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ĽUBOMÍRA SLUŠNÁ-FRANZ • MAGDALÉNA ROTHOVÁ • BARBORA HAVIAROVÁ • JUDITA MARČOKOVÁ • VERONIKA

KALLAN • JOZEF BAJUS • TERUYOSHI YOSHIDA • VLADISLAV GREŠLÍK • ARTEMIS A. ZENETOU • DANIELA KYTKOVÁ •

ŠRAMATYOVÁ • CARL SPIELVOGEL • KATARÍNA BODNÁROVÁ • TOMÁŠ HANUS • PAVEL URBÁN • PETER GREGVOREK •

MIRIANA MATERÁKOVÁ • ĽUBICA VARGICOVÁ • DAVID CYSAŘ • ANTON POPOVIČ • VLADIMÍR POPOVIČ • EVA

MILOTA HAVRÁNKOVÁ • BARBARALEE DIAMONSTEIN-SPIELVOGEL • SLAVOMÍR SOLOVIC • KATARÍNA GLONČÁKOVÁ-

BOHUMELOVÁ • MICHAL NESÁZAL • PETER ONDRUŠEK • MAREK WAGNER • RÓBERT ŠIMONČIČ • HELENA BALOGOVÁ •

GOLEV • DARINA SEDLÁKOVÁ • KRZYSZTOF SZMAŃDA • EDMUND ŠKORVAGA • PETER ROLLER • IVAN POPROCKÝ •

JÁN MOROVIČ • KATARÍNA NIŽŇANSKÁ • SVÄTOPLUK PÍSECKÝ • DAN MERTA • PAUL J. SMITH • PETER NOVÁK • MAREK

IVAN MINÁRIK • ANNA DAUČÍKOVÁ • TIBOR HORVÁTH • ANNA MORO – LIN • JÁN FOLTÍN • JANA KADAŇOVÁ •

KVETAN • BARBARA ILLKOVÁ • PETER MOLČAN • SAHRAA KARIMI • BOHUNKA KOKLESOVÁ • JARMILA LAJČÁKOVÁ •

GORDANA DELIČ • RADOVAN STOKLASA • MANFRED MAI • VLADIMÍRA BEBČÁKOVÁ • LUKÁŠ JABLONOVSKÝ • RÓBERT

ZSUZSANNA KEMENESI • SILVIA FEDOROVÁ • HELENA WERLE • OĽGA GYARFASOVÁ • RICHARD RIKKON • DUŠAN

SZABÓ • WALTER ROCHEL • MILAN SLÁDEK • LÍVIA NOGOVÁ • VESNA PAVLOVIĆ • RUDOLF FILA • DUŠAN HANÁK •

ZAHORANSKÝ • KATARÍNA OVEČKOVÁ • HANA DOLSKÁ • ZUZANA ŠIPOŠOVÁ • ARIANA NICODIM • BARBARA

ŠIMON KNIEZ • JOŽO HALÁSZ • MILAN BOČKAY • ALEXANDER BRETT • PETER POHANKA • ZOLTÁN MASSAY KOSUBEK •

HOLUBOVÁ • CHRIS ERWIN • LUCIA MRVÍKOVÁ • BENES JÓZSEF • TOMÁŠ BAROŠ • MIROSLAV KOŠNÁR • ALENA

PETER KNUDSEN FRANS • KATARÍNA KURTÍKOVÁ • JANA ROHOŇOVÁ • JOHN GOODISH • IVAN ČARNOGURSKÝ •

HERIBANOVÁ • JOZEF MAČIŠÁK • SILVIA PORUBÄNOVÁ • GRAŹINA BRYLEWSKA • DANIELA KOŠŤÁLOVÁ • MICHAL

PAVLÍNA FICHTA ČIERNA • ANTON KLEMPÁR • YOUNG – SOON CHA • MARTIN JANOŠKO • JOZEF JANKOVIČ • ALEŠ

VAŠEČKA • SIMON SEMOV • JURAJ ČIŽMAROVIČ • MARK ANTHONY CALLAGHAN • ILONA NÉMETH • PETER GUŠTAFÍK •

VOTAVA • ĽUBOMÍRA KLEMENTISOVÁ • PHOEBE SUN • ELENA MARUŠÁKOVÁ • ZUZANA JÁNSKA • ILLENE CUPIT •

ZUZANA SIDHI VRAŠTIAKOVÁ • ADRIÁN RAJTER • WAECKERLIN THERESA • ZOBRIST AGATHA • KATARÍNA

JAN MASSMANN • DUŠAN DUKÁT • IVANA CHRISTOVÁ • DJ KOKY • JANA HOJSTRIČOVÁ • RUDOLF SIKORA • JANET

SLANINKOVÁ • VIERA DUBAČOVÁ • BERND PREIML • ŠTEFAN MICHALKO • HANNE VOUKALIS • PATRICIE FEXOVÁ •

REILLY • MIŠA CHMELIČKOVÁ • JÁN HOFFSTÄDTER • MÁRIA ŠILBERSKÁ • DAGMAR LIVOROVÁ • IGOR MINÁRIK • JANA

DOROTA SADOVSKÁ • HENRICH LEŠKO • CECÍLIA BLANÁROVÁ • KATKA BRYCHTOVÁ • JENA OPOLDUSOVÁ • JOLANTA

SENDREIOVÁ • VÁCLAV MIKA • NIKOLETA KOREŇOVÁ • LÁSZLÓ NAGY • RICHARD STANKE • VANESA HARDI • JÁN

WAGNER • MILAN TITTEL • DUŠAN SÝKORA • MARTIN FAZELI • ROBO KOČAN • DAGMAR ŠIMÚNKOVÁ • MARTIN

LÍŠKA • JANO JURGA • JIŘÍ X. DOLEŽAL • JURAJ BARTOŠ • ANTON ČIERNY • ŠTEFAN ADAMEC • VALERIJ KARLOVIČ

MELICHERČÍK • MARTIN DERNER • ILDIKÓ DOBEŠOVÁ • PAVEL TRAUBNER • ANYALAIOVCI • VINCUK VIAČORKA •

GEROJC • NATÁLIA SIVÁKOVÁ • MARTIN HALAČ • MIROSLAV ŠARIŠSKÝ • PETER MCFADDEN • MATÚŠ JAKABČIC •

IVAN HRMO • JÁN HERO • JOZEF HORVÁTH • EVA SEDNIČKOVÁ • JARMILA VAŇOVÁ • MIROSLAV BROOŠ • MÁRIA

MARTIN KRESÁK • GABRIEL GLID • ALEXANDRA POPOVIČOVÁ • MAGNE VANGNES • EVA ČERNÁ • JOZEF MATEJÍČEK •

HÁZ • VLADIMÍR BENKO • LUCIA ŠIMONČIČ • MARINA SHRESTA • MARIJA DRAGOJLOVIĆ • PETER HORVÁTH • MILAN

MIRIAM KEJZLAROVÁ • IVAN NOVOTNÝ • MICHAL GABRIEL • STEPHEN B.HEINZ • PHILIPPE BOUCLY • STANISLAV

KAPUSTA • MIROSLAV LAJČÁK • MARTIN KRATOCHVÍL • MICHAL ŠAPIRO • MIKI MICHELČÍK • JOHN SHATTUCK •

BACHLEDA • ŠTEFAN KUBOVIČ • UROŠ DJURIČ • EVA CHMELOVÁ • MAGDA VÁŠÁRYOVÁ • ŠTEFAN ROZKOPÁL • LUIS

JURAJ KLUBAL • ANTON ŠULÍK • BARA LEHMAN-SCHULZ • SILVIA GAŠPAROVIČOVÁ • MARTIN KOCOUREK • MIROSLAV

TORENO JORGÉ • BARBORA NOVÁKOVÁ • PETR VÁGNER • BRANISLAV LUKNÁR • JOZEF JANKOVIČ • ĽUBOMÍR

CIPÁR • ROBERT MAKAR • MARTIN KREKÁČ • OLIVER GUNOVSKY • GREGOR HOEPLER • ZUZANA PIUSSI • MARIANNE

ŠPIRKO • BIBIANA ONDREJKOVÁ • ROBERT BIELIK • MAGNUS GRAMÉN • BETY K. MAJERNÍKOVÁ • SHARON

WURST • MICHAELA MUDROŇOVÁ • EDUARD KUKAN • MARTIN PIAČEK • SHIRLEY PAES-LEME • MÁRIA NAZAREJOVÁ •

MIKLOŠOVÁ • URSULA FUHS • FRANTIŠEK SKÁLA • HARRI LEPPANEN • VLADIMÍR KOKOLIA • AKIHIKO IZUKURA •

VESNA STEFANOVSKA • IVETA HAASOVÁ • JANO DOBRANSKÝ • ERA MILIVOJEVIĆ • IVAN KLIMO • MIRIAM

MIKULÁŠ DZURINDA • ZDENO RYDL • JOVAN ČEKIĆ • KAWAI YUKA • MARTIN ŠTRBA • SLAVOLJUB RADOJČIĆ •

PETRÁŇOVÁ • PATRIK KOVAČOVSKÝ • BOHDANA MACHAJOVÁ • KATEŘINA VINCOUROVÁ • DANIEL BURANOVSKÝ •

MATEUSZ RYCZEK • EZECHIEL ZORLA • MARTIN OŽVOLD • AMÁLIA ZUPKOVÁ • EDUARD TORAN • INGRID VIŠŇOVSKÁ •

IVAN ŠTEFANEC • PETER MACHATA • MICHAELA KLIMANOVÁ-TRIZULJAKOVÁ, • JÚLIA KUNOVSKÁ • ZUZANA

PAVEL MORAVA • MICHAL IVANIČKA • UTA MAYER – SCHALBURG • OTIS LAUBERT • LACO HALAMA • EMÖKE VARGOVÁ •

RUDAVSKÁ • VLADO SENDREI • ANNA GOEBEL • MICHAL BYCKO • STANKA MURÍNOVÁ • JANA MICHALEKOVÁ • LUKÁŠ

JAROSLAV KISKA • RAHEL HEGNAUER • MICHAL KUBO • JOHN DALE • ŠTEFAN STOJKA • LEIGHTON KLEVANA •

RITTSTEIN • TATIANA GONČAROVÁ • RICHARD BULCROFT • PATRIK ŽIGMUND • IVAN KORČOK • JÁN MOROVIČ •

HELMUT BECKER • HILDA Ó RIAIN • IVANA KONSKÁ • KOČAN ROBO • THERESA WAECKERLIN • PETER PUKLUS •

AGNIESZKA RAYSS • KAROL BORIK • OLIVÉS CLAIRE • MIROSLAV MOJŽITA • ĽUBKA ŽILKOVÁ • BOHDAN HOSTIŇÁK •

REGINA OVESNY-STRAKA • ERIKA GODLOVÁ • LUBOŠ KIPS • PETER MELIŠ • HANA PAUKEJE • MILOŠ KOPTÁK • MARKO

JOHN M. SUMANSKY • ZORAN NASKOVSKI • DILIANA DILKOVA • SOŇA SADILKOVÁ • TATIANA JURÍKOVÁ • ZITA

BLAŽO • JOACHIM SCHÄFER • HAVIVA ZEMACH • ALEXANDR VONDRA • MIROSLAV MIKULČÍK • WARREN

FURKOVÁ • ĽUBOSLAVA RIAPOŠOVÁ • MARTIN BÚTORA • ĽUBOMÍR KLEMPÁR • JÁN ORLOVSKÝ • ROBERT GAŠPARÍK •

A. SCHNEIDER • MARTIN DICKINGER • ANNA KLIMÁČKOVÁ • ALEXANDRA ŽÁČIKOVÁ • DRAHOSLAV HULÍNEK • LÍVIA

KRISTÓF BACSÓ • GARETH NORMAN • ONDREJ RUDAVSKÝ • PETER MARKO • HELENA HRUŠOVSKÁ • IVAN PATÚC •

SLÍŽOVÁ • RAŠA TODOSIJEVIĆ • MARTIN ŠTEFÁNEK • TIBOR BÔRIK • MARTIN KRIVÁK • LEA KRČMÁRIKOVÁ • MICHAL

ZUZANA CHMELOVÁ • SOŇA KOSTRIANOVÁ • TOMÁŠ ONDAČKA • VALERY VORONETSKY • JANO ŠEBÍK • HELEN

MLYNÁR • MADELEINE EDBERG • MARTA LESKOVÁ • IHOR MELNYCHUK • VLADIMÍR CHMELO • VLADIMÍR KOBEC •

FEDOR • MICHAEL KOCÁB • JIŘÍ PŘÍHODA • SAŠA PETROVICKÁ • STANISLAV ĎURICA • MICHAL BABINČÁK • ZDRAVKO

BOHUMILA TAUCHMANNOVÁ • ANGELA BAUER – DANTOIN • MARTIN BOLLDORF • JANA ILLÉSOVÁ • JANA

JOKSIMOVIĆ • VÍT ZOUHAR • BARBORA VÁVROVÁ • HELFRIED CARL • MONIKA PALUŠKOVÁ • IVETT PAVLIS • JANA

KOLLÁROVÁ • MYROSLAVA M. MUDRAK • ÁBEL RAVASZ • DANA KLEMPÁROVÁ • EVA BAČOVÁ • ELVÍRA CHADIMOVÁ •

LAZAROVÁ • JIŘÍ ČERNICKÝ • ŠTEFAN PUŠKÁŠ • MARIÁN CIPÁR • EVA VANCUROVÁ • WIM STILLE • ENIKO BOTHOVÁ •

MAGDALENA CISZEWSKA RZASA • ZORA PALOVÁ • SARAH MEREDITH LIVINGSTON • RICHARD S. LANIER • OĽGA

HELMUT BECKER • KARLA WURSTEROVÁ • ANNA GHANNAMOVÁ • GUANG YAO WU • PATRIK ZOLVÁNY • PAVOL

DŽUPINKOVÁ • BEA DE VISSER • MARTIN MAINER • PAVOL MÚDRY • MONIKA NEMČOVIČOVÁ • SILVESTER LAVRÍK •

