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Galéria
Jána Koniarka
v Trnave

Vyhodnotenie činnosti
Galérie Jána Koniarka v Trnave
za rok 2011

1. Základné údaje
1.1. Názov organizácie: Galéria Jána Koniarka v Trnave
1.2. Personálna vybavenosť: 8,8 (priemer)
Riaditeľ: 0,5
OP: 2,6
Dozor: 2
Administratíva: 1
Ekonóm: 1
Údržba , upratovanie: 1,7
1.3. Priemerná mzda: 715,05 €
1.4. Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky: 180 222 €
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky: 1 636, 60 €
Tržby a vlastné výnosy: 2 075,98 €
1.5. Z vlastných zdrojov: z fondu reprodukcie: 0 €
1.6. Grantový systém MK SR: bežné výdavky: 3 800 €
kapitálové:
3 500 €
1.7. Územná pôsobnosť: TT
Galéria Jána Koniarka so sídlom v Trnave je špecializovaná zbierkotvorná a výstavná
kultúrna inštitúcia, ktorá mapuje vizuálnu kultúru, odborne spracováva a prezentuje
umelecké diela 20. a 21. storočia v regionálnom, celoslovenskom a medzinárodnom
kontexte.
1.8. Špecializácia:
V odbornej a výstavnej činnosti sa galéria sústreďuje na vytvorenie stálych expozícií a na
prezentáciu výtvarnej kultúry galerijnej hodnoty, aktuálnej výtvarnej scény regiónu, Slovenska a ich prezentáciu v medzinárodnom meradle. Osobitne sa sústreďuje na spracovanie a propagáciu diela sochára Jána Koniarka (expozícia, monografia) a realizáciu medzinárodných periodických podujatí (Trienále plagátu Trnava, Skúter- bienále mladého umenia).
Pri zbierkotvornej činnosti sa sústreďuje na akvizíciu slovenského moderného a súčasného umenia s prihliadnutím k regionálnej príslušnosti, zabezpečuje ich správu, evidenciu,
ochranu a prezentáciu verejnosti.

2. Expozície, výstavy a iné podujatia v roku 2011: (názov, dátum, miesto realizácie a stručné zhodnotenie jednotlivých výstav a expozícii)
2.1. Expozície: 3
- Ján Koniarek – zakladateľ moderného slovenského sochárstva (nové krídlo KV)
- Klenoty domova – klasické slovenské umenie 20. storočia ( nové krídlo KV)
- Galéria portrétov - prehľad portrétneho žánru od 18. do 21. storočia zo zbierkového fondu GJK Trnava (Kopplova vila)
2.2. Výstavy: 14
2.3. Výstavy mimo galérie: 2
2.4. Iné podujatia: 22
GJK vo oblasti výstavnej realizovalo svoje projekty priestore: Kopplova vila, Zelený kríček 3, iné aktivity boli realizované v priestore: Synagóga - Centrum súčasného umenia,
Halenárska 2 (podrobný prehľad výstavných projektov a aktivít v prílohe).
Galerijný tím pripravil kolekciu výstav, v ktorých boli prezentovaní umelci s regionálnou
príslušnosťou a výtvarníci zo slovenskej a českej scény.
Za dôležité pokladáme predovšetkým prezentáciu súborných výstav galerijnej povahy,
ktoré reprezentujú overené hodnoty moderného a súčasného umenia (Oskár Čepan: Kresby a koláže, PREMENY HODNÔT SLOVENSKEJ MODERNY).
Z iných projektov spomenieme pokračovanie v medzinárodnej sieti Bilboartu, pričom
ide o realizáciu autorských bilbordov na obvodovom múre GJK (Patrik Ševčík - Svedomie) ako aj projekt EX/IN v areáli Kopplovej vily (Tomáš Džadoň & Monogramista T.D.
- „Máš na míň“, Martin Kochan - Totem digitalizácie)
Galéria získala do svojho zbierkového fondu (vďaka úspešnosti v grantovom systéme MK
SR) dve hodnotné diela súčasného slovenského umenia, ktoré sa viažu priamo k histórii
a tradícii galérie:
Lea Mrázová, Portrét pani Briškovej, olej na plátne – dielo doplnené do stálej expozície „Galéria portrétov“)
Gustáv Mallý, Autoportrét, olej na plátne – dielo doplnené do stálej expozície „Galéria
portrétov“)
Vďaka grantu MK SR a príspevku TTSK sa podarilo dobudovať a rozšíriť stálu expozíciu
„Galéria portrétov“ v priestoroch Kopplovej vily.
Bohužiaľ pre pretrvávajúci zlý stavebno-technický stav a statické poruchy bol uzavretý
objekt Synagógy, čo sa podpísalo aj na nižšej návštevnosti galérie v roku 2011. Vďaka
príspevku zriaďovateľa galérie – TTSK bola v decembri zabezpečená statika drevených
balkónov v Synagóge, čo umožní v roku 2012 opätovne plne využívať daný objekt.

