predloÏenùch projektov. Îiada-
teºom o udelenie grantu mohla byÈ ne�tátna slovenská právnická osoba alebo fyzická
osoba so �tátnym obãianstvom Slovenskej republiky. V oblasti divadla bolo udelenùch dva-
násÈ grantov, �esÈ grantov v oblasti tanca a �trnásÈ grantov v oblasti hudby.

1. SoÀa Ferancová
divadelné predstavenie Heinera Mõllera �Kvarteto�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
50 000,- Sk

2. Rastislav ·esták
divadelné predstavenie Enda Walsh �DISCO PIGS�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
40 000,- Sk

3. Marta Poláková
taneãné predstavenie �Veãierok�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
30 000,- Sk
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4. Asociácia Bratislava v pohybe
�Novù rituál II.�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
60 000,- Sk

5. Norbert Bodnár
divadelné predstavenie �Tartuffe�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Ko�ice
50 000,- Sk

6. Zuzana Martináková
European Music Heritage: �Koncert z tvorby slovenskùch skladateºov 
zameranù na tematiku európskeho hudobného dediãstva�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
70 000,- Sk

7. Torsten Ondrejoviã
divadelné predstavenie �Daemon MM...�
materiálne zabezpeãenie projektu
Bratislava
80 000,- Sk

8. Medzinárodná spoloãnosÈ pre súãasnú hudbu � ISCM
premiérové uvedenie 2 slovenskùch opier v rámci festivalu 
�Veãery novej hudby � point zero�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
100 000,- Sk

9. Zuzana Kozánková
taneãné predstavenie �NeanalyzovaÈ, prosím�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
80 000,- Sk
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10. Hudobné centrum
premiérové uvedenie skladby Petra Zagara v rámci 
�Medzinárodného hudobného festivalu Mélos-Étos�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
30 000,- Sk

11. ªubomír Burgr
divadelné predstavenie �âo bude zajtra�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
60 000,- Sk

12. Eduard Kudláã
Louiose Bourgeois: �Denníky�
materiálne zabezpeãenie projektu
Îilina
50 000,- Sk

13. Iris Szeghy
�Profilové CD�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
70 000,- Sk

14. Ronald ·ebesta
hudobná nahrávka �2 CD zo slovenskej súãasnej hudby 
v kontexte svetovej tvorby�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
100 000,- Sk

15. Boris Lenko
hudobná nahrávka �Akordeónová tvorba súãasnosti�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
32 000,- Sk
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16. Enikö Ginzeryová
hudobná nahrávka �Cimbalové tóny priateºstva�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
70 000,- Sk

17. Marán Lejava
�Autorské CD�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
40 000,- Sk

18. Tomá� Danielis
taneãné predstavenie �·akatato�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
40 000,- Sk

19. Obãianske zdruÏenie Komunikácia Pohybom
taneãné predstavenie �Prázdne javisko, voºné hºadisko IV.�
Banská Bystrica
30 000,- Sk

20. Juraj Surma
divadelné predstavenie Marius von Mayenburg: �Paraziti�
materiálne zabezpeãenie projektu
Bratislava
40 000,- Sk

21. ZdruÏenie STOKA
divadelné predstavenie �Komisia�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
40 000,- Sk

22. Obãianske zdruÏenie NOTA
priemiérové uvedenie skladieb v rámci 
�Medzinárodného festivalu súãasnej hudby�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Ko�ice
70 000,- Sk

GRANTOVÉ PROGRAMY

3 0



23. Anna Hlaváãová
reprízy divadelného predstavenia �Tajomstvo. Sentencia.�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
60 000,- Sk

24. V·MU
premiérové uvedenia skladieb slovenskùch autorov v rámci 
�·tudentského festivalu Orfeus�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
44 000,- Sk

25. Monika âertezni, Anton Lahkù
taneãné predstavenie �Blue Moon�
Bratislava
50 000,- Sk

26. Tomá� Hudcoviã
divadelné predstavenie �O chlapcovi, ktorù vymenil ihlu za kráºovstvo�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Îilina
40 000,- Sk

