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TLAČOVÁ SPRÁVA
Projekt:
Financovanie:
Program:

Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)
Z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR
Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Termín realizácie:
07/2020 – 04/2024
Výška poskytnutého grantu: 807 840 Eur, spolufinancovanie Slovenskou výtvarnou úniou: 10%
Slovenská výtvarná únia (najväčšia organizácia profesionálnych výtvarníkov na Slovensku) spravujúca Galériu
UMELKA (najstaršiu funkcionalistickú budovu na Slovensku, národnú kultúrnu pamiatku, postavenú v r.1925-26) zverejnila
na úvodnej online konferencii v piatok 5. februára 2021 začiatok implementácie projektu, podporeného grantom EHP (Island,
Lichtenštajnsko a Nórsko).
Video záznam celého priebehu konferencie v slovenskom a anglickom jazyku:
https://www.youtube.com/watch?v=WQV0_XFc4Rc
Zostrih videozáznamu:
https://www.youtube.com/watch?v=imDg-6Cv9yE
Projekt je zameraný na rozvoj nehnuteľného kultúrneho dedičstva, ako aj na rozvoj umeleckých aktivít
v existujúcich a novovzniknutých priestoroch.
Budova UMELKY bude rozšírená o nový multifunkčný kultúrny, umelecký a spoločenský pavilón, pribudne hudobné
pódium v záhrade a skladové priestory pre galériu. Existujúce výstavné priestory (Veľká, Kamenná sála, Vstupná hala
a Galéria na schodoch) budú zrekonštruované tak, aby technicky zodpovedali aj najnáročnejším výstavným projektom
(osvetlenie, zatemnenie, premietanie, ozvučenie, akustika). Projekt smeruje k maximálnemu sprístupneniu objektu pre
fyzicky znevýhodnené osoby: novovybudovaný multifunkčný pavilón bude plne bezbariérový a Galéria dostane schodolez,
čo sprístupní unikátne priestory pre všetkých.
V centre Bratislavy sa vďaka grantu EHP dobuduje kultúrno komunitné centrum pre realizáciu multižánrových
kultúrno spoločenských podujatí pre široké spektrum publika, so zameraním nielen na súčasné výtvarné umenie, ale aj na
širokú medzinárodnú spoluprácu a na inklúziu menšín prostredníctvom špecializovaných aktivít pre rómsku, židovskú,
maďarskú i LGBT komunitu a využitie umeleckého a kreatívneho potenciálu mládeže.
Skvalitnenie dramaturgie, výstavného programu a medzinárodnej spolupráce bude prebiehať v úzkej spolupráci so
zahraničnými partnermi, najmä s projektovým partnerom z Islandu, s organizáciou SIM – Asociáciou islandských výtvarných
umelcov, ktorá je, rovnako ako SVÚ súčaťou medzinárodnej siete International Association of Art Europe.
UMELKU mnohí považujú – vďaka veľmi rozsiahlym aktivitám – za inštitúciu prevádzkovanú štátom. Nie je to
pravda: Slovenská výtvarná únia, ktorú ju vlastní a prevádzkuje, je nezávislé občianske združenie, ktoré dlhodobo financuje
tak rekonštrukcie ako aj svoje aktivity predovšetkým z vlastných zdrojov. V zásade všetko, čo je súčasťou projektu, robíme
systematicky – s podporou či bez podpory - celé roky. Aktuálny grant nám dáva šancu zrealizovať naše plány rýchlejšie, urobiť
pre umelcov, kultúrnu komunitu a verejnosť viac. A to si naozaj vážime.
UMELKA, moderné centrum umeleckého a kultúrno-spoločenského života na Slovensku s výraznými
medzinárodnými aktivitami, atraktívnymi pre domácich i zahraničných návštevníkov mesta, ikonické miesto kultúry, má
ambíciu vstúpiť o 5 rokov do ďalšej storočnice poskytovania nepretržitej služby verejnosti v lepšej kondícii. Robíme všetko
preto, aby sme pre našich následovníkov zabezpečili možnosť jej udržateľného vývoja, aby zostala nezávislým centrom
umelcov, ktoré si zachová svoje nezastupiteľné miesto v spočnosti.

Kontaktné údaje:
SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
Dostojevského rad č. 2
811 09 Bratislava
TELEFÓN
E-MAIL
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE
HASHTAG

00421 2 529 62 402
office@svu.sk
Slovenská výtvarná únia - Galéria Umelka
@galeria_umelka
SVU Galeria UMELKA
#umelkacommunity

VIRTUÁLNA PREHLIADKA:
https://my.matterport.com/show/?m=nqn8LkAFKrE&fbclid=IwAR12erMTerV_hOMf7KJDgOnPMujk1VqdTo3ES1Am803na1cRg4GLnnjjkQ

Predseda SVÚ: Pavol Kráľ, kral@svu.sk
Manažérka galérie: Andrea Křístek Kozárová, kozarova@svu.sk, 0915 713 315
Administratíva SVÚ: Veronika Jelenčíková, jelencikova@svu.sk, 0917 405 492
Podpredseda Slovenskej výtvarnej únie: Branislav Jelenčík, brano.jelencik@gmail.com
Interiér: Štúdio BOGÁR architekti: Michal Bogár, bogar.michal01@gmail.com
Exteriér: Atelier art sro: Ľubomír Boháč, lubomir.bohac@atelierart.sk

