
 

 

 

Bienále FORMA 2017 
 

MIESTO KONANIA: Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava 

TERMÍN KONANIA: 2. 10. – 25. 10. 2017 

ORGANIZÁTOR VÝSTAVY: Slovenská výtvarná únia 

KURÁTOR: Maroš Schmidt 

KONCEPCIA: Celoslovenská výstava Bienále FORMA 2017 má za cieľ zaznamenať vývoj 

úžitkového umenia na slovenskej výtvarnej scéne počas obdobia posledných 2 rokov. Výstava 

vytvára priestor pre prezentáciu širokého spektra diel od úžitkových objektov, šperku, skla, 

textilu, komunikačnej grafiky, fotografie, keramiky až po dizajn, scénografiu, interiérovú či malú 

architektúru. Vítaný je experiment, inovatívnosť, tvorivé hľadanie. Výstava je súčasne súťažnou 

prehliadkou. 

 

Autor môže prihlásiť kolekciu jedného až piatich diel vytvorených v uplynulých dvoch rokoch: 

• autorské originály zo všetkých spomenutých odborov a objekty s evidentným prínosom 

výtvarnej remeselnej zručnosti,  

• úžitkové predmety s funkčnou hodnotou a výraznou autorskou stopou. 

Celkový priestor pre jedného výtvarníka sa predpokladá pri dvojrozmerných dielach cca 4 m2, pri 

trojrozmerných dielach cca 2 m3. Možné je prihlásiť aj väčšie diela a kolekcie, pri výbere sa však 

bude prihliadať na inštalačné možnosti.  

Nebudú akceptované diela voľnej výtvarnej tvorby (socha, maľba, grafika...). 

 

Bienále FORMA 2017 je výberovou výstavou diel profesionálnych výtvarných umelcov v rámci 

všetkých odborov úžitkového výtvarného umenia. Prihlásiť sa môžu členovia i nečlenovia SVÚ.  

Nečlen SVÚ, ktorý ukončil svoje štúdium v inej krajine ako SR a ČR, prikladá k prihláške i kópiu 

dokladu preukazujúceho jeho najvyššie ukončené odborné umelecké vzdelanie. 

Na súťažnú prehliadku sa môžu prihlásiť i výtvarní umelci, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky 

a žijú v zahraničí rovnako ako aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. 

Kurátor môže doplniť výstavnú kolekciu aj o nesúťažné diela prizvaných autorov. 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: Autori, ktorých diela boli na základe rozhodnutia poroty vybraté na 

výstavu, pri zbere diel uhradia v hotovosti do pokladne SVÚ účastnícky poplatok. Pre členov SVÚ 

je vo výške 15 € (zoznam združení SVÚ je na webovej stránke www.svu.sk), nečlenovia uhradia 

poplatok vo výške 30 €. 

 

ODBORNÁ POROTA: Výstava je výberová. O účasti na výstave rozhoduje na základe 

fotodokumentácie odborná porota v zložení Pavol Choma, Peter Paliatka, Maroš Schmidt a Eva 

Cisárová Mináriková. Vybraní autori budú vyzvaní na doručenie primerane adjustovaných diel 



pre výstavu Bienále FORMA 2017 do Galérie UMELKA, Dostojevského rad 2, Bratislava. 

 

OCENENIA: Na základe odporučenia výberovej poroty udelí SVÚ vybratým autorom spolu tri 

Ceny SVÚ. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť, môže však na základe výnimočnej 

kvality prihlásených diel udeliť namiesto troch Cien SVÚ len dve Ceny SVÚ a jednu Grand Prix. 

Držiteľ Grand Prix získa finančnú odmenu vo výške 500 Eur. V prípade neudelenia Grand Prix, 

získajú držitelia Cien SVÚ finančnú odmenu po 200 Eur. 

K výstave bude vydaný plnofarebný katalóg v grafickom spracovaní Zuzany Chmelovej 

s reprodukciou jedného diela každého vystavujúceho autora. Každý účastník výstavy dostane 

jeden kus výstavného katalógu zdarma. 

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY 

4. 9. 2017 do 15:00 – doručenie prihlášky do kancelárie SVÚ  

6. 9. 2017 – 1. zasadnutie odbornej poroty  

do 12. 9. 2017 – informovanie autorov o dielach vybratých na výstavu  

2. 10. 2017, 9:00 – 12:00 prevzatie diel na výstavu: Galéria UMELKA, Dostojevského rad 2, BA 

2. – 4. 10. 2017 – inštalácia výstavy  

5. 10. 2017 – 2. zasadnutie odbornej poroty  

5. 10. 2017 o 18:00 –  vernisáž výstavy 

25. 10. 2017 o 18:00 – ukončenie výstavy 

25. 10. 2017 – 18:00 – 20:00 demontáž výstavy a prevzatie diel autormi 

 

SPÔSOB UHRADENIA POPLATKU  

• osobne pri odovzdaní diel na výstavu v kancelárii SVÚ 

• v prípade uhradenia na účet SVÚ poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom je potrebné 

 preukázať sa pri odovzdávaní diel na výstavu dokladom o úhrade 

• číslo účtu SVÚ:  4040178602/3100, IBAN: SK3831000000004040178602 

• do správy pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno! 

  

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA: Pre potreby výberovej poroty je nevyhnutné spolu prihláškou dodať 

CD, DVD alebo USB kľúč s fotografiami všetkých prihlásených diel (iba vo formáte JPG, TIFF 

alebo PDF, súbory označené v tvare napr. autor_nazovdiela.jpg) v primeranej kvalite 

a optimálnom rozlíšení (formát min. A5, 300 dpi) vhodnom pre vydanie katalógu.  

Nevyhnutné údaje: meno autora, názov diela, materiál, rozmery, rok vzniku.  

Každý účastník si na vlastné náklady hradí doručenie a spätné prevzatie svojho diela ako i 

poistenie diela, ak to považuje za potrebné.  

Výstavný priestor je zabezpečený počas otváracích hodín formou dozoru na výstave, mimo 

otváracích hodín je priestor galérie chránený alarmom napojeným na bezpečnostnú službu. 

 

INFOKONTAKT: Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava 

Tel.: 02 – 52 96 24 02, 0915 713 315, office@svu.sk, www.svu.sk 


