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T L A Č O V Á   S P R Á VA 

 

Titul výstavy:   Výstava » Výstava Ateliéru Design Skla 

Miesto konania:  Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga - Centrum súčasného umenia,  

                                       Halenárska 2, Trnava 

Kurátor:   Michaela Spružinová 

Vernisáž:   19.9.2013 /štvrtok/ o 18.00 hod. 

Trvanie výstavy:  19.9.2013 - 30.10.2013 

Organizátori:   Galerie Jána Koniarka v Trnave 

   Fakulta multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne 

 

Výstava » Výstava Ateliéru Design Skla predstavuje projekt mapujúci vývoj výtvarného 

umenia v ateliéri Design skla od roku svojho vzniku. Snahou projektu je reflexia nosnej problematiky 

ateliéru a tým je sklárska tvorba a súčasné vizuálne umenie. Naším cieľom je ukázať širokej 

verejnosti profil ateliéru, ktorý je mladý a úplne odlišný od ďalších miestnych ateliérov skla. Tie majú 

v Českej republike dlhoročnú históriu a sú na poli súčasnej ateliérovej sklárskej tvorby už etablované. 

Účelom výstavy je ukázať verejnosti aj iný spôsob uchopenia materiálu skla, než ako ho poznáme 

z našej histórie a zo súčasnosti. 

Medzi vybranými vystavovanými artefaktmi sú aj site-specific projekty, ktoré vznikli ako 

reakcia na priestor synagógy status quo. Študenti tiež vychádzajú z génia loci Trnavy. V rokoch 1941 

až 1942 došlo v Trnave k likvidácii a arizácii židovského majetku. Od marca roku 1942 postihla 

väčšinu židovských občanov Trnavy vlna antisemitskej politiky, ktorá vyvrcholila deportáciami do 

koncentračných táborov. Individuálne rozdiely v uchopení týchto problémov sa dajú sledovať v 

téme, voľbe médií, štýle a dôraze na určité funkcie.  

Mnoho prác presúva svoju pozornosť do výstupov, ktoré majú multimediálny charakter. 

Výstava ponúka niekoľko pohľadov na špecifiká Trnavy a synagógy status quo. Študenti sa snažia 

svojimi prácami  spochybniť zažité stereotypy vo vnímaní sklárskeho ateliéru, ktorý naopak funguje 

na multidisciplinárnej úrovni. 

 

Vystavujúci umelci: 

Anna Minxová, Tereza Anderlová, David Valner, Miroslava Kupčíková, Michaela Spružinová, Jakub 

Čech, Tereza Kurčíková, Eliška Frydrychová, Veronika Reková, Helena Ťapajnová, Ivana Zuskinová, 

Adéla Lakomá, Gabriela Lhotáková, Dominika Malovecká, Adam Turzo, Leva Ekmane 

 

Michaela Spružinová, kurátorka výstavy 
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