DEMEŠ • JOZEF ĎURNÍK • ROMAN POPELÁR • DOMINIKA SLÁDKOVÁ – PAŠTÉKOVÁ • JANUSZ KUCHARSKI • MILOŠ

LADISLAV CMOREJ • LUCIA FRANCESCATO • RICHARD KOKY • MILADA ŚLIZIŃSKÁ • GABIKA BUKOVSKÁ • BATA

BALGAVÝ • ANTON BOHUMEL • PAUL VAN HOOF • OZO GUTTLER • ĽUBO STACHO • MARIÁN MEŠKO • JANA

KRGOVIĆ • TOMÁŠ STRÁŽAY • MARTIN CIEL • REBECCA HOVARTER • SOŇA HORŇÁKOVÁ • DANIEL GLID • GUSTÁV

MROŠČÁKOVÁ • MÁRIA ČOREJOVÁ • ANTON MIRGA • KIRK COLLINGWOOD • DENISE DEMARIE • JANA FARMANOVÁ •

BAČO • JÁN SUCHÁŇ • JANA ČIMOVÁ • BRANIMIR KARANOVIĆ • DANIEL VESELSKÝ • ROMAN PETRUŠ • ELIZABETH

TATIANA IVANOVÁ • VIERA ŠINDELÁROVÁ • MARTA GAJDOŠÍKOVÁ • TATIANA HRUSTIČ • PETR NIKL • MIODRAG

STUART-SMITH • ERIKA TRNKOVÁ • DRAGOMIR URGEN • DENISA GURA DORIČOVÁ • MIRO HERÁK • EMÍLIA

ELEZOVIĆ • BRAŇO TICHÝ • LAURA DITTEL • PAVOL TRNOVEC • MARTIN KRIVÁK • VIKTOR CICKO • ŠYMON KLIMAN •

VAVREKOVÁ • MICHAELA NOCIAROVÁ, • PETER FAŠANOK • JÁN HROMADA • FRANCOIS LELEUX • FRANTIŠEK TÓTH •

MAREK KOREŇ • MARIUS TUDOR • ANDREA ŠENKYŘÍKOVÁ • IVANA PALEČKOVÁ • ANDREJ BELÁK • DAGMAR SLIACKA •

MIRJANA DJORDJEVIČ • ADRIANA DRÁFIOVÁ • ANDREA VONKOMEROVÁ • THEMBA HADEBE • AURELIA MANDZIUK •

TOMÁŠ FORGÁČ • PHILIPP LIENHART • MARKUS P. MANDL • MICHAEL SCHWAIGER • ZUZANA GALLOVÁ • LUBO

MAREK KIANIČKA • NIKITA SLOVÁK • ADELA BANÁŠOVÁ • JANA OLEÁRNIKOVÁ • EVA BABITZOVÁ • BÁLINT VERES •

ČECHOVIČ • KATARÍNA BOBKOVÁ • ARPÁD ESZTERGÁLYOS • MARGITA VERNARCOVÁ • ANETA JURGOVIANOVÁ •

ZUZANA HAVÍROVÁ • NINA VESELÁ • JURAJ OPRŠAL • RAINER FRANZ • FRANTIŠEK LIPKA • TOMÁŠ POSPĚCH • HENRY

JOZEF MINÁR • PETER MARKO • ÉVA DEÁK • VANYA IVANOVA

Ľubomíra Slušná-Franz
zakladateľka a prezidentka ACEC

pre tých, ktorým boli určené. Komunikácia

poslanie ACEC napĺňali a rozvíjali ďalej. A aj

sa začala vedome formovať ako kľúčový

keď to nebolo vždy jednoduché, verili sme

prvok našich aktivít. Formovalo sa aj naše

zmyslu svojej práce a významu, ktorý má pre

poslanie, ktorým bolo od začiatku budova-

cieľové skupiny. Spájala nás silná vôľa reali-

nie porozumenia, prehlbovanie vzdelávania

zovať projekty, ktoré majú pridanú hodnotu

a vytváranie priestoru pre ďalšie pokračo-

a niekedy aj silu meniť postoje alebo životy.

vanie vzájomnej komunikácie. Pri napĺňaní

Súdržnosť a vytrvalosť sú pravdepodobne

tejto misie sme vytvárali spolupracujúce

tie vlastnosti, vďaka ktorým sme dokázali

siete a partnerstvá s mimovládnymi organi-

realizovať aj smelé vízie a projekty, ktoré

záciami, inštitúciami a spoločnosťami, ale aj

boli mimoriadne náročné. Niekoľko projek-

odborníkmi z rôznych oblastí doma aj v za-

tov realizujeme dlhodobo, napríklad, Zdravé

hraničí.

komunity kontinuálne už skoro dve desaťro-

Máloktorá generácia môže povedať, že bola

čia. Za výnimočnú pokladám tiež sieť skve-

svedkom takých dramatických zmien ako tá

lých partnerov, spolupracovníkov a priate-

„naša“. Transformácia spoločnosti bola veľmi

ľov ACEC. Táto sieť sa formovala postupne

rýchla. Slovensko sa osamostatnilo, stalo sa

a rozrastala sa s každým novým projektom.

Mimovládna organizácia Asociácia pre

a na Slovensku, so silnou medzinárodnou

členom NATO, Európskej únie a začalo písať

Cenné je, že spolupracujúca sieť je dlhodo-

kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

účasťou, organizovaná Medzinárodnou aso-

svoju novodobú históriu. Boli sme aktívne

bo fungujúca a nesmierne si vážim všetkých,

stavala, od svojho založenia pred dvadsia-

ciáciou súčasného umenia (C.ART.A – inter-

pri tom. Prezentovali sme ho ako krajinu,

ktorí v nás nielen veria, ale tiež priložili alebo

timi rokmi, na pevných základoch. Tie boli

national), ktorú som založila a viedla, sa sna-

ktorá má Európe a svetu čo ponúknuť, aj

aktívne prikladajú ruku k spoločnému dielu.

budované od polovice osemdesiatych ro-

žila tieto nové podmienky svojimi aktivitami

ako krajinu, ktorá dokáže priniesť nové idey

Chcela by som úprimne poďakovať všet-

kov a upevnené v rokoch deväťdesiatych

naplno využiť. Realizovala napríklad Medzi-

a prístupy v medzinárodných súvislostiach.

kým doterajším členom Poradného výboru

početnými, veľmi slobodnými a nezávislými

národné sympóziá textilu a neskôr papiera,

Reagovali sme na spoločenské dianie na Slo-

ACEC, rovnako všetkým kolegom, jednot-

aktivitami a výstavami výtvarného umenia.

exteriérovú výstavu Common Space zame-

vensku, aj za jeho hranicami a tiež v regió-

livcom aj organizáciám, ktoré s nami v prie-

Zo všetkých spomeniem výstavu v exterié-

ranú na životné prostredie, TONAL – mladý

noch, v ktorých bola demokracia ohrozená.

behu dvoch desaťročí spolupracovali. Aj po

ri Zámockého parku v Pezinku, pod názvom

slovenský výtvarník roka, pravidelné výsta-

Viaceré z našich projektov zarezonovali

dvadsiatich rokoch stále verím, že energii

Pezinok ’87, ktorá bola jedinečným happe-

vy súčasného československého výtvarného

na domácej pôde aj v krajinách realizácie.

spoločného úsilia s dobrým zámerom je

ningom, na ktorom verejne vystavovali svo-

umenia vo Viedni a ďalšie.

Všetky, ktoré sme organizovali v priebehu

ťažké odolať. Verím na silu skutočnej komu-

je diela aj tzv. zakázaní umelci. Také boli aj

Pokračovali sme v umeleckých aktivitách,

uplynulých dvoch desaťročí boli orientova-

nikácie, spoluprácu a vnútornú silu človeka.

pravidelné individuálne a skupinové výsta-

aj v hľadaní možností, ako priniesť výtvar-

né na občiansku spoločnosť, medzinárodnú

Som presvedčená, že odstraňovať príčiny je

vy, realizované na 1. neurologickej klinike

né umenie čo najbližšie k ľuďom. Výstavy

kultúrnu výmenu, upevňovanie a zlepšova-

dôležitejšie ako riešiť dôsledky, aj keď je to

v B ratislave, ktorá sa na istý čas stala neofi-

sme preto robili nielen v prestížnych domá-

nie komunikácie, medziľudských vzťahov,

neporovnateľne náročnejšie.

ciálnou výstavnou sieňou. Prehliadky Dizaj-

cich a európskych výstavných sieňach, ale

sociálnu oblasť a vzdelávanie. Od roku 2002

V súčasnom digitálnom veku, v ktorom

nu odevu a šperku sme robili v Brne a iných

aj v netradičných priestoroch a rozličných

je neoddeliteľnou súčasťou našich aktivít

vnímam viac vyhranený priestor dobra a zla

miestach na Morave, kde nám nezasahovali

prostrediach exteriérov. Prekračovali sme

vzdelávacia a osvetová činnosť pre soci-

bez stredu, vo veku, v ktorom je svet kom-

do ich koncepcie.

hranice výtvarného umenia, prezentované

álne vylúčené skupiny. Sústreďujeme sa

plexnejší ako v minulosti, vidím ešte väčšiu

Tieto akcie by nebolo možné robiť bez kul-

druhy umenia sa postupne rozširovali, obo-

na obyvateľov rómskych osád na Slovensku

potrebu komunikáciu personalizovať. Vní-

minácie energie, ktorú bolo schopné vyge-

hacovali a vzájomne prelínali. Vznikali netra-

a na implementáciu pre tento účel vytvore-

mam to dokonca ako nevyhnutnosť. Verím,

nerovať nadšenie skupiny tvorivých a odváž-

dičné spojenia, ktoré prinášali ďalšie tvorivé

ných vzdelávacích programov.