27. V·MU
divadelné predstavenie Pablo Neruda: �Sláva a smrÈ Joachima Murietu�
materiálne zabezpeãenie projektu
Bratislava
15 000,- Sk

28. Eugen Prochác
premiérové uvedenia skladieb v rámci �Festivalu peknej hudby�
Banská ·tiavnica
80 000,- Sk

29. Ján KrekáÀ
divadelné predstavenie �Phaedra�
interpretaãné a materiálne zabezpeãenie projektu
Bratislava
90 000,- Sk
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30. Milan Halu�ka
premiérové uvedenie skladby �Koncert pre sláãikovù orchester�
Bratislava
75 000,- Sk

31. Tibor Rostás
hudobná nahrávka �Shellwoy�
technicko-organizaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
40 000,- Sk

32. Hudobné centrum
prezentácia národného stánku na hudobnom veºtrhu �MIDEM 2002�
príspevok na úãastnícky poplatok
Cannes, Francúzsko
120 000,- Sk

IV. 5. GRANTY PRE VZDELÁVANIE V OBLASTI 
DIVADLA, TANCA A HUDBY

Za CCA: Bohdana Spru�anská
Kategória: OSF grant

Nadácia � Centrum súãasného umenia v roku 2001 v oblasti vzdelávania naìalej upria-
mila pozornosÈ na oblasÈ manaÏmentu, umeleckého tréningu v súãasnom umení. V oblas-
ti hudby sa vzdelávanie �pecifikovalo len pre hudobnùch skladateºov a manaÏérov.
Centrum tùmto programom umoÏnilo mnohùm profesionálnym umelcom, teoretikom, pe-
dagógom a �tudentom v danùch umeleckùch oblastiach zúãastniÈ sa na podujatiach
a vzdelávacích tréningoch v zahraniãí.

Priamym nadviazaním na takéto �kolenia, ich vyuÏitím a aplikovaním získanùch skúse-
ností bola práve podpora podobnùch podujatí a vzdelávacích programov (semináre, work-
shopy, kurzy, vùmeny lektorov, predná�ky) organizovanùch na Slovensku.
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V roku 2001 boli v oblasti vzdelávacích programov udelené nasledovné granty:

1. Valéria Schulczová
�Dvaja�
príspevok na pobytové náklady
India
30 000,- Sk

2. Asociácia súãasného tanca
�Letná taneãná �kola�
interpretaãné zabezpeãenie
Liptovskù Mikulá�
15 000,- Sk

3. Zuzana Karhútová
úãasÈ na �tudijnom pobyte �Mastere Specialise Europeen en Management 
des enterprises Culturelles�
príspevok na cestovné náklady
Francúzsko
28 000,- Sk

4. Daniel Matej
úãasÈ na seminári v rámci festivalu �New Music Indaba 2001�
príspevok na cestovné náklady
JuÏná Afrika
32 000,- Sk

5. Anna Sedlaãková
úãasÈ na �tudijnom pobyte �Body � Mind Centering�
príspevok na kurzovné
USA
30 000,- Sk

6. Milan Tomá�ik
úãasÈ na taneãnom workshope �Dance Web�
príspevok na pobytové náklady a úãastnícky poplatok
ViedeÀ, Rakúsko
77 700,- Sk
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7. Asociácia Bratislava v pohybe
seminár a workshop �Choreografia ako forma realizácie toho, 
ão vás fascinuje�
príspevok na cestovné náklady a interpretaãné zabezpeãenie projektu
Bratislava
50 000,- Sk

8. PhDr. Agnesa Zólyomiová
seminár �International Society for Contemporary Music World Music Days�
príspevok na cestovné náklady
Japonsko
33 714,- Sk

9. Obãianske zdruÏenie TRUC sphérique
workshop �Telo v priestore / Telo vo vyjadrení�
interpretaãné zabezpeãenie projektu
Îilina
40 000,- Sk