3. Metodická činnosť: (podujatia, prednášky, besedy, prezentácie, vyučovacie hodiny
a iné) - názov, dátum, miesto realizácie, stručné zhodnotenie
3.1. Prednášková činnosť
V roku 2011 v Galérii Jána Koniarka nebola realizovaná odborná prednášková činnosť.

3.2. Metodicko-poradenská činnosť
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Galériou Jána Koniarka
zorganizovali dňa 9. decembra 2011 Metodický deň v priestoroch Nového krídla Kopplovej vily. Bol určený učiteľom výtvarnej výchovy základných /2. stupeň/, základných
umeleckých škôl a pedagógom predmetov zameraných na umenie a kultúru (estetika, výtvarná výchova, dejiny umenia) na stredných, umeleckých školách a gymnáziách.
Hlavná téma Metodického dňa - „Ako lepšie porozumieť umeniu 20. storočia / Možnosti
vyučovania moderného a súčasného umenia na stredných školách (a 2.stupni ZŠ)“. Prednášali renomovaní odborníci doc. akad. mal. Blažej Baláž, Mgr. et MgA Roman Gajdoš,
PhD a Mgr. Michaela Guillaume, PhD. Metodický deň je organizovaný v rámci projektu
Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky
(KEGA MŠ SR).
3.3. Kultúrno-výchovná činnosť
V oblasti metodickej a kultúrno - animačnej činnosti galéria dlhodobo rozvíja spoluprácu
s odbornými inštitúciami, akademickým prostredím a školskými zariadeniami. Ide o rozvíjanie spolupráce na rôznych úrovniach – napr. Katedra pedagogiky výtvarného umenia PdF TU
Trnava – vstup študentov animácie výtvarného umenia, prax, tvorivé dielne, osobitné programy a pod.
Výklady a tvorivé dielne:
V priebehu roka sa uskutočnilo 24 sprievodných lektorských výkladov pre študujúcu mládež základných a stredných škôl z trnavského okresu a 67 tvorivých dielní pre MŠ, ZŠ
a stredné školy v Trnave a okolí, špeciálne kreatívne dielne pre Detský domov v Trnave a
blok letných tvorivých dielní /realizované 16 krát/ každý deň okrem pondelka po tri hodiny
v dňoch 5. – 29. júla 2011.
V r. 2011 Galéria Jána Koniarka pokračuje v projekte ART LABORATORIUM, v organizovaní tvorivých dielní v zabezpečení sprievodných výtvarných programov k najvýznamnejším
podujatiam Galérie Jána Koniarka a rovnako v realizácii tvorivých programov počas leta
2011. Ambíciou je podporiť významné podujatia galérie kreatívnymi aktivizujúcimi programami pre cieľovú skupinu ako aj efektívne saturovať voľný čas detí a mládeže v čase, keď
majú prázdniny. Tvorivé dielne v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave. Projekt sa týka nasledujúcich
kultúrnych akcií:
1. Noc múzeí a galérií – 14.5.2011
Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií – 7. ročník Noci múzeí a galérií. GJK mala otvorené celý deň až do 24:00, pričom počas dňa prebiehali tvorivé výtvarné aktivity rôzneho zamerania a náročnosti spojené s premietaním v spolupráci s Anifestom s.r.o.
2. Deň detí – 1.6.2011
GJK v Trnave pripravila na medzinárodný deň detí tvorivé dielne počas dopoludnia i popoludnia. V rámci dňa detí sa uskutočnlo premietanie – Pásmo krátkych filmov z festivalu
ANIFEST - Rozprávky o zvieratkách a so zvieratkami /Ozveny Ani festu 2010/ s cieľom
podporiť povedomie detí o animovanej tvorbe.
3. Leto v galérii – 5.7. – 31.7. /júl/ 2011
Tvorivé výtvarné aktivity a hry v GJK prebiehali počas mesiaca júl 2011 a to v dvojakej
podobe:
Plánované stretnutia: tieto stretnutia sú naplánované ako pravidelné stretnutia /4 krát týž-