že Asociácia môže v ďalších dvadsiatich ro-

nych umelcov.

nápady a možnosti.

Keby som mala odpovedať na otázku, čo

koch prispieť v jej rozvíjaní a vytváraní no-

Nežná revolúcia v roku 1989, otvorenie

Tento prístup a nová vízia využívať ako

bolo v priebehu týchto dynamických dvad-

hraníc a nové možnosti, ktoré táto zmena

prostriedok efektívnej komunikácie kultú-

siatich rokov najdôležitejšie, bez váhania by

vých foriem.
Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komu-

so sebou priniesla, boli fascinujúce. Otvori-

ru a vzdelávanie, podnietili v roku 1999 za-

som odpovedala, že ľudský kapitál, ktorý

nikáciu prajem, aby sme si aj do budúcnosti

li sa dvere do sveta a rozšírili obzory, ktoré

loženie Asociácie pre kultúru, vzdelávanie

je nenahraditeľný a stotožnenie sa s posla-

uchovali rovnakú nezávislosť, aby sme svo-

znamenali nové výzvy a prinášali nové kul-

a komunikáciu (ACEC). Začali sme sa ciele-

ním a misiou organizácie. V prvom rade sú

je poslanie naďalej napĺňali s jasnou víziou

túrne, ale aj politické a ekonomické vply-

ne zameriavať na dosiahnutie čo najväčšej

to kolegovia, s ktorými sme vždy tvorili

a s vedomím, že všetko, čo má opodstatnenie

vy. Realizácia viacerých výstav v zahraničí

zrozumiteľnosti posolstva našich projektov

dlhodobo fungujúce a stabilné tímy a ktorí

a správny zámer, je možné uskutočniť.

Magdaléna Rothová
riaditeľka ACEC

Dr. Barbaralee Diamonstein-Spielvogel a H.E. Carl Spielvogel
predsedajúci Poradného výboru ACEC

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a ko-

ká skupina profesionálov i nadšencov, ktorí

Od roku 1999, Asociácia pre kultúru, vzde-

munikáciu (ACEC) bola založená s cieľom

sa vzájomne inšpirujú, podporujú, spolupra-

lávanie a komunikáciu (ACEC), ktorej spo-

kvalitnej práci pre prospech všetkých ob-

spájať a svoju misiu aktívne napĺňa už dvad-

cujú a tvoria. Trpezlivosť, loajalita, oddanosť,

lu-predsedáme, podporuje porozumenie,

čanov, bez ohľadu na ich pôvod či minulosť.

sať rokov. Združuje ľudí s otvorenou mysľou,

vytrvalosť, kreativita a priateľstvo… je len

upevňuje medzinárodnú kultúrnu výmenu,

Poskytovaním prístupu ku vzdelaniu a zve-

plných ľudskosti, odhodlania a inšpirácie.

zlomok vlastností, ktoré ich charakterizujú

rozvíja vzdelávanie a vytvára nové a ino-

ľaďovaním životov, ACEC rozvíja udržateľ-

Vďaka tomu sa už dve desaťročia dennoden-

a našu organizáciu utvárajú.

vatívne programy na podporu vzájomných

né komunity plné života pre Rómov a ich

Ďakujem, že každý jeden moment na našej

vzťahov medzi majoritnou populáciou a zne-

susedov na Slovensku. Jej akcieschopnej

priamke času je plný úžasných ľudí, skvelých

výhodnenými menšinami. Porozumenie, prí-

prezidentke, Ľubomíre Slušnej-Franz gratu-

skutkov, energie, ktorá vibruje a strháva.

stup ACEC, a dlhodobá podpora priameho

lujeme k významným a dlhodobým výsled-

ne úspešne vyvíja a rastie.
Vstúpiť rovnými nohami do plne rozbehnutého deja a príbehov, ktoré sa roky odohrá-

kedykoľvek predtým, pokračuje vo svojej

vali a rozvážne rozvíjali, je zaväzujúce. Je to

Želám nám všetkým, i do ďalších rokov, ne-

zapájania rómskych komunít do rozvoja ob-

kom ACEC, ktoré mali za následok rozšírenie

záväzok ľuďom, ktorí sú a boli toho súčasťou.

závislosť tvoriť, odvahu vstúpiť do neprebá-

čianskej spoločnosti, sú príkladné. Za svoju

efektívnych programov organizácie. Pod jej

Zároveň je to záväzok pre mňa. Záväzok byť

daných vôd, vôľu spolupracovať a silu v tom

činnosť získali uznanie od Ministerstva za-

vedením priniesla ACEC svoje zmysluplné

odhodlaná písať príbeh, ktorý je nerozlučne

vytrvať.

hraničných vecí SR, Svetovej zdravotníckej

a kreatívne myšlienky do New Yorku, Paríža,

organizácie, Health Collaboration Award,

Bruselu, Berlína, Viedne, Prahy, Varšavy, Sa-

a ďalších. Toto je z veľkej časti zásluhou

rajeva, Belehradu a Minska – aby nám všet-

Ľubomíry Slušnej-Franz, ktorej vízia bola

kým pomoholi v globálnom zápase s diskri-

kľúčovou k vytvoreniu organizácie, ktorá

mináciou a netolerantnosťou.

spätý s príbehom organizácie.
Prirodzené spojenie je dynamický proces.
O to viac ma teší, že jeho súčasťou je organic-

Budeme sa tešiť, ak budete toho súčasťou!

implementuje s porozumením, flexibilným

Ľubomíra Slušná-Franz je pre ACEC nena-

prístupom, uplatňuje nové formy komuni-

hraditeľným kompasom a svojimi poznatka-

kácie a dokáže prehĺbiť vzťahy medzi veľmi

mi, odhodlanosťou a vitalitou nám ukazuje,

rozdielnymi skupinami ľudí.

že existuje konštruktívna cesta vpred pre

Od založenia ACEC sme svedkami drama-

nás všetkých. S vedomím, že aj nasledujú-

tickej diaspóry, ktorá i naďalej ovplyvňuje

cich dvadsať rokov bude pod jej oddaným

mnohé postupy a programy týkajúce sa idey

vedením rovnako produktívnych, obohacu-

občianstva, národnosti, ale aj našej zodpo-

júcich a dobrodružných, jej a celému tímu

vednosti voči spoločnosti a voči sebe navzá-

ACEC k tejto inšpiratívnej práci srdečne

jom. ACEC, kľúčová súčasť tretieho sektora

gratulujeme.

v slovenskej spoločnosti, potrebnejšia než

Pavol Demeš
člen Poradného výboru ACEC
Nik v tom čase nemohol ani tušiť, že v New

Bielorusko (2005) – prezentácia slovenskej

Ako príklad môže slúžiť unikátna výstava

Yorku čoskoro dôjde k teroristickému útoku

kultúry v medzinárodne izolovanej post-so-

vých organizácií ide väčšinou o čin nadšen-

umelcov z vojnou zasiahnutej Juhoslávie

na Dvojičky, s obeťami ohromných rozmerov.

vietskej krajine, V4 mojimi očami (2011) pro-

ca, ktorý mu dá spin a získa pre svoju ideu

v Bratislave v roku 2000, na ktorých tvorbu

ACEC promptne zareagovala a zorganizovala

jekt realizovaný v Bruseli pri príležitosti 20.

ďalších nadšencov. Pri zrode ACEC stála tvo-

a osudy sa zabudlo. Výstava Vitaj porozu-

unikátnu akciu solidarity Sme na jednej lodi.

výročia vzniku Vyšehradského zoskupenia.

rivá a motivujúca Ľubomíra Slušná – Franz,

menie (Welcome Understanding) umožnila

V 35 mestách po celom Slovensku ľudia skla-

ACEC sa okrem toho zapojila i do predvo-

ktorá svoju víziu o kultúrnosti a humanizme

autorom nielen prezentovať svoje diela, ale

dali papierové lodičky s nápismi solidarity.

lebnej nestraníckej mobilizácie Urobme to!,

pretavila pred dvadsiatimi rokmi do fungu-

aj nadviazať priateľstvá a spoznať solidárne

Bolo ich spolu asi 100 000. Vzorku z nich som

kedy sa sústredila najmä na ženský elek-

júcej organizácie.

Slovensko.

spolu s veľvyslancom SR v USA Martinom

torát. Parlamentné voľby v roku 2002 mali

Bútorom odovzdal vo Washingtone, dojatej

veľký význam pre podvrdenie smerovania SR

senátorke za New York, Hillary Clinton.

do európskych štruktúr.

V prípade zrodu mimovládnych nezisko-

ACEC vznikla v špecifickom čase, rok po

V čase prístupových rokovaní, keď Sloven-

parlamentných voľbách 1998, po ktorých sa

sko muselo ukázať partnerom zo západu,

ukončil mečiarizmus a naštartovalo sa dobie-

že patrí do ich civilizačného okruhu, bolo

ACEC je príkladom mimovládnej organizá-

Po vstupe SR do rodiny vyspelých demok-

hanie zameškaného v demokratizácii a pribli-

nevyhnutné nájsť svieže a efektívne formy

cie, ktorá plne docenila a zvýraznila význam

racií sa ACEC sústredila najmä na náročnú

žovaní Slovenska do európskych a transat-

prezentácie krajiny v zahraničí. ACEC, v súčin-

kultúrnej diplomacie, s cieľom predstaviť Slo-

rómsku problematiku. I v tejto oblasti do-

lantických štruktúr. Občianska spoločnosť

nosti s mnohými umelcami a našou diploma-

vensko ako modernú a pútavú krajinu a záro-

siahla viaceré pozoruhodné výsledky, ktoré

mala v týchto procesoch nezastupiteľné

ciou, zorganizovalo v New Yorku bezprece-

veň podporiť o neho záujem vo svete. Spolu

sú zachytené v predkladanej publikácii.

miesto. Mimovládna organizácia ACEC si vy-

dentnú šnúru prezentácií slovenskej kultúry.

s početnými tvorcami a diplomatmi realizo-

ACEC prežila, a nielen to, stále má čo, po

tvorila vlastný prístup pri poukazovaní na so-

Projekt Oslavujeme Slovensko: Umenie zo

vala projekty Slovakia is Ready (2003) – pri

dvoch dekádach práce v domácom i medzi-

lidaritu a spolupatričnosť doma i vo svete,

srdca Európy trval celý mesiac a jednotlivé

príležitosti predsedníctva SR v Bezpečnost-

národnom kontexte, povedať. Prial by som si,

ako aj prezentovaní Slovenska v zahraničí.

podujatia sa konali v najprestížnejších kultúr-

nej rade OSN, Slovensko – Európa v malom

aby príbeh ACEC prispel k odvahe nerezigno-

Opierala sa o umenie, kreativitu a sieťovanie

nych stánkoch Big Apple.