IV.6. VZDELÁVACÍ GRANT 
V OBLASTI FILMOVÉHO 
A AUDIOVIZUÁLNEHO UMENIA

Za CCA: Viera Michalicová
Kategória: grant OSF

Grant bol zameranù na podporu vzdelávacích aktivít v oblasti manaÏmentu, pôvodnej
tvorby, filmovej reflexie a umeleckého tréningu pre súãasné filmové a audiovizuálne ume-
nie. Finaãné prostriedky boli urãené na organizovanie vzdelávacích programov a poduja-
tí (semináre, dielne, kurzy, workshopy, predná�ky, vùmeny lektorov a pod.) na národnej
a medzinárodnej úrovni, ako i na zabezpeãenie úãasti na krátkodobùch vzdelávacích prog-
ramoch v zahraniãí.
Grantovù program bol urãenù profesionálnym umelcom, teoretikom a pedagógom v da-
nùch umeleckùch oblastiach a �tudentom odbornùch umeleckùch �kôl.
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1. Artinfilm � Rudolf Urc, Franti�ek Juri�iã
seminár �Reflexie vùvojovùch etáp animácie cez kºúãové osobnosti a diela�
Bratislava
100 000,- Sk

2. Slovenskù filmovù zväz � Tomá� Krnáã
workshop �Vùvoj, financovanie, marketing, distribúcia�
Bratislava
70 000,- Sk

3. V·MU
�The Persisitence of National Visions � Teaching for the New Century�
úãast na workshopoch a kongresoch GEECT
120 000,- Sk

4. V·MU � Ján Adamove
multimediálne vystúpenia �7-8B�
Banská Bystrica, Zvolen, Dolnù Kubín, Banská ·tiavnica, Svidník, 
Poltár, Brezno, Luãenec
96 000,- Sk

5. Barbara Szomolányiová
�Producing Producers�
úãasÈ na workshope GEECT
·tokholm, ·védsko
13 000,- Sk; 233,- EUR

6. Martin Snopek
�Molodist�
úãasÈ na workshope
Kyjev, Ukrajina
13 601,- Sk; 180,- USD

GRANTOVÉ PROGRAMY

3 5



IV. 7. GRANT PRE OBLASŤ 
ANIMOVANÉHO FILMU

Za CCA: Viera Michalicová
Kategória: grant OSF

Grantová kategória bola urãená pre rok 2001 realizácii animovaného filmu a organizo-
vaniu tvorivùch a vzdelávacích projektov v oblasti animovanej tvorby. Dôraz sa kládol na
projekty, ktoré reflektovali vplyv novùch formálnych postupov, technológií a médií na
kreativitu. UprednostÀovali sa projekty, ktoré priná�ali aktuálne témy poukazujúce na
otvorenosÈ a �irokú komunikatívnosÈ.

1. Hententam � Martin ·imuniã, Iveta Grófová, Viera Baãíková, Katarína âernáková
animovano-dokumentárny film �Cesta�
180 000,- Sk

2. V·MU � Ivana Zajacová, Jozef Mitaº, ·tefan Gura, René Zále�ák
�âerti a Kaãa � demon�trácia novùch technológií vùroby bábkovùch filmov�
480 000,- Sk

3. Priatelia animovaného filmu, nf � Monika Trajterová, Jozef Chren
�Cestujúca �kola animovaného filmu�
tvorivá dielÀa pre deti
Bratislava
330 720,- Sk

4. Interline � Jaroslav Baran
�Animaãná remeselná dielÀa�
tvorivá dielÀa pre deti
Bratislava
200 000,- Sk
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V. CELOSIEŤOVÉ GRANTOVÉ 
PROGRAMY

Programy administrované v rámci siete 
nadácií Georga Sorosa v krajinách 
strednej a východnej Európy

V.1. CULTURAL LINK PROGRAM

Za CCA: Viera Michalicová
Kategória: grant OSI Budape�È

CelosieÈovù program Open Society Cultural Link je koordinovanù v rámci siete nadácií
Georga Sorosa v krajinách strednej a vùchodnej Európy. Program je urãenù na podporu
kultúrnej vùmeny a spolupráce na poli umenia a kultúry v rámci tejto siete.
Cultural Link umoÏÀuje umelecké vùmeny projektov v oblasti divadla, tanca, hudby, vù-
tvarného umenia a kinematografie.

