Ešte viac
VSG
Sprievodný program k výstave:
Tatiana Takáčová – Strážcovia

21. 11. 2018 17.00
Experimentálny workshop pre
dospelých s autorkou výstavy
Tatiana je súčasná slovenská fotografka, ktorá sa
vo svojej tvorbe venuje prevažne inscenovanej
fotografii vo formách zátiší, inštalácií, inscenovaných dokumentov, denníkových záznamov. Proces jej práce je zvyčajne dlhodobo pripravovaná
výstavba každého záberu, dôkladne, vedecky,
niekedy ironicky a kriticky, s použitím deadpan
a filmovej estetiky, s dôrazom na svetlo a kompozíciu. Tatiana aktuálne vo Východoslovenskej
galérii predstavila inú líniu tvorby, takpovediac
„špionážnej fotografie“ v projekte Strážnici. Je to
zbierka fotografií z múzeí a galérií, kde centrom
jej záujmu sú vždy prítomní strážnici a strážničky
výstav – živé bytosti, v sterilných a neosobných
architektúrach.
Svoju prácu návštevníkom priblíži aj cez experiment so svetlom luminografiou, ktorej sa na
workshope budeme venovať, bude to zaujímavé!
Na workshop nie je potrebné priniesť si vlastný
fotoaparát.
Počet účastníkov na workshope je obmedzený.
Prihlásenie a viac info na: filipiakova@vsg.sk
Hlavná 27
vstup: 5 €

8. 1. 2019 14.00
Pohodová komentovaná prehliadka
pre seniorov
Čaká vás prehliadka výstavy s kurátorom, ktorý
vám rád odpovie na všetky zvedavé otázky
a krátky, nenáročný workshop, na ktorom
budete môcť kreatívne reagovať na vystavené
fotografie.
Hlavná 27
vstup voľný

13. 1. 2019 14.00
Kreatívny labyrint
Program pre rodiny s deťmi, na ktorom si spoločne prezrieme výstavu, objavíme nové miesta
v galérii a zistíme ako vzniká fotografia. Stretnutie sa bude niesť v duchu experimentovania.
Na program je potrebné prihlásiť sa vopred telefonicky na:
0905 615 032, alebo e-mailom: filipiakova@vsg.sk
do 23. 11. 2019 (piatok do 14.00).
Hlavná 27
vstup: 3 € / dieťa, rodič má vstup voľný
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode rodiča.
Rodič je za dieťa zodpovedný.

16. 1. 2019 17.00
Komentovaná prehliadka výstavou
s riaditeľkou Východoslovenskej
galérie Dorotou Kenderovou.
Hlavná 27
vstup voľný

Výstavy tejto galérie
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