(2004) – projekt zameraný na prezentáciu

vať a meniť veci okolo nás.

s partnermi zo súkromnej a verejnej sféry.

Slovenska v krajinách EÚ, Biely pozdrav pre

Neviditeľ ná v ýstava

Eduard Kukan
minister zahraničných vecí SR

1999
Zámocký park Pezinok
Sprievodné programy:

S potešením som prijal pozvanie a prevzal

• Módna prehliadka Až

záštitu nad týmto ojedinelým podujatím,

kam 3, réžia: Miriam

na ktorom sa zúčastňuje vyše 50 umelcov

Petráňová

z 29 krajín takmer zo všetkých kontinentov.

• Integration – Art and

Som rád, že môžem uvítať zástupcov nielen

Science – Environ-

z Európy, ale aj výtvarných umelcov z Ame-

ment-Human Being,

riky, Ázie a Austrálie.

prednáška prof. Jána

Účasť veľkého počtu výtvarníkov na reali-

Moroviča

zácii Neviditeľnej výstavy nasvedčuje tomu,

• Workshop Sensho-

že návrat k originálnej myšlienke prepojenia

ku-do, tradičná

umenia a prírody a jej posun, až do takmer

japonská metóda far-

absolútnej polohy splynutia umenia s príro-

benia a tkania textílií

dou, je pre umelcov veľmi inšpiratívny a po-

prezentoval Akihiko

núka celý rad možností na tvorivé vyjadre-

Izukura

nie našich spoločných pocitov z ohrozenia

• Súčasťou výstavy

Anna Goebel, Poľsko
Materiál: javorové semienka

modrej planéty v dnešnej pretechnizovanej

bola aj kolekcia prác

dobe. Neviditeľnosť, ktorá je hybným motí-

postihnutých detí

vom výstavy, je zároveň akýmsi manifestom

z Ústavu MUDr. Ka-

ľudského uvedomenia a odkazom nielen pre

rola Matulaya v Brati-

súčasnú, ale aj pre budúce generácie.

slave pod vedením

Som presvedčený, že toto ojedinelé podu

Daniely Kytkovej

jatie je priestorom pre kultúrnu výmenu
a tvorivý dialóg medzi našimi a zahraničnými
umelcami a otvára nové možnosti prezentácie ich diel v zahraničí. Kultúra je niekedy
najlepším diplomatom nielen tým, že vytvá-

Helmut Becker, Kanada
Materiál: ručne vyrobený papier
z ľanu, listov vŕby, javora a duba

ra priestor pre neformálne kontakty, ale aj

„Neviditeľnosť nie je len
o veciach, ktoré nemôžete
vidieť, ale tiež o veciach,
ktorým nevenujete žiadnu
pozornosť.“

Gramén Magnus, Švédsko
Materiál: drevo, farba
Rozmer: 260 × 300 cm

Vznik ACEC

už pri prvých dotykoch.

Hana Dolská
riaditeľka Malokarpatského múzea
v Pezinku
Tento veľkoryso pripravený projekt ma
oslovil a tiež predstava, že v Zámockom parku bude znovu podujatie, ktoré ho oživí. Je to
už tretí projekt v pezinskom parku, na ktorom som mohla spolupracovať s kurátorkou
výstavy Ľubomírou Slušnou. Chcela by som
poďakovať všetkým, ktorí sa na výstave podieľali a všetkým Pezinčanom, ktorí mali pre
tento projekt pochopenie.

— Waeckerlin Theresa / Zobrist Agatha (Švajčiarsko)

3. august 1999

tým, že často vypovie o ľuďoch a krajine veľa

1 7. – 2 6 . s e p t e m b e r 1 9 9 9
Neviditeľná výstava
Art Film & Fine Art 1999
Až kam – Pezinok

Anna Moro-Lin, Taliansko
Materiál: farbená gáza

Neviditeľ ná v ýstava

Walter Rochel
veľvyslanec a vedúci delegácie Európskej komisie
Delegácia Európskej komisie v Slovenskej
republike ocenila príležitosť zúčastniť sa
na podujatí Integrácia – Neviditeľná výstava,
ktorá predstavuje najväčšiu expozíciu s tématikou životného prostredia svojho druhu
v strednej a východnej Európe.
Motto „Životné prostredie nepozná hranice“ sa stalo sloganom sedemdesiatych
rokov, keď vtedajšie Európske spoločenstvo
začalo budovať svoju prvú environmentálnu legislatívu. V roku 1999, keď sa Slovensko
pripravuje na svoj vstup do Európskej únie,
sa tento slogan stal dokonca pravdivejším
a dôležitejším.
Otázka životného prostredia je jednou
z kľúčových a najnáročnejších otázok, ktoré
si vyžiadajú nemalé úsilie počas celého procesu prípravy na vstup do EÚ. Jej efektívne
riešenie je možné iba na základe európskej,
ba čo viac, medzinárodnej spolupráce. Som
presvedčený, že z enviromentálne čistejšieho Slovenska budú profitovať nielen jeho
občania, ale aj celá Európa.

Vladimír Popovič, Slovensko
Happening

Martin Janoško, Slovensko
Materiál: umelé kvety

Martin Fazeli,
koordinátor projektu (ACEC)

Čím viac človek rozmýšľa
o pojme neviditeľnosť, tým
viac otázok sa vynára.
— Brett Alexander (Austrália)

„Kvapka vody v mori je more.“ Perzský bás-

sunúť limity svojho určenia. Bola výstavou

nik Rumi touto vetou vyjadruje moje chápa-

výtvarného umenia pre životné prostredie,

nie neviditeľnosti. Neviditeľnosť, ako ju tu

kde dielo človeka prírode nedominovalo. To

chápem, nie je o našej neschopnosti vidieť.

samo osebe robí z tohto podujatia významnú

Je najvyššou formou harmónie a ako taká

umeleckú udalosť, ktorá však práve z tohto

je pre nás jediný možný spôsob ako vstúpiť

dôvodu nebola iba o umení. Rád by som pri

do vzťahu s prírodou.

tejto príležitosti poďakoval zúčastneným

Neviditeľná výstava bola na jednej strane
pokusom preskúmať a vyjadriť možnosti harmonickej jednoty umenia a prírody, na strane druhej sviežim pohľadom s úmyslom po-

umelcom a všetkým, ktorí nás pri organizácii
podujatia podporili.
Šťastné nové tisícročie!

Ar t Film & Fine Ar t

1999, 2000, 2001
Trenčianske Teplice
Výstavy a inštalácie

Katarína Ovečková (dach)
Z denníka a katalógu Medzinárodného festivalu Art film, Trenčianske
Teplice, 2000

v exteriéri parku
a interiéroch
festivalových priestorov
pri príležitosti konania
Medzinárodného
filmového festivalu

Tak, ako Art Film prezentuje netradičný žá-

Art Film Fest

ner vo filmovom umení, aj výstavy Art Film
& Fine Art predstavujú výtvarné diela, myšlienka ktorých nie je prvoplánová.
Výstava v parku nechcela vzbudiť okázalý
obdiv a poklonu umelcovi, ale úsmev, zamyslenie, či pozastavenie sa cestou do kina.
Je to výtvarná poetika, ale aj dávka humoru, zdravej irónie a prezentácia súčasných
výtvarných tendencií na Slovensku. Koho
by nerozosmial slovenský film, symbolicky
prenesený do podoby dreveného, skoro tri
metre vysokého, kráčajúceho bezdomovca

Tím ACEC a vystavujúci autori, 2000

od Vladimíra Popoviča, pýtajúci sa: Kadiaľ sa
ide na Kolibu?
Prepojenie výtvarného a filmového umenia poskytlo tvorcom možnosti vyjadrenia
pohybu použitím rôznych techník a ich kombinácií. Jedným z nich je Miloš Kopták, ktorý
premenil podtitul festivalu „Art Film – filmový festival o umení“ na umenie o filme.
Použil pritom fotografie populárnych herečiek spred dvadsiatich rokov, ktoré zbierala
ešte jeho mama a technikou koláže ich pretvoril na zaujímavé artefakty.
S počítačovou technikou sa zahral Marek
Kvetan pri spracovaní filmov Hviezdne vojny
a Trainspotting. Komprimovaním zasadil celý
film do jedného obrazu a vzniklo tak výtvarné spojenie prostredia parku a moderného
umenia.
Fotograf Robo Kočan „V znamení Strelca“
je názov inštalácie portrétov slávnych osobností narodených v znamení Strelca. Sugestívne spája obraz a pohyb. Spolu s mladými
výtvarníkmi vystavuje svoje fotografie aj
Vladimír Popovič, Kadiaľ sa ide na Kolibu, 2001

popredný slovenský režisér Dušan Hanák.
Ján Hoffstädter, Trpaslík, 2001

Jún 1999

Jún 2000

Jún 2001

Art Film & Fine Art 1999

Art Film & Fine Art 2000

Art Film & Fine Art 2001

Ar t Film & Fine Ar t

Miloš Kopták, Vyšívané tváre, 2001
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—

—

mária

vl adimír popovič

— martin
ja n o š ko — e zech i el — m i ch a el a
k l i m a n o vá-t r i z u l j a k o vá
—
daniel a k y t ková — mir iana
m at e r á k o vá — m i r i a m p e t r á ň o vá
— i va n h r m o — s o ň a s a d i l ková
— robo kočan — michael a
n o ci a r ová — l í v i a s l í žová —
p e t e r p o h a n k a — p av l i n a f i c h ta
čierna — ingrid višňovská
— pe ter fa šanok — martin
štrba — bea de visser a ďal ší.
j á n h o f f s tä d t e r

Až kam…

…je možné posunúť vzť ah odev ako objekt

1994 – 2004
• 1994 – nám. SNP,
Bratislava
• 1997 – 2003,
Ružomberok

Až kam… je možné rozvinúť vzťah odevu,

rodných sympózií papiera v Ružomberku. Aj

(sprievodné podujatia

objektu a nositeľa a Až kam môžeme a do-

vďaka tomu začali umelci využívať viac ako

Medzinárodných

kážeme zájsť v experimentovaní s použitím

materiál odevov papier a zostava tvorcov

sympózií papiera),

nových výtvarných výrazových prostried-

bola medzinárodná.

• 1997 – Pezinok

kov. Projektov sa zúčastnili profesionálni

Pri podujatiach Až kam bola výnimočná

(sprievodné podujatie

slovenskí výtvarní umelci tvoriaci v ume-

vzájomná spolupráca výtvarných umelcov,

k výstave Common

leckých oblastiach textilnej, odevnej, ale

ale aj umelcov z iných odvetví (hudobníci,

Space)

tiež sochári, sklári, šperkári a scénickí vý-

choreografi, dramaturgovia, DJ) a všetky

tvarníci. Silvia Fedorová, Júlia Kunovská,

ich charakterizovala mimoriadne tvorivá

(sprievodné podujatie

Miroslav Brooš, Soňa Sadilková, Lívia Slížová,

atmosféra. Modely prezentovali výhradne

k Neviditeľnej výstave)

Ildikó Dobešová, Erika Trnková, Jozef Bajus,

vynikajúci „amatéri“, študenti a priatelia.