Program umoÏÀuje podporu v dvoch polohách:
� podpora projektov organizovanùch na Slovensku (urãená na pobytové náklady

pre úãastníkov zo strednej a vùchodnej Európy),
� úãasÈ na projektoch v rámci krajín strednej a vùchodnej Európy podporenùch

Cultural link programom v tùchto krajinách.

V roku 2001 bolo programom podporenùch 27 projektov. Vùraznú prevahu mali projekty
úãasti na medzinárodnùch festivaloch, workshopoch, seminároch a vùstavách v krajinách
strednej a vùchodnej Európy. Menej bolo podporenùch projektov organizovanùch a rea-
lizovanùch na Slovensku.
Program sa sústreìuje na podporu projektov, ktoré priná�ajú nové, inovaãné umelecké
formy a postupy.
Ako po minulé roky i v tomto roku moÏno vidieÈ najväã�ie pozitívum programu v získa-
vaní a vùmene kontaktov, ktoré následne produkujú umelecké vùmeny v stredoeurópskom
regióne. Získané kontakty, podnety a in�pirácie sú vo viacerùch prípadoch iniciátorom no-
vùch projektov, inovácií a roz�írenia uÏ existujúcich, ão vedie k ich väã�iemu sprofesio-
nalizovaniu a otvoreniu sa medzinárodnej spolupráci v �ir�om kontexte.
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ÚãasÈ na projektoch:
(granty boli pouÏité na cestovné náklady a vreckové úãastníkov)

1. Katarína Dudáková
festival súãasného tanca �Balkan Dance Platform�
Sofia, Bulharsko
14 890,- Sk

2. Vladimír Beskid, Peter Kalmus
multimedia festival �Matrix of Collaboration�
Kyjev, Ukrajina
35 536,- Sk

3. Mária Szollosová, ·túdio tanca Banská Bystrica
festival súãasného tanca �Other Visions�
Volgograd, Rusko
193 970,- Sk

4. Angelika Kováãová, Petra Fornayová
festival súãasnej choreografie �National Traditions and Conteporaneity�
Chisnau, Moldavsko
41 037,- Sk

5. Milan Kozánek
sympózium súãasného tanca �Struggle for Coexistence�
St. Petersburg, Rusko
16 199,- Sk

6. SoÀa Bellu�ová
filmovù festival �Documentary Film: Ethnic Issues & Human Rights�
Sofia, Bulharsko
13 666,- Sk

7. Jana KaÀuková
seminár divadelnùch kritikov �Theatre Criticism of the New Wave�
St. Petersburg, Rusko
17 354,- Sk
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8. Milo� Mistrík
divadelnù festival �One Man Show�
Chisinau, Moldavsko
20 731,- Sk

9. Roman Ondák
vùstava �Borders 2001�
Slavonski Brod, Chorvátsko
7 216,- Sk

10. Csaba Kiss, Susane Seet, Andrea Pitková
seminár �Residence as a Specific Component of the Contemporary Culture�
St. Petersburg, Rusko
53 441,- Sk

11. Ján ·imko
workshop kultúrneho manaÏmentu �CAMN�
Tbilisi, Gruzínsko
34 552,- Sk

12. Andrea MudroÀová, Anton Steinecker
hudobnù festival �Ostrava New Music Days�
Ostrava, âeská republika
851,- Sk

13. Mária Ri�ková, Slavomír Krekoviã
workshop �Art Servers Unlimited + Autonomus Spaces Unlimited�
Labin, Chorvátsko
5 545,- Sk