denne/, pre ktoré je pripravený program. Rodičia menších detí v GJK mohli svoje deti nechať a počas trvania programu si vybaviť svoje záležitosti.
Individuálne stretnutia: v prípade záujmu sa usporadúvali programy aj mimo pravidelných. Vyžadovalo individuálne prihlásenie v Galérii J. Koniarka, v počte minimálne 3-4
detí, či mládeže, pripravili sme individuálny program v čase, ktorý záujemcom vyhovoval.
4. Jesenné tvorivé dielne – jeseň 2011
V rámci celoročného projektu ART LABORATORIUM 2011 sa uskutočnili jesenné tvorivé dielne pre deti materských, základných a stredných škôl v mesiacoch september – december 2011.
Koncerty: celý rad koncertov klasickej, džezovej a folkovej hudby v spolupráci s inými subjektmi (napr. Mesto Trnava, Veľvyslanectvo USA na Slovensku). Osobitne boli uskutočnené
koncerty v rámci Noci múzeí a galérií. (Prehľad koncertov v prílohe a na www.gjk.sk )
Divadlo: V roku 2011 nebolo realizované v priestoroch GJK divadelné vystúpenie.

4. Elektronické spracovanie zbierok
Elektronické spracovanie zbierok
Názov organizácie

Celkový počet
zbierkových
predmetov organizácie

Počet prírastkov
v elektronickej evidencii za r. 2011

Celkový počet spracovaných ks zbierkových predmetov

GJK v Trnave

4630

2

4630

5. Prehľad o realizovaných revíziách zbierok:
5.1. Zbierka: Úplná revízia zbierkových predmetov Galérie Jána Koniarka
Dátum začatia: 5.5. 2011
Dátum ukončenia: 19.5. 2011
Počet kusov ku dňu ukončenia revízie: 4628
Rozdiel medzi počtom v knihe prírastkov a počtom zisteným revíziou: 0
Iné zistenia: x

6. Vedecko-výskumná činnosť
6.1.

Recenzia alebo kritika v dennej tlači
Baková, Iveta; Vytiahol pásky z kaziet a stvoril z nich obrazy, MY Trnavské noviny, roč.21, č.3 (24.1. – 30.1. 2011), s.6
Kopúnek, Gabo; Mediálna archeológia, Trnavský hlas, roč.3, č.4/2011, s.10
Kopúnek, Gabo; Protestovať sa dá i mlčaním, Trnavský hlas, roč.3, č.7/2011, s.9
Baková, Iveta; V tej maľbe musí ešte niečo byť, MY Trnavské noviny, roč.21, č.8
(28.2. – 6.3. 2011), s.6