• 1999 – Pezinok

• 2000 – Až kam – New

Michaela Klimanová-Trizuljaková, Milota

Age, Danubiana,

Havránková, Aleš Votava, Anna Daučíková,

Bratislava

Ondrej Rudavský, Zuzana Piussi a ďalší. Pre

• 2001 – Varšava

Aleš Votava, 1994

umelcov predstavovali tieto prezentácie

(sprievodné podujatie

výzvu, pri ktorej bola jediným obmedzením

medzinárodného

realizovateľnosť originálneho výtvarného

výtvarného projektu

nápadu, návrhu alebo myšlienky. Prehliadky

Art Barbakan 2001

Až kam nadväzovali na výstavy Dizajn odevu

v historickom centre

a šperku, ktoré sa niekoľkokrát uskutočnili

Varšavy, súčasťou

od polovice 80-tych rokov v Inštitúte prie-

programu bola

myselného dizajnu v Brne, ale napríklad aj

výstava Možnosti

na zámku v Mikulove a vo Valticiach. Prvá

papiera)

prehliadka Až kam sa uskutočnila v roku

• 2002 – Červený

1994, na námestí SNP v Bratislave, v piatok

kameň, Častá

15. apríla o 15.00 hodine. Zámer ozvláštniť

• 2004 – Divadlo Aréna,

obyčajný piatok a na chvíľu zastaviť upo-

Bratislava

náhľaných a unavených obyvateľov mesta
na konci pracovného týždňa sa vydaril.
Performance Až kam – New Age sa v roku
2000 uskutočnila v galérii Danubiana v Bratislave v réžii Antona Šulíka. Výtvarné riešenie scény: Ondrej Rudavský, Marek Kvetan,
Ezechiel Zorla. Choreografia: Ján Hromada.
Hudba: Peter Meliš. Dramaturgia: Stanislav
Bachleda a Zuzana Sidhi Vraštiaková.
Ďalšie prehliadky Až kam sa uskutočnili príležitostne ako sprievodné podujatia medzinárodných a domácich projektov, organizovaných ACEC. Napríklad každý rok až do roku
2003 ako sprievodné podujatia MedzináAnna Daučíková, 1994

1999

Jozef Bajus, 1994

2000

2001

2002

2003

2004

Až kam, Ružomberok

Až kam, Ružomberok

Až kam, Pezinok

Až kam – New Age, Bratislava

Až kam, Ružomberok

Až kam, Ružomberok

Až kam, Ružomberok

Až kam, Ružomberok

Až kam, Varšava

Až kam, Červený Kameň
Až kam, Častá

Až kam, Bratislava

Až kam…

…je možné posunúť vzť ah odev ako objekt

Až kam – New Age, performance, Danubiana, 2000

Slávka Doricová, Divadlo Aréna, 2004
Varšava, 2001

Michaela Klimanová-Trizuljaková

2001
2002

Varšava

Červený
Kameň,
Častá

Divadlo Aréna, 2004

Až kam – New Age,
performance,
Danubiana, 2000

1994
2000
2004
Bratislava

Divadlo Aréna, 2004

Až Kam – New Age, performance, Danubiana, 2000

Ezechiel Zorla, Invisible Exhibition, 1999

1997
1999

Jana Majtánová, Invisible Exhibition, 1999

Pezinok

2000
1997 2001
1998 2002
1999 2003

Ružomberok

Lucia Slušná, Common Space, 1997

Michaela Klimanová-Trizuljaková,
Common Space, 1997

Až kam…

…je možné posunúť vzť ah odev ako objekt

Peter Machata, 1994

Úryvok textu katalógu z prvej prehliadky
Až kam v Bratislave v roku 1994:

Modely, které jsem na přehlídce viděl,
mne naplnily hlubokým p ohoršením.
Představují si vůbec jejich autoři, že
by v podobných šatech mohla soudružka zasednout na rotační uňuchadlo?
Myslí si snad někdo z takzvaných
umělců, že mladí soudruzi obalení
gumou by našli uplatnění v Lidových
milicích? Ví snad soudruh umělec, jak
by žena zaletovaná v kovové konstruk-

Andrea Vonkomerová, 1994

ci samostatně plánovala v soustavě
c ho z r a s č o tu? P ř e dve de né mo de l y
prostě nebyly k práci, soudruzi, ale
jen pro válení nějakých buržoázních
fuchtlí někde na Krymu. Proto, vážení soudruzi, odcházím ze své funkce
zklamán a naplněn hořkostí. Až kam
to povede? Což naše celoživotní úsilí chránit pracující před zvrhlostí
svobody a možností volby vyzní naprázdno?
Velký Bratr
Jiří X. Doležal

Zuzana Piussi, 1994

Milota Havránková, 1994

Medzinárodné sympózium papiera – IPS

1995 – 2003
Ružomberok

Príbeh papiera má na Slovensku veľa podôb

zií takto zahŕňali aj súčasné medzinárodné

a jedinečnú históriu. Jeho nová fáza v slo-

trendy v umeleckom spracovaní papiera

venskom výtvarnom umení, vrátane účasti

a aktívne sledovali vývoj a súčasné dianie

na medzinárodných podujatiach, je úzko spä-

v tejto oblasti výtvarnej tvorby.

tá s Medzinárodnými sympóziami papiera,

Podujatie organizovala Asociácia pre kul-

ktoré sme na strednom Slovensku každo-

túru, vzdelanie a komunikáciu (ACEC) a Me-

ročne organizovali od roku 1995.

dzinárodná asociácia papiera Iný Papier

Na sympóziách sa za desať rokov zúčastnilo

(IPAP) spolu s Neusiedler SCP a Liptovským

viac než 100 výtvarných umelcov zo 17 krajín.

múzeom v Ružomberku, ktorí sa na príprave

Výstavy z vytvorených diel na záver sympó-

sympózií podieľali od jeho vzniku.

Malgorzata Skuza, Poľsko

1999

2000

2001

2002

2003
Marek Wagner, Poľsko

Medzinárodné sympózium papiera – IPS

Ján Liška
generálny riaditeľ

a ktorá sa koná v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Každá z výstav je ukážkou iných
možností kreatívneho hľadania a schopností

Už od roku 1995 sa na pôde nášho podniku –

autorov posúvať hranice poznaného.

Severoslovenské celulózky a papierne – stre-

Po piatich rokoch realizácie sympózií mô-

távajú výtvarní umelci z rôznych krajín sveta.

žem povedať, že ich najlepšie vystihuje slo-

Prichádzajú, aby si overili možnosti tohto

vo stretnutia. Tieto stretnutia sú pracovné

zaujímavého materiálu a každý rok nás milo

a priateľské. Predstavujú prínos v oblasti

prekvapia svojou tvorivou invenciou a pre

výtvarnej tvorby z papiera na Slovensku

nás veľmi netradičným prístupom k papieru

aj v medzinárodnej konfrontácii. Okrem

a papierovej hmote. Papier a surová celulóza

priamej vzájomnej spolupráce, výtvarníci

pre zamestnancov SCP Ružomberok zname-

prezentujú svoju predchádzajúcu tvorbu,

najú hlavne praktické využitie a vďaka tvo-

prípadne dianie v danej oblasti vo svojej

rivosti výtvarných umelcov sme zistili, že to

krajine prostredníctvom diapozitívov diel

môže byť aj inak.

a katalógov. Pracovné a priateľské kontakty

Každoročne organizované sympóziá sú
obojstranne obohacujúce stretnutia, ktoré

zúčastnených sa stávajú podnetom pre ďalšie medzinárodné podujatia.

nepostrádajú ľudský aspekt. Vzájomná spo-

Keď sa zjavíme v továrni, všetci ktorí tam

lupráca umelcov a našich zamestnancov sa

pracujú vedia, čo to znamená. Ďakujeme im

za roky spolupráce prehĺbila. Mnohé z vý-

za priateľstvo a starostlivú pomoc.

tvarných diel vytvorených práve na týchto
sympóziách úspešne prezentovali Slovensko
v zahraničí na medzinárodných výstavách.

Ľubomíra Slušná
kurátorka
Každoročne poriadané Medzinárodné symLeena Naumanen, Rakúsko

póziá papiera v SCP Ružomberok majú niekoľko osobitostí, vďaka ktorým sa stali pre
výtvarníkov svojim spôsobom výnimočnými.
Jednou z nich sú dobré pracovné podmienky. Účastníci majú pre svoju tvorbu k dispozícii neobmedzené množstvo materiálu
a nie sú obmedzovaní v jeho výbere. Môžu
využiť hotové produkty, materiál v rôznych
fázach výrobného procesu, surovú celulózu,
aj tzv. odpadový materiál, ktorý je pre svoju
n eopakovateľnosť využívaný najviac. Táto
skutočnosť sa prejavuje na výsledných dielach najvýraznejšie. Výtvarníci môžu realizovať predstavy a projekty, realizácia ktorých
by v iných podmienkach nebola možná.
Sympózium každý rok uzatvára výstava výtvarných diel, ktoré vznikli v jeho priebehu

Ildikó Dobešová, Slovensko

Anna Goebel,
Poľsko

Medzinárodné sympózium papiera – IPS

Odpadový materiál SCP Ružomberok, foto: Anna Goebel, Poľsko

Vitaj porozumenie • Welcome Understanding

2000
Pálfyho palác, Bratislava

„Porozumenie je
životný princíp.“
Pavol Demeš
riaditeľ German Marshall Fund pre
strednú a východnú Európu

vo svojom kreatívnom snažení v Belehrade.
Nie v izolovanom Belehrade, ale v Belehrade,
ako centre voľnomyšlienkárstva a medzinárodnej spolupráce.

Len ťažko nájdem lepší spôsob ako prelomiť
bariéry medzi národmi ako umenie. A tento
projekt vskutku rúca zopár bariér. Za posledných pár mesiacov cestovala Ľubomíra

Ľubomíra Slušná
kurátorka výstavy Welcome
Understanding

niekoľkokrát do Belehradu, navštevovala
ateliéry umelcov a vybrala nesmierne silnú

Porozumenie je životný princíp. To, že ten-

zbierku. Jej skutočné objavy nám pripomí-

tokrát ide o Srbsko, nič nemení. Na mojich

najú, že ľudské utrpenie nemôže zastaviť

cestách do Juhoslávie som stretla výnimoč-

hľadanie krásy a harmónie a to, že Srbi sú ako

ných ľudí a zažila výnimočné situácie. Moja

„my“, nie ako „on“.

prvá cesta vlakom… Stmievalo sa a skupina

Veľmi dúfam, že táto zbierka umeleckého

pašerákov vyhadzovala z vozňa, v ktorom

prejavu 17 srbských umelcov nám pomôže

som bola zhodou okolností jediná cestujú-

naučiť sa viac o ľudskej duši, a rozprúdi dialóg

ca, balíky.

o nezávislosti Srbska a zvyšku sveta nielen

Moja ďalšia cesta vlakom… Ľudia sediaci

v Bratislave, ale v mnohých ďalších mestách

okolo mňa debatovali o situácii v krajine.

zemegule.