14. Csaba Kiss, Susane Seet
workshop multimediálnej tvorby a teórie �TRANZindex�
Cluj, Rumunsko
23 246,- Sk

15. T. Golasová, T. Blonski, A. Ra�lová, I. Fleischer
fotografickù a architektonickù workshop 
�Terezín Intermedial Summer 2001 � Mirroring�
Terezín, âeská republika
4 656,- Sk
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16. M. Sabová, M. KováÞová, T. Nep�inskù, E. Kudláã, P. Fornayová
�Summer Academy for Performing Arts�
Sofia, Bulharsko
60 900,- Sk

17. J. KaÀuková, J. Moravãíková, A. Hofbauerová
divadelnù festival �International Youth Musical � Svetimi�
Svetimi, Litva
42 939,- Sk

18. Mirko Krajãi
hudobnù festival �European Composers Informal Meeting�
Krakov, Poºsko
2 181,- Sk

19. Adam Badin
bábkovù workshop �Puppet Professional Workshop�
Kisvarda, Maìarsko
2 118,- Sk

20. Miroslava KováÞová
workshop �Audience Development�
Bukure�È, Rumunsko
11 387,- Sk

21. Krtkovãatá
hudobnù festival �Salve Vita � Salve Carita�
Strakonice, âeská republika
21 000,- Sk

22. Ternipen
hudobnù festival � KHAMORO 2001�
Praha, âeská republika
41 000,- CZK

23. Ján ·imko
divadelnù festival �Contemporary Drama Festival�
Budape�È, Maìarsko
1 819,- Sk
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24. Tomá� Krnáã
filmovù festival �Jeden svet 2001�
Praha, âeská republika
1 071,- Sk

25. M. Amsler, R. Maliti, M. Godoviã, K. Îibritová, E. Luptáková, 
L. Bla�ková, B. Spru�anská
divadelnù workshop �Student Merge II�
ªubºana, Slovinsko
37 124,- Sk

Projekty organizované na Slovensku:
(granty boli pouÏité na pobytové náklady pre úãastníkov zo strednej a vùchodnej Európy
a techické zabezpeãenie projektov)

1. FTF V·MU, Bratislava
filmovù festival �Áãko 2001�
Bratislava
96 600,- Sk

2. Truc sphérique � obãianske zdruÏenie
workshop �Maringotka�
Îilina
68 750,- Sk

3. âlovek v ohrození � obãianske zdruÏenie
filmovù festival �Jeden svet 2001�
Bratislava
294 000,- Sk

V. 2. PROGRAM NA PODPORU 
KULTÚRNEJ POLITIKY

Za CCA: Viera Michalicová
Kategória: grant OSI Budape�È

Cieºom programu kultúrnej politiky je napomôcÈ dlhodobùm �trukturálnym zmenám v oblas-
ti kultúrnej politiky, rozvoju a implementácii rôznych modelov kultúrnych ãinností na ná-
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rodnej i medzinárodnej úrovni, so �peciálnym dôrazom na projekty, ktoré �prekraãujú�
hranice. Program bol urãenù projektom priná�ajúcim inovatívne modely kultúrnych aktivít
vo forme akãnùch vùskumnùch projektov, verejnùch diskusií, debatnùch stolov, seminárov,
workshopov, tréningov atì. Zameranie programov bolo �iroké, o podporu sa mohli uchá-
dzaÈ projekty orientované na zmeny v legislatíve a finanãnej politike na poli kultúry, vzde-
lávania a tréningov pre administratívnych pracovníkov v oblasti umenia, transformácie
existujúcich infra�truktúr, novùch modelov získavania finanãnùch prostriedkov a podni-
kania, medzikulturálnej komunikácie a interkulturálnych problémov.
Na Slovensku získali v roku 2001 podporu dva projekty:

1. Centrum pre elektroakustickú a computerovú hudbu
�RadioART�
445 000,- Sk

2. Obãianske zdruÏenie Dom fotografie
�Eastern European Photography Center�
546 480,- Sk

V. 3. ARTSLINK PROGRAM

Za CCA: Jana Oravcová

Program ArtsLink umoÏÀuje vùmenu umelcov, teoretikov umenia a manaÏérov v oblasti
umenia a kultúry medzi krajinami vùchodnej Európy a USA. Je realizovanù v spolupráci
so �tátnymi a súkromnùmi in�titúciami. Uchádzaãi o program ArtsLink sú vyberaní kon-
kurznou komisiou v USA na základe poÏadovanùch kritérií v integrácii s vùmennùmi akti-
vitami a skúsenosÈami v USA. Okrem ArtsLink Residencies program, ktorù umoÏÀuje 
5-tùÏdÀovù pracovno-tvorivù pobyt v partnerskej in�titúcii, ponúka ArtsLink zároveÀ 
Independent Partnerships program urãenù umelcom a manaÏérom so stálymi partner-
skùmi vzÈahmi s non-profitnou umeleckou in�titúciou v USA. Independent Partnerships
nie je limitovanù rovnakùm termínom pobytu vybranùch uchádzaãov v USA a jeho dæÏka je
stanovená od 3-8 tùÏdÀov. Cieºom programu ArtsLink je zlep�enie profesionálnej úrovne,
nadobudnutie skúseností, nadviazanie novùch kontaktov v príslu�nej umeleckej oblasti.

V roku 2001 bol program ArtsLink viazanù na oblasÈ Performing Arts (hudba, tanec, di-
vadlo). Z troch uchádzaãov zo Slovenska bola vybraná na Residencies program Iveta
·kripková, riaditeºka Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.
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VI. PUBLIKAČNÝ PROGRAM

Za CCA: Jana Oravcová, Katarína BeÀová
Kategória: grant OSF

1. OTVOREN¯ ATELIÉR
19. novembra 1970 sa konal u Ruda Sikoru v Bratislave na Tehelnej ul. 32 1. OTVOREN¯
ATELIÉR, stretnutie generaãnùch druhov vùtvarníkov, ktorí reagovali na súdobú situáciu.
Patrili medzi nich Milan Adamãiak, Peter Barto�, Václav Cigler, Robert Cyprich, Milan
Dobe�, Viliam Jakubík, Július Koller, Vladimír Kordo�, Ivan KríÏ-Vyrubi�, Otis Laubert, Juraj
Meli�, Alex Mlynarãík, Marián Mudroch, Jana Schejbalová-Îelibská, Rudolf Sikora, Ivan
·tepán, Dezider Tóth, Milo� Urbásek a Igor Gazdík. Publikácia mapuje jednotlivé vùtvarné
prejavy úãastníkov ateliéru.
144 strán, SCCA Bratislava, 2001

HLADNÉ OKO / HUNGRY EYE
Texty o experimentálnom filme
âítanka textov Hladné oko / Hungry eye je manuálom k filmovùm seminárom, ktoré sa ko-
nali v Banskej ·tiavnici na tému experimentálneho filmu. ZároveÀ je aj malùm sprievod-
com dejinami �podivnùch� filmov, akùmi experimentálne filmy sú. Hlavnou témou zbor-
níka je viedenská �kola formálneho filmu a nové spôsoby filmovej práce.
114 strán, SCCA Bratislava, 2001

KATALÓG REALITY / REAL (E)STATE
Katalóg vùroãnej vùstavy Nadácie � Centra súãasného umenia, ktorá sa konala v priesto-
roch súkromnùch bytov na Franti�kánskom námestí ã. 3 v Bratislave (5. � 31. 10. 2000).
Katalóg obsahuje teoretické príspevky Jany Oravcovej, Martiny Pachmanovej, Márie
Ori�kovej, Vladimíra Beskida, Katy Deepwell. Na vùstave sa predstavili títo umelci: Richard
Fajnor, Dominika Horáková-Liãková, Peter Kalmus, Patrik Kovaãovskù, Marek Kvetán,
Drahomíra Lányi, Peter Meluzin, Michal Murín, Ilona Németh, Karol Pichler, Emöke Var-
gová, Jana Îelibská.
96 strán, SCCA Bratislava, 2001
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