Močková, Jana; Akoby to chcel povedať iba trom, MY Trnavské noviny, roč.21,
č.11 (21.3. – 27.3. 2011), s.9
Baková, Iveta; Výtvarník nakreslil slušnosť i ticho, MY Trnavské noviny, roč.21,
č.7, s.7
TASR; Na výstave Mira Trubača je žena v teplákoch a muž na pohovke, MY Trnavské noviny, roč.21, č.10, (14.3. – 20.3. 2011), s.6
Kopúnek, Gabo; Opačné garde vizitkou reality, Trnavský hlas, roč.3, č.11/2011,
(17.3. – 23.3. 2011), s.13
Kopúnek, Gabo; Americký džez v Kopplovej vile, Trnavský hlas, roč.3, č.12/2011,
(24.3. – 30.3. 2011), s.11
(R); Vstup na jazzový koncert bude zadarmo, trnava.sme.sk, 24. 3. 2011
Kopúnek, Gabo; Starý dobrý GloBalkán, Trnavský hlas, roč.3, č.14/2011, s.14, s.12
Kopúnek, Gabo; Skúter III otvoril brány, cena Cypriána putuje do Prahy, Starý
dobrý globalkán, Trnavský hlas, roč.3, č.15/2011, s.11, s.12
Briška, Peter; Trnavský Skúter je ako víno. Čím starší, tým lepšie „šlape“, MY Trnavské noviny, roč.21, č.14 (11.4. – 18.4. 2011), s.12
Mironov, Michal; Trnavský Skúter pridal plyn, SME, 9. 4. 2011
SITA; V Galérii Jána Koniarka dnes sprístupnia Skúter III., SME, 7. 4. 2011
Opoldusová, Jena; Skúter štartuje súťaž o Cypriána, PRAVDA, 6.4.2011
Musica Pasqua s veľkonočnou hudbou, MY Trnavské noviny, roč.21, č.14, s.10
Kopúnek, Gabo; Noc s umením, Trnavský hlas, roč.3, č.19/2011, s.11
Kopúnek, Gabo; Poklad v krypte nenašli, Trnavský hlas, roč.3, č.20/2011, s.10
Briška, Peter; Noc múzeí a galérií otvorí svoje výstavy až do polnoci. Zadarmo, MY
Trnavské noviny, roč.21, č.18 (9.5. – 15.5. 2011), s.10
Briška, Peter; Bittová sa zastaví aj v trnavskej synagóge, MY Trnavské noviny,
24.5.2011
Briška, Peter; Pre prázdninujúce deti sú tu tvorivé dielne aj mestské tábory, MY
Trnavské noviny, roč.21, č.26/2011, s.6
Letné tvorivé dielne pre deti a mládež v Galéria Jána Koniarka, Novinky z radnice,
roč.XXII, č.3/2011, s.10
(ŽAJA); Kérky pre život opäť pomôžu, MY Trnavské noviny, roč.21, č.38, s.8
Kopúnek, Gabo; Kérky pre život – fascinujúci počin pre deti, ktoré hľadia smrti do
očí, Trnavský hlas, 2.10.2011
(LEN); V Trnave vzdajú poctu fagotu, trnava.sme.sk, 10.10.2011
Mironov, Michal; Kam chodíme: Čepan ako tapeta, SME, 26.7. 2011
(LEN); Galéria v Trnave vystavuje Čepanove kresby a koláže, roč.21, č.29 (25.7. –
31.7.2011), s.7
SITA; Študenti budú vystavovať Falzifikáty, trnava.sme.sk, 7.12.2011

6.2.

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – zahraničnej
Lýdia Pribišová; Skúter III, Flash Art, roč.VI, č.19-20 Apríl – July 2011, s. 57

6.3.

Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej
Štofa, Michal; Trnavský Skúter III odštartoval..., ATELIÉR, roč. 24, č.10/11, s. 9
Kresby a koláže Oskara Čepana, ATELIÉR, roč. 24, č.19/11, s. 9

6.4.

Webová stránka – štruktúrovaná
Galéria má vlastnú stránku: www.gjk.sk, vnútorne štruktúrovaná na šesť hlavných
oblastí: úvod, výstavy, zbierky, aktivity, profil, kontakt. V roku 2009 bola v prestavbe
po technickej, grafickej a obsahovej stránke. Od roku 2010 je priebežne dopĺňaná
dvojjazyčná verzia stránky o anglickú verziu. Na stránke je priebežne dopĺňaný archív výstav a autorov v zbierkovom fonde GJK.

7. Spolupráca s organizáciami (názov, adresa)
- Slovenská národná galéria
- Východoslovenská galéria Košice
- Veľvyslanectvo USA Bratislava
- Ludwig Múzeum Budapešť
- Slovenský inštitút Berlín
- Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
- Trnavská univerzita Trnava (FF, PdF)
- Slovenské centrum dizajnu Bratislava
- Detský domov Trnava
- Klub vozičkárov v Trnave
- Klub dôchodcov Trnava
- ZUŠ Trnava
- Západoslovenské múzeum Trnava
- Záhorská galéria v Senici
- Mesto Trnava

8. Edičná činnosť (názov, dátum vydania)
Michal Czinege - Musí tam niečo byť, vydavateľ: Trnavský samosprávny kraj a Galéria
Jána Koniarka v Trnave, ISBN 978-80-85132-61-8
SKÚTER I – bienále mladého umenia, vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave,
ISBN 978-80-85132-53-3
SKÚTER II – bienále mladého umenia, vydavateľ: Galéria Jána Koniarka v Trnave,
ISBN 978-80-85132-58-8
Skladačka o stálych expozíciách Galéria Jána Koniarka, vydavateľ, tlač: Galéria Jána
Koniarka v Trnave