Rozprávali skutočné príbehy. Bývalo by lepšie, keby boli radšej vymyslené. Môj posledný

Miroslav Mojžita
veľvyslanec SR v Juhoslávii

výlet… Demonštrácia v Novom Sade.
Táto výstava Juhoslovanského umenia
bola pre mňa výzva. Bola to ťažká práca v te-

Jedným z najhorších dopadov vývoja v Ju-

réne, ktorý mi bol každou návštevou bližší

hoslávii v posledných desiatich rokoch bola

a pochopiteľnejší. Niektoré z vecí, s ktorými

škoda napáchaná na kultúre a vede. Výni-

som sa v Juhoslávii stretla, mi boli známe

moční vedci a umelci, ktorí boli predtým

z obdobia bývalého Československa, pred re-

zvyklí na uznanie a komunikáciu s celým

volúciou v roku 1989. No aj tak to bolo akési

svetom, zrazu nemohli vycestovať a nema-

iné. Narodili sme sa v izolácii a žili sme v nej.

li žiadnu možnosť informovať sa ani o dianí

Nemali sme žiadnu skúsenosť s tým, ako by

v ich odbore. Väčšina tých, čo ostali v kraji-

to mohlo byť lepšie. Juhoslávia áno. Zname-

ne, verní neústupčivej povahe Juhoslovanov,

ná izolácia nezáujem? Jedno je isté: existu-

pokračovali vo svojej kreatívnej činnosti.

je mnoho spôsobov ako izoláciu prekonať.

Uvedomelí srbskí sedliaci, od ktorých by člo-

Preto tento katalóg výtvarného umenia je

vek možno nečakal záujem o kultúru a vedu,

hlavne o umení porozumenia.

rozhodli, že umelci a vedci budú pokračovať
Zdravko Joksimovič

31. marec 1991

2000

12. november 2001

Začiatok občianskej

Welcome Understanding

Ukončenie občianskej vojny

vojny v Juhoslávii

a zánik Juhoslávie

Vitaj porozumenie • Welcome Understanding
Zabezpečenie okien páskou pri
bombardovaní Belehradu Era
Milivojević pretavil do umeleckého
diela Zrkadlo života: stroj vs.
človek (1999) inšpirovaného ťahmi
šachových figúrok z partie Gary
Kasparova vs. IBM Deep Blue.

Výber z denníka podujatia, 2000

Veríme, že 7. november bude
dňom slávnostnej vernisáže,
Miroslav Mojžita, laureát ocenenia
Welcome Understanding

Barbaralee Diamonstein-Spielvogel vľavo, ocenenie Welcome Understanding, autor Miloš Balgavý

ktorú otvorí Ľubomíra Slušná, prezidentka Asociácie pre

Ocenenie Welcome Understanding*
(*Vitaj porozumenie)

umenie a komunikáciu – Bratislava & NYC, a Eduard Kukan,
minister zahraničných vecí

ACEC realizuje projekty, ktoré pôsobia

Poradným výborom sa preto rozhodla udeliť

SR a osobitný vyslanec Ge-

v medzinárodných reláciách a napomáhajú

mimoriadne ocenenie Welcome Understan-

nerálneho tajomníka OSN, za

Slovensku pri zaradení sa do medzinárod-

ding. Prvé ocenenie Welcome Understanding

účasti vystavovaných umel-

ných štruktúr. Sú zamerané na prezentáciu

bolo udelené veľvyslancovi SR v Juhoslávii

cov. Veríme, že na vernisáži

Slovenska v zahraničí a mnohé sa podieľajú

Miroslavovi Mojžitovi za jeho výnimočné

odznie skladba skomponovaná

na rozvoji občianskej spoločnosti.

diplomatické pôsobenie vo vojnou zmieta-

špeciálne pre toto podujatie

V praxi sa stretávame s výnimočnými ľuď-

nej Juhoslávii a pomoc pri realizácii výstavy

srbským skladateľom Boškom

mi, činnosť ktorých je prínosom v oblasti

belehradských umelcov v Bratislave. Oce-

Milakovićom. Výstava pocestu-

medzinárodnej spolupráce a porozumenia,

nenie mu v Bratislave odovzdal predseda

je aj do iných miest a krajín,

ktoré umožňujú vyjadriť pozitívne ľudské

Poradného výboru ACEC a veľvyslanec USA

aby privítala demokratickú

posolstvo. ACEC so svojim medzinárodným

na Slovensku Carl Spielvogel.

Juhosláviu a šírila porozumenie.
Barbara Holubová,
projektová manažérka ACEC

Slušná cestuje do Belehradu.
Cieľom jej cesty je upraviť prieskum
umeleckej scény v medzinárodne
izolovanej Juhoslávii a zvážiť
možnosť jej medzinárodnej
reprezentácie prostredníctvom
výstavy na Slovensku a v iných
štátoch. Pomáha jej Miroslav
Mojžita, slovenský veľvyslanec
v Belehrade a jeho kolegovia,
napriek presvedčeniu, že sa tento
projekt v súčasných podmienkach
nedá uskutočniť.

Po prvotnom prieskume sa na svojej
druhej ceste do Juhoslávie
Slušná sústredí na konkrétnu
skupinu umelcov. Stretáva
nových výtvarných umelcov,
navštívi ateliéry a vyberie prvé
práce, ktoré berie na Slovensko,
aby ich v rámci príprav na Deň
Juhoslávie na Slovensku, ukázala
profesionálom, ale aj laikom.

Pavol Demeš moderuje Deň
Juhoslávie na Slovensku, jedinečné
stretnutie predstaviteľov
slovenských mimovládnych
organizácií, médií, kultúrnych
inštitúcií a Ministerstva
zahraničných vecí zamerané
na výmenu skúseností s realizáciou
projektov v Juhoslávii. Súčasťou
podujatia je vernisáž malej výstavy
sprevádzaná hudbou a filmami
z juhoslovanskej produkcie.
Následne sa v slovenskej aj
juhoslovanskej tlači objavujú
články o tejto jedinečnej výstave
juhoslovanského výtvarného
umenia.

11. – 15. máj
2000

2. – 4. júl
2000

6. júl
2000

Era Milivojević

Svet je ohromený správou, keď
po ústavných zmenách a rôznych
machináciách Slobodan Milošević
ohlasuje na 24. septembra 2000
predčasné komunálne,
parlamentné a prezidentské voľby.
Čierna Hora sa proti tomu postaví.
Politická situácia v krajine je
pochmúrna.

Deň volieb v Juhoslávii. Zo začiatku
nechce Miloševićov režim pripustiť
prehru. Celá krajina je v napätí.
Narastá možnosť občianskej vojny.
Pracovné podmienky sa zhoršujú.
Zoran Naskovski nemôže kvôli
výpadkom elektriny pokračovať
v práci na katalógu. Umelci nemôžu
prepraviť svoje diela z vopred
dohodnutého miesta, odkiaľ mali
byť prevezené na Slovensko.

Generálny štrajk. Juhoslovanský
parlament okupujú demonštranti.
Desaťročná diktatúra padá.
Slobodan Milošević konečne
pripúšťa prehru. Svet vyjadruje
podporu novému prezidentovi
Vojislavovi Koštunicovi a začína
s uvoľňovaním embarga uvaleného
na Juhosláviu v roku 1992.

Katalóg sa teraz pripravuje
v Bratislave, v grafickom štúdiu
Typocon.

koniec júla
2000

24. september
2000

2 7. – 2 8 . s e p t e m b e r
2000

29. september
2000

Väčšina vybraných umeleckých
prác sa prepravuje do Bratislavy.
Elektrina začína dodávku
do výstavnej siene. Vyberá sa
finálny leitmotív katalógu a obálka.

15. október
2000

3 × 3 ženy

2000
Slovensko

Cieľom projektu 3 × 3 ženy bolo pouká-

Ursula Fuhs, Rakúsko

zať na tvorivý prístup osobností tvoriacich

Individualizmus a osamostatnenie: žije-

v rozdielnych podmienkach a rozdielnych

me vo svete a v spoločnosti, ktoré si vyža-

• 16. október – Rakúske

umeleckých a kultúrnych oblastiach cez

dujú, aby sme so sebou zaobchádzali veľmi

kultúrne centrum,

vnútorné vnímanie skutočností, prijíma-

opatrne. Moje grafiky sa zaoberajú hľada-

Bratislava (Ursula

ných, odmietaných alebo opomenutých

ním – skúmaním ľudí a vecí nachádzajúcich

Fuhs, Saša Petrovická,

v spoločnosti na konci tisícročia. Autorky sa

sa v mojej blízkosti. V projekte 3 x 3 ženy

Jana Illésová)

prezentovali v oblastiach výtvarného ume-

a v spolupráci troch umelkýň vidím usku-

nia, filmu, literatúry, hudby, tanca a divadla.

točnenie tohto hľadania.

• 19. október – Galéria
umelcov Spiša,

Pošlem ti bozk po opare rána
a ako dym vo vetre učím sa
rozpoznať najskôr seba.
Vidím za roh tvojich myšlienok.
Najprv vidím samú seba a potom dlhý rad tvárí, ktoré krúžia vôkol teba.

Spišská Nová Ves
(Miriam Petráňová,

Soňa, Ivana, Miriam

Ivana Konská, Soňa
Horňáková)
• 31. október – Dom
kultúry SKC, Banská
Bystrica (Viera
Dubačová, Pavlína
Fichta Čierna, Ľubka
Žilková)
Projekt prezentuje spoločnú tvorbu troch trojíc
žien, na troch samostatných výstavách, na troch
odlišných miestach,
tvoriacich v odlišných
médiách.

Každá z našej trojice sa
na danú tému v tomto
projekte pozerá iným

Ursula Fuhs

pohľadom. Miriam cez
objektív, Soňa cez hudbu a ja
cez pohyb. Snažím sa vyjadriť,

Saša Petrovická,
Slovensko

možno zhmotniť to, čo
Miriam chce povedať svojimi

Niektoré veci v živote

Miriam Petráňová

piesňami. Inšpirovaná

dobné, napriek tomu sa
mi stávajú. Je to ako hra

fotografiami a Soňa (pozn.
Soňa Horňáková) svojimi

sú veľmi nepravdepo-

Miriam Petráňová, Slovensko

Tri oriešky pre Popolušku, tak ako oriešok

obrazom a hudbou cez

a ja nepoznám presné

22 fotografií pochádza z cyklu Denník

skrýva v sebe zakaždým niečo iné, aj my sme

takzvanú „reč tela“ pohybovú

pravidlá. A ani neviem,

pozemšťanky, ktorý vzniká od samotného

rôzne. Aj keď z jedného rodu, plodu. Je to

a výrazovú fantáziu,

či tú hru hrám ja alebo sa

počiatku, kedy som začala fotografovať. Sú

vzrušujúce bádať na rovnakej pôde obrazov

zakončujem našu spoluprácu

niekto hrá so mnou.

to záblesky okamihov, ktoré by som si inak

a vidieť iný priestor, príbeh a čas. Mnoho otá-

v trojici tancom a tým sa

dnes už nepamätala. Ďakujem im za to, že

zok a ešte viac odpovedí. Nemá to koniec…

pripájam k myšlienke, ktorá

sú. A taktiež ďakujem Soničke a Ivane (pozn.

ale k čomu sú dobré konce. Želám Vám, aby

nás spojila.

Soňa Horňáková, Ivana Konská), že sa nechali

sa denník pozemšťaniek zapĺňal deň ku dňu

unášať obrazmi. Zdá sa, že i keď sme tri, ako

hebkejším žmurknutím.

Ivana Konská

16. október 2000

19. október 2000

Rakúske kultúrne centrum,

Galéria umelcov Spiša,

Bratislava

Spišská Nová Ves

3 × 3 ženy

Osamelý námorník sa utopil v mojej duši.

