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TLAČOVÁ SPRÁVA  
NOVEMBER v Galérii umelcov Spiša / PAMÄTÁME! 30 ROKOV PO... 
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Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, 
Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk 

Termín:                                  1. 11. – 30. 11. 2019  
Kontakt pre médiá:                Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 417 4626 
Na stiahnutie:   www.gus.sk 
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Galéria umelcov Spiša nezabúda: sprievodné novembrové aktivity v rámci galerijnej edukácie sa nesú 
v spomienke na 30 ROKOV PO... a to so zreteľom ozrejmiť Nežnú revolúciu hlavne najmladšej generácii 
návštevníkov. V ponukovom balíku pre širokú verejnosť sa okrem aktuálnych výstav a stálych expozícií 
nachádzajú programy − interpretácie aktuálnych výstav a kreatívne workshopy zamerané na výtvarné 
techniky. Neskoré večery v galérii − DLHÉ DNI S UMENÍM sú určené pre všetkých, ktorý v galope bežných dní 
nemajú príležitosť navštíviť výstavy v štandardnom časovom režime. 
 

❶ V priebehu celého novembra, pondelky až piatky, v čase 9.00 – 16.00 sa budú konať tvorivé dielne 
pre školy a verejnosť KĽÚČOM K SLOBODE, venované 30. výročiu Nežnej revolúcie. Interpretuje sa revolučná 
„nežná“ symbolika, keď namiesto zbraní štrngali kľúče: účastníci si vyrobia papierové zvony technikou 
kašírovania s aplikáciou starého kovového FAB kľúča umiestneného v strede zvona. Náročnosť prednášky 
a tvorivej dielne je prispôsobená adekvátnej vekovej kategórii účastníkov.   

 

❷ V novembri máme dva DLHÉ DNI S UMENÍM – a to piatok 15. 11. a stredu, 20. 11. /  
galéria je pre verejnosť otvorená v čase 9.00 – 19.00. Sprístupnené budú všetky výstavy a a stále expozície 
v interiéri: tri aktuálne výstavy reflektujú nosné cykly vo výstavnej dramaturgii galérie: profil mladej spišskej 
výtvarníčky Paulíny Halasovej pod názvom You Deserve Art! v rámci cyklu Nové mená – nové mýty, koláže 
osobnosti slovenského kultúrneho života Alberta Marenčina v cykle Profily a výstavný projekt o záhradách 
v dielach slovenských výtvarníkov Záhady záhrady v cykle Téma. Stála expozícia Jozefa Hanulu pripomína život 
a dielo spišského výtvarníka, Terra Gothica prezentuje diela zo zbierky s gotickou tematikou. Exteriérové 
expozície sú v mesiaci november pre verejnosť zatvorené.  

 

❸ Ďalšie kolo výtvarného workshopu ŽENY ON LINE 7: VOSKOVÁ DEKORÁCIA uvedieme v piatok,  
15. 11., v čase 16.00 – 19.00. Účastníčky tvorivej dielne si pod vedením skúsenej lektorky Gerty Hojstričovej 
vyrobia originálnu dekoráciu a to aranžovaním a zalievaním umelých kvetov do vosku. Projekt je prioritne 
určený pre znevýhodnenú skupinu žien a podporený grantom Ministerstva kultúry SR.   

 

❹ Počas galerijnej stredy, 20. 11., v čase 17.00 – 19.00 sa uskutoční program ORBIS PICTUS / 
ROZHOVORY O UMENÍ: ZÁHRADY AKO ZÁHADY, dialóg o historických a súčasných záhradách ako výtvarnom 
fenoméne životného prostredia s architektkami Ing. arch. Magdou Janovskou a Ing. Lenkou Sarvašovou. 
Program bude spojený s finisážou a komentovanou prehliadkou aktuálnej výstavy Záhady záhrady, ako  
aj diskusiou o galerijnej Záhrade umenia. 

 

❺ NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR, prebiehajúci už tradične poslednú nedeľu, 24. 11. v čase 13.00 – 
15.30, je súčasťou špeciálnych nedeľňajších programov určených pre rodiny s deťmi. Tentokrát je to dielňa 
Bábkové divadlo, zameraná na tvorbu divadelnej bábky s využitím odpadových materiálov s galerijnou 
edukátorkou Mgr. Zuzanou Jaháziovou. 

 

 
 

 

ℹ  Viac informácií na našej webovej stránke: www.gus.sk 
Príloha: podrobný program 
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