9. Publikačná činnosť (názov, periodikum, dátum vydania)
-

uvedené v bode č. 6

Personálne a materiálne zabezpečenie galérií v roku 2011
Názov organizácie

Objekt
v správe

Objekt v nájme

Počet
pracovníkov

Priemerná
mzda

Príspevok zriaďovateľa – bežné
výdavky

Vlastné
výnosy
a tržby

Tržby zo
vstupného

Príspevok zriaďovateľa –
kapitálové výdavky

GJK v Trnave

Áno

0

8,8

715,05 €

180 222 €

2075,98 €

778,80 €

5 136,60 €

Akvizičná činnosť galérií za rok 2011
Prírasty zbierkových predmetov
Zber
Kúpa
Spolu
0
2
2

Názov organizácie
Dar
0

GJK v Trnave

Názov organizácie
Dodávateľsky
1

GJK v Trnave

Názov organizácie

Ochranná činnosť galérií TTSK za rok 2011
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov
Počet predmetov v ks
Finančné prostriedky v SK
Z vlastných zdrojov
Spolu
Dodávateľsky
Z vlastných zdrojov
6
7
4032
0

Expozície počet/nové

GJK v Trnave

Názov organizácie
GJK v Trnave

3/0

Finančné prostriedky na nákup
Spolu
TTSK
Iné
4275 €
775 €
3500 €

Výstavná činnosť múzeí TTSK za rok 2011
Výstavy počet/nové
Podujatia a iné
14

22

Počet návštevníkov
Platiaci
Neplatiaci
1760
3963

Ostatné činnosti galérií TTSK za rok 2011
Počet vedecko-výskumných úloh
Edičná činnosť
0
4

Spolu
4032

Tržby
778,80 €

Publikačná činnosť
0

Expozície, výstavy a iné podujatia v roku 2011
Názov

Počet návštevníkov

Tržby

254

77,50 €

410

96,80 €

863

107,70 €

389

111,60 €

Koplova vila GJK
Zelený kríček 3, Trnava
1.
2.
3.
4.
5.

Miloš Balgavý – Keramika
Kurátor: Dana Janáčková
30. 11. 2010 – 30. 1. 2011
MICHAL CZINEGE - Musí tam niečo byť
10. 02. 2011 – 27 .03. 2011
SKÚTER III - Bienále mladého umenia Trnava 2011
Kurátor bienále: Vladimír Beskid
7. apríl – 5. jún 2011
Oskár Čepan - Kresby a koláže
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček
14. 7. 2011 – 30. 9. 2011
PREMENY HODNÔT SLOVENSKEJ MODERNY
Kurátor výstavy: PhDr. Štefan Zajíček
6.10.2011 – 26.2.2012

Projekt EX/IN – Kopplova vila
6.

7.

EX
Martin Kochan - Totem digitalizácie
Exteriérová inštalácia
Kurátor: Vladimír Beskid
Trvanie: 7. apríl – 5. jún 2011
IN
Tomáš Džadoň & Monogramista T.D. - „Máš na míň“
7.4. 2011 – 31. 3. 2012

753

Bilboart – výstavný projekt
8.

Patrik Ševčík - Svedomie
15.2.2011 – 5.10.2011

Synagóga – centrum súčasného umenia
Halenárska 2, Trnava
V roku 2011 nebola realizovaná výstavná činnosť v priestoroch
Synagógy – centra súčasného umenia z technických príčin.

„klUb 3“ – alternatívny priestor, Kopplova vila,
Zelený kríček 3, prízemie Kopplovej vily
9.
10.
11.
12.

Ivan Dudáš - Spomienky na budúcnosť
Kurátor: Miroslav Zajac
20.1.2011 – 4.2.2011
Patrik Ševčík - ...mlčať zlato
Kurátorka: Zuzana Ševčíková
10.2. 2011 – 6.3.2011
Miro Trubač: Bipolárna súvzťažnosť
Kurátor: Michal Štofa
10. 03. 2011 – 01. 04. 2011
Falzifikáty
7.12.2011 - 30.1.2012

70
52
64
53

Výstavy mimo GJK Trnava:
13.

POST-GEO-TEXT
Kurátor: Vladimír Beskid
14. 4. 2011- 30.05.2011

425

Slovenský inštitút v Berlíne

14.