Proste sa ohlási a treba s ním niečo ro-

-----------------------------------

biť, aspoň si ho vypočuť… Je to unavený
vnútorný hlas, je to hudba v nás /pre-

Obnažené

j av i s k o

(bez

z áve s ov),

to klavír/. Niekedy jačí, inokedy prosí,

uprostred tejto samoty stojí koncertné

kričí, stoná, sme v neustálom pohybe,

krídlo. Pomaly sa nasvecuje klavír, za

ženskom chvení a napätí.

ktorým tušíme postavu. Je to ženská postava spiaca za klavírom, ktorá sa pre-

Dnes sa ozýva z hĺbky svojej samoty.

berá a začína hladkať klávesy. Tie vy-

A budí celé telo i dušu. Nie, nedá jej

dávajú najskôr nesúvislé tóny postupne

pokoj a tak ožíva celý systém toho kreh-

prechádzajúce do hudby. Hra pôsobí zo

kého a silného zázraku zároveň. Ženy

začiatku unavene, je to však herečkin

vstávajú a schádzajú sa v sebe, vo svojej

monológ, ktorý prejde do vokálu, akoby

schránke. Postavy so svetielkami, drobné

chcela niečo nahlas zakričať. Jej hlas

čiastočky veľkej mozaiky. Plamene svie-

budí všetkých obyvateľov, lepšie pove-

čok vytvárajú tiene a tie sú na všetkých

dané obyvateľky tohto domu. Začínajú

stenách javiska. /Sú ako ony, hrozivé

sa schádzať pri klavíri, ako v hlavnej

i chvejivé zároveň/. Pomaly schádzajú ku

dvorane. Prichádzajú odvšadiaľ: zo se-

klavíru. Veľké matróny, zvodné krásavi-

veru, z juhu, z minulosti i prítomnosti.

ce, ubité duše, naivné blondíny, plaché

Ženy. Taká divná spoločnosť.

lane… všetky… schádzajú sa tu v epicen-

Divadlo z pasáže

Pavlína Fichta Čierna

tre „výbuchu“. Tá, čo ide stále dopredu
V rukách držia dvojramenné svietni-

ako pominutá, tak to je práve ona, žena

ky, odeté sú v ľahkých šatách, z ktorých

v zrelom veku, ktorej už nik nevezme ni-

dýchajú prežité roky. Prichádzajú akoby

jaké ilúzie. Ona už totiž žiadne nemá…

vyrušené zo spánku, zo života, z práce,

A ak náhodou, tak sú slušne ukryté v tej

z milovania. Sú tu pri klavíri, ako pri

sarkastickej hromádke mäsa a kostí. Áno,

centre ich sveta nehmatateľného. Jedna

ona preruší ticho, pretože neznáša pátos

postava sa nezastaví, ide ďalej a ďa-

príchodov. Je vecná, je sarkastická, je

lej dopredu, skoro až pred tváre ľudí,

na prvý pohľad trefná. Vnútorný hlas je

divákov. Monológ…, k torý „rozkmitá"

tágo, tieto postavy sú guľami na veľkom

dej ženy, udalosti. Rozvlní sa javis-

gulečníku osudu. Ilúzia? Pravda? Sku-

ko a v tejto pohybovo slovnej feérii sa

točnosť, ktorá je vždy iná? Pomaly sa

postavy „obnažujú“, aby rozohrali svoje

rozohráva jedna ľudská dráma rozložená

malé príbehy, ktoré spoločne vytvoria

na šesť častí a šesť príbehov.

jeden súvislý obraz. Účinkuje šesť žien.
Žena klaviristka je vnútorný hlas. Ni-

Zaujíma ma vzájomná reakcia
a najmä komunikácia ľudí, ktorí
sa stretnú … na javisku.
Zaujímajú ma možné hranice
porozumenia … na javisku.

Viera Dubačová

kdy nikto nevie, kedy sa ozve v nás.

Pavlína Fichta Čierna

31. október 2000
Dom kultúry SKC,
Banská Bystrica

Divadlo z pasáže

Osl avujeme Slovensko: Umenie zo srdca Európy

John Goodish
prezident U.S. Steel Košice

2001
New York, USA

Mesiac slovenskej
kultúry v New Yorku

OSL AVUJEME SLOVENSKO: UMENIE ZO SRDCA
EURÓPY

Muži a ženy z U. S. Steel a U. S. Steel Košice s hrdosťou podporujú Mesiac slovenskej
kultúry v New Yorku. Odkedy sme začali
chodiť na Slovensko, zapôsobila na nás široká škála miestnych umeleckých talentov

1. február, Slávnostné

a produkcie. Na Slovensku je množstvo ta-

otvorenie v Courtyard

lentovaných umelcov, ktorí veľkým dielom

Gallery, Svetové finančné

prispievajú do oblastí ako opera, filharmó-

centrum

nia, balet či folklórne piesne a tance. Ich
Prezentácia slovenského umenia a kultúry

spolupráce s pořadateli podobného projektu

pozoruhodný talent vo veľkej miere obo-

zahŕňala výtvarné, hudobné, tanečné, pan-

na Slovensku. Výstava „Nové spojení“, první

hacuje kvalitu života na Slovensku a robí

NEW CONNECTION*

tomimické a filmové žánre a odohrávala sa

společná přehlídka mladé české a slovenské

ho kultúrne bohatým a výborným miestom

(*NOVÉ SPOJENIA) – SÚ-

v prestížnych newyorských inštitúciách.

výtvarné generace, je příkladem nejen po-

pre život a podnikanie. Teší nás, že sa mô-

rozumění a spolupráce, ale i síly přátelství

žeme podieľať na ich živote. Klaniame sa

a dobrých tradic. Přeji autorům této prezen-

oddanosti Slovákov umeniu a skladáme

tace, aby se zdařil jejich záměr – prostřed-

klobúk pred ich odhodlaním vynikať v tom,

nictvím výtvarného umění rozvinout takové

čo robia.

ČASNÉ UMENIE SLOVENSK A A ČESKEJ REPUBLIK Y
1. február – 4. marec,

Mikuláš Dzurinda
premiér Slovenskej republiky

Courtyard Gallery, Svetové finančné centrum

Mesiac slovenskej kultúry v New Yorku je
ambiciózny zámer ako predstaviť to najlepšie

lostech nové.

zo slovenskej kultúry a umenia.
3 × MAĽBA – ROBERT

Škála diel, predstavovaných počas Mesiaca

BIELIK, VANESA HARDI,

slovenskej kultúry, je nepopierateľne široká.

J.A.N. Agency a Divadlo Nová Scéna, …on Your Graves

aspekty spojení, které jsou i v širších souvis-

Milan Kňažko
minister kultúry Slovenskej republiky

Martin Bútora
veľvyslanec Slovenskej republiky
v USA

Carl Spielvogel
veľvyslanec Spojených štátov amerických v Slovenskej republike

BOHDAN HOSTIŇÁK

Vybrať spomedzi nich to, ktoré by si zaslu-

…Najbližších tridsať dní, tu pre vás budú

Keď sa Slovensko v roku 1993 osamostat-

2. február, sídlo Stálej mi-

hovalo najväčšiu pozornosť je ťažké, pretože

Pri vstupe do tretieho milénia je svet jed-

vystupovať jedni z najlepších slovenských

nilo, muselo čeliť tomu, že nebolo medzi-

sie SR pri OSN v New Yorku

ak chceme vytvoriť pravdivú predstavu ob-

notný. Plný ľudskej a národnej diverzity, kto-

hudobníkov, tanečníkov, spevákov, divadel-

národne známe. V rozhovoroch so Slovákmi

sahovej hĺbky v našom umení, každý detail

rá mu prepožičiava kúzelnú farebnosť a mož-

ných hercov a herečiek. Na newyorských

som im často hovoril, že jedným z najväčších

je dôležitý. Najväčší záujem pravdepodobne

nože aj zmysel. Slovenská časť tejto diverzity

plátnach budú premietnuté niektoré z naj-

aktív krajiny v snahe prilákať turistov a za-

SLOVENSKÉ UMENIE

pritiahne „desiata múza“ – film – no aj tak by

sa americkému divákovi predstaví v New

lepších slovenských filmov – nových aj star-

hraničných investorov je jej bohaté kultúrne

Z PR AHY – EVA CHMELO-

ma potešilo, keby ste sa nechali zlákať aj os-

Yorku prostredníctvom našich hudobníkov,

ších klasík. Jedni z našich najtalentovanej-

dedičstvo. Od nášho príchodu do krajiny mi-

VÁ, MAĽBA

tatnými múzami slovenského umenia.

divadelných hercov, filmárov, grafikov, ta-

ších maliarov, sochárov a grafikov vystavia

nulý rok na nás s manželkou Barbaralee za-

Dúfam, že k tomu ako vidíme svet – k svetu

nečníkov a dizajnérov. Sú to reprezentanti

svoje diela a budú o nich rozprávať. Skvelý

pôsobilo bohatstvo hudobných, umeleckých

vytvorenému v dušiach slovenských umel-

len zlomku súčasného slovenského umenia,

moderný umelec Andy Warhol – ktorého

a literárnych talentov v krajine. Preto pova-

cov – pocítite náklonnosť. Nech je Mesiac

ale myslím, že USA prinesú správu o ambi-

rodičia, ako mnohí isto viete, prišli do USA

žujem Mesiac slovenskej kultúry v New Yorku

slovenskej kultúry v New Yorku prameňom,

cióznych a otvorených ľuďoch v srdci Európy.

z východného Slovenska – raz povedal, že,

za taký dôležitý. Pre Slovensko je to prostrie-

SLOVENSKO-AMERICKÝ BÁL

ktorý sa časom premení na rieku spolupráce

Verím tiež, že americké publikum naše ume-

„V budúcnosti bude každý, pätnásť minút,

dok na zviditeľnenie medzinárodného profilu

3. február, New York Athletic

medzi našimi národmi a to nielen na kultúr-

nie prijme ako prejav priateľstva s krajinou,

slávny“. Myslím, že pri pohľade na bohatý

prostredníctvom predvádzania niektorých

Club

nej úrovni.

ktorá sa stala domovom stotisícov Slová-

a rôznorodý program, ktorý sme pre vás

svojich obrovských kultúrnych úspechov

kov. Ďakujem všetkým organizátorom, ktorí

pripravili, by Andy Warhol súhlasil, že toto je

a pre Američanov spôsob, ako lepšie spoznať

k tomuto podujatiu pristúpili s otvorenou

pre Slovensko skutočne pätnásť minút slávy.

najnovšiu krajinu v Európe. Dúfame, že toto

hlavou. Tým, čo sa zaujímajú o Slovensko

Vo svetle bohatstva ktoré vám predkladá-

podujatie bude začiatkom dlhej a vzájomne

a jeho umenie, prajem intenzívny umelecký

me, snáď Andy nebude namietať, že našich

obohacujúcej výmeny.

a emotívny zážitok.

pätnásť minút potrvá celý mesiac. Ďakujem

2. február – 1. marec, České centrum New York

Václav Havel
prezident Českej republiky
Vznik Ceny Jindřicha Chalupeckého považuji za velmi dobrý, bohulibý počin a mám

a prajem vám, nech si z Mesiaca slovenskej

velkou radost z toho, že se nyní dobře rozvíjí

kultúry odnesiete príjemné zážitky.