Výstava plagátov V4
5.10.2011- 30.1.2012
Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika v Trnave

234

Akcie konané v priestoroch GJK v Trnave
Koncerty, divadelné predstavenia, premietanie
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Koncert docentov workshopu
Koncert barokovej hudby
9.3.2011, Nové krídlo Kopplovej vily
Chris Byars Quartet
Koncert newyorskej jazzovej formácie
28.3.2011, Nové krídlo Kopplovej vily
MUSICA PASQUA 11
koncert Musica Aeterna
16.4.2011 (sobota) o 19.00 hod., Nové krídlo Kopplovej vily
Príď aj ty medzi nás – recitačná súťaž pre deti so zdravotným znevýhodnením
Medzinárodný deň múzeí a galérií 14.5. 2011
Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry pre deti
v spolupráci s Katedrou pedagogiky výtvarného umenia PdF TU
v TT
Premietanie ANIFEST - pásmo krátkych animovaných filmov
AniFest 2010 deťom – rozprávky o zvieratkách a so zvieratkami
14.5.2011 Noc múzeí a galérií 2011, Kopplova vila
Premietanie ANIFEST
Humor v animaci III. 2009 - pásmo krátkych animovaných filmov
14.5.2011 Noc múzeí a galérií 2011, Kopplova vila
Koncert žiakov ZUŠ v Trnave
Ľudový súbor ZUŠ v Trnave, gitarový recitál žiakov Zuzany Balgavej
14.5.2011 Noc múzeí a galérií 2011, Nové krídlo Kopplovej vily

87
128
41
117
Návštevnosť spolu – 530
Tvorivé dielne - 36
24
65
20

9.

VOX AURUMQUE
Komorný spevácky zbor /zameraný na interpretáciu renesančnej
hudby/ pod vedením dirigentky Mgr.art Hany Borbélyovej
14.5.2011 Noc múzeí a galérií 2011, Synagóga - CSU

147

10.

Koncert Romanika

63

11.

Koncert TROJKA ZUZANY HOMOLOVEJ

12.

Medzinárodný deň detí - tvorivé dielne počas dopoludnia i popoludnia pre deti ZŠ a MŠ
1.6.2011
Premietanie ANIFEST - pásmo krátkych animovaných filmov
AniFest 2010 deťom – rozprávky o zvieratkách a so zvieratkami
1.6.2011, Medzinárodný deň detí, Kopplova vila
Iva Bittová - sólo - koncert
5.6.2011 19:00, Synagóga - CSU
Letné tvorivé dielne
5. 7. 2011 - 29.7. 2011

76

KÉRKY PRE ŽIVOT
benefičná akcia
1.10.2011
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2011
Deň otvorených dverí
9. september 2011
Hudba Trnave - Koncerty 9.ročníka slovenského festivalu umenia Hudba Trnave 2011 – POCTA FAGOTU
Moyzesovo kvarteto
14.10.2011 18:00 hod.
Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený kríček 3
Hudba Trnave - Koncerty 9.ročníka slovenského festivalu umenia Hudba Trnave 2011 – POCTA FAGOTU
Filharmonické fagotové kvarteto
16.10.2011 18:00 hod.

346

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

14.5.2011 Noc múzeí a galérií 2011, Synagóga - CSU
14.5.2011 Noc múzeí a galérií 2011, Synagóga - CSU

83

46
234
433
/počas mesiaca júl 2011 realizovaných 16 tvorivých dielní od utorka do piatku, od 9:00 – 12.00/

1
45

86

216,50 €

Synagóga – centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

20.
21.

22.

Metodický deň /popis v bode 3.2./
9.12.2011
Kopplova vila GJK
Art laboratórium
tvorivé dielne počas celého roka 2011
27 platených tvorivých dielní, 24 neplatených dielní pre Detský
domov v Trnave, Klub vozíčkarov v Trnave, Klub dôchodcov
a materské školy v Trnave v spolupráci s Katedrou pedagogiky
výtvarného umenia PdF TU v TT.
Premietania v spolupráci s ANIFESTom s.r.o.
v rámci podujatia Art Laboratórium bolo počas roku 2011 realizovaných 9 premietaní pre deti ZŠ

32
524 - platené tvorivé dielne
315 - neplatené tvorivé dielne
168

157,20 €