1. február 2001

28. február 2001

Ilona Németh, Ulička, 1994

4. marec 2001

Slávnostné otvorenie Oslavujeme

Vystúpenie tanečného divadla:

Finisáž výstavy

Slovensko: Umenie zo srdca Európy

Divadlo Nová scéna a J.A.N. Agency

New Connection

a vernisáž výstavy New Connection

Osl avujeme Slovensko: Umenie zo srdca Európy

BENYOWSK Y – AMERIK A

Co l um bia U ni ve r s it y

& SVE T
5. február, Columbia University

MOY ZESOVO K VARTE TO,
KONCERT KL ASICKEJ
HUDBY
7. február, Svetové finančné centrum, Winter

Otvorenie Celebrate Slovakia, Ľubomíra Slušná,
Martin Bútora, Carl Spielvogel, Mikuláš Dzurinda

Garden

ML ADÉ TALENT Y, KON-

Divadlo Astorka

Workshop, Jozef Bajús, Craft Museum

F il m S o cie t y
o f L inco l n Ce nte r
Walter Reade Theater

CERT KL ASICKEJ HUDBY
8. február, The Dag Hammarskjöld Library Audito-

N ew Yo r k
At hl e t ic Cl ub

rium, budova OSN

Če s ké ce nt r um
N ew Yo r k

M úze um m o d e r n é h o
um e nia M o M A

T VORIVÉ DIELNE

A m e r ické m úze um
re m e sie l

10. február, Zuzana Rudavská, šperk
24. február, Jozef Bajus,
papier a Ezechiel Zorla,

Milan Sládek, Juraj Jakubisko

keramika

St ál a m isia S R p r i OS N
v N ew Yo r ku
T h e D ag H a m m a r s k jö l d
L ib r a r y Au dito r ium OS N

ĽUBICA VARGICOVÁ,
OPERNÝ KONCERT
11. február, Svetové finančné centrum, Winter
Garden
World Financial Center, NYC

SÚČASNÉ UMELECKÉ

La MaMa
T h e at re

REMESLO NA SLOVENSKU:
S DÔR A ZOM NA PAPIER,
15. február, prednáška,
Ľubomíra Slušná, Americké

Milan Sládek

múzeum remesiel

Sve tové f in a n čn é ce nt r um
Courtyard Gallery
Winter Garden

Michael Gabriel, Had, 2000

Ľubica Vargicová

Osl avujeme Slovensko: Umenie zo srdca Európy

DIVADLO ASTORK A, PREDSTAVENIE
15. a 17. február, La MaMa

Barbaralee Diamonstein-Spielvogel
spolu-predsedkyňa Poradného
výboru ACEC

Theatre

a združenie Asociácia Chalupeckého začali
s ocenením v roku 1990 v Prahe a na základe
jej fenomenálneho úspechu založila Foundation for a civil Society v roku 1996 ocenenie

Ako zarytá Američanka a empatická

TONAL v Bratislave. Na rozdiel od iných kra-

a angažovaná Newyorčanka som sa stala

jín v regióne sa v roku 1993 Československo

NINA VESEL Á, MAĽBA

nadšenou obdivovateľkou a zástankyňou

rozdelilo pokojne. Táto výstava oslavuje

15. – 28. február, Papp

slovenskej kultúry a Slovákov za ich kre-

obnovený vzťah – prostredníctvom umenia

Gallery

ativitu a odvahu. Dúfam, že aj vy budete

– mladších tvorcov týchto dvoch krajín. S hr-

koncom mesiaca rovnako dojatí a vďační

dosťou zdravím všetkých umelcov.

za to, čo ste videli a zažili.
ŠESŤ DNÍ SLOVENSKÉHO
FILMU
16. – 21. február, divadlo

Richard S. Lanier
Trust for Mutual Understanding

Paul J. Smith
prezident emeritus – Americké múzeum remesiel

Walter Reade Theater –
Film Society of Lincoln

Slovensko oslavuje, poskytuje divákom

Jedným zo vzrušujúcich aspektov New

v Spojených štátoch jedinečnú a bezprece-

Yorku je rozsiahla krajina kultúrnych aktivít

dentnú príležitosť zažiť mimoriadnu kreati-

zo všetkých častí sveta, ktorá sa každý rok

vitu a vitalitu kultúrneho života v Slovenskej

predstavuje. Oslavujeme Slovensko, Mesiac

DIVADLO ARÉNA – MIL AN

republike dnes. Rôznorodosť a bohatstvo

slovenskej kultúry, teraz ponúka mimoriadnu

SL ÁDEK – PANTOMÍMA

mnohých aktivít, ktoré sú súčasťou tejto

príležitosť zažiť pôsobivú škálu vizuálnych

21. február

oslavy, sú úžasnými príkladmi dynamiky a ta-

a interpretačných umeleckých podujatí.

lentu významných slovenských výtvarných

Koncentrovaná séria výstav, predstavení

a tvorivých umelcov.

a prednášok poskytuje pohľad na bohatú

PRV Ý A POSLEDNÝ SLO-

Gratulujem všetkým – vrátane tých v Českej

kultúrnu činnosť na Slovensku a predstavuje

VENSK Ý FILM O KR AJINE

republike, ktorí sa zúčastňujú výstavy New

pre zúčastnených umelcov mimoriadnu prí-

26. – 27. február, Múzeum

Connection – za to, že sa táto oslava stala

ležitosť na zviditeľnenie ich práce. Osobne

moderného umenia MoMA

úspešnou a nezabudnuteľnou udalosťou.

dúfam, že táto oslava bude veľkým úspe-

Center

– prezentácia filmov

V YSTÚPENIE TANEČNÉHO

chom a zaháji prebiehajúcu sériu budúcich

Wendy W. Luers
prezidentka a zakladateľka, Nadácia
pre občiansku spoločnosť

DIVADL A: DIVADLO NOVÁ
SCÉNA A J. A .N. AGENCY

Dušan Záhoranský, Momenty z cesty II.

Február bude pre Slovensko a jeho zvidi-

kultúrnych programov zo Slovenska, a to tak
v New Yorku, ako aj v USA.

Pavel Traubner
čestný predseda židovskej komunity
v Slovenskej republike

New Connection
Spoločná česko-slovenská výstava, pred-

28. február, Zimná zá-

teľnenie v New Yorku veľmi dôležitým me-

hrada, Svetové finančné

siacom. To najlepšie zo slovenskej kultúry

centrum

z rôznych umeleckých foriem bude vystave-

Slovensko môže ponúknuť a pýšiť sa krás-

nou slovenskou cenou TONAL (od roku 2001

né a predstavené na prestížnych miestach po

nymi hlasmi operných spevákov, spevákov

Cena Oskára Čepana). Výstavy sa zúčastnili

celom meste a najmä vo Svetovom finanč-

ľudovej hudby, skvelou tradíciou ľudového

všetci vystavujúci umelci. Z Česka boli me-

nom centre, kde stovky tisíc ľudí navštívi

tanca, vynikajúcimi dielami svojich umel-

dzi nimi napríklad Vladimír Kokolia, Franti-

výstavu New Connection, ktorá predstavu-

cov 19. a 20. storočia, literárnymi šperkami

šek Skála, Petr Nikl, Kateřina Vincourová,

je diela najuznávanejších mladých umelcov

a vynikajúcimi divadelnými hercami a fil-

Jiří Příhoda, Jiří Černický a Michael Gabriel;

z Českej republiky a Slovenska. Všetci sú

mami, príjemcami cien na mnohých festiva-

za Slovensko Patrik Kovačovský, Dušan Zá-

víťazmi Českej ceny Jindřicha Chalupec-

loch. Preto nech je Mesiac slovenskej kultúry

horanský, Anton Čierny, Illona Némethová,

kého a slovenskej ceny TONAL – dôležitých

v Spojených štátoch ako horiaca pochodeň,

Dorota Sadovská a Emöke Vargová. Výstava

ocenení pre umelcov mladších ako 35 rokov

ktorá vrhá svetlo na našu kultúru, aby mohla

bola neskôr inštalovaná v Galérii mesta Bra-

a poskytujú im trojmesačné americké šti-

vstúpiť do sŕdc a myslí občanov obrovských

tislava a vo Veľtržnom paláci v Prahe.

pendium. Nadácia pre občiansku spoločnosť

Spojených štátov amerických.

stavila umelcov ocenených v roku 1999 českou Cenou Jindřicha Chalupeckého a súbež-

Jiří Černický, Medusa, 1998

Sme na jednej lodi

2001
35 miest, Slovenská
republika
Projekt vznikol ako
reakcia na tragické
udalosti 11. septembra
2001 v USA. Zasiahlo
nás to o to viac, že sme
v priebehu februára toho
istého roku vo Svetovom
finančnom centre v New
Yorku (Winter Garden
a Courtyard Gallery)
realizovali niekoľko
podujatí, ktoré boli
súčasťou projektu Mesiac
slovenskej kultúry, ktorý
sa uskutočnil pod názvom
Oslavujme Slovensko:
Umenie zo srdca Európy.

4. marec 2001

11. september 2001

28. – 30. september 2001

Oslavujeme Slovensko:

Teroristický útok na budovy

Sme na jednej lodi

umenie zo srdca Európy

Svetového obchodného centra v New Yorku

Sme na jednej lodi

Posolstvo solidarity s Američanmi
a všetkými na svete, ktorí trpia pod
váhou násilia a teroru.

Október, 2001
Drahý priateľ,
srde čne ďa k uj em z a
Tvoje nedávne posolstvo týkajúce sa útoku
na Svetové obchodné
centrum. Newyorčania
v týchto veľmi ťažkých časoch prejavili im vlastnú odvahu,
s i lu

a

o d ho d l a n ie.

Viem, že sa nás všetMartin Bútora, Hillary R. Clinton, Pavol Demeš

k ýc h v t e n h r o z n ý
deň dotkla statočnosť

„Stotisíc lodičiek je
ako stotisíc pút medzi
našimi krajinami“.

Eduard Kukan

— Hillary R. Clinton

našich hasičov, policajtov a záchranárov.
Stáli tvárou v tvár
tým najtemnejším, ale
aj najlepším ľudským
stránkam.

Násled-

kom tejto nepredstaviteľnej tragédie sa
Newyorčania a Američania zomkli ako nikdy predtým. Sme – viac
než predtým – krajinou slobodných a kra-

Autori projektu: Vladimír Popovič, Ľubomíra Slušná (EDEN)

jinou statočných.
Nasir Jalili, Douglas Hengel

11. september 2001 sa tragicky zapísal

naplnených 94 376 papierovými lodičkami,

Hengela, Charge d’Affaires Veľvyslanectva

Symbolický odkaz solidarity s pozostalými

do dejín. Táto tragédia nepozná hranice,

vyrobené ručne Slovákmi, ale aj príslušník-

USA na Slovensku a H.E. Ralpha Johnsona,

a obeťami útokov od takmer stotisíc Slová-

Ďakujem Ti za oporu

priamo zasiahla nás všetkých. vo svetle

mi ďalších 15 štátov, ktorí sa podieľali na ich

bývalého veľvyslanca USA na Slovensku.

kov sme odovzdali guvernérovi mesta New

a nech Boh žehná Ame-

hrôzostrašných útokov v USA a rovnako,

výrobe, aby tak vyjadrili solidaritu. Loď ko-

Ako symbol solidarity bola jedna z lodí ve-

York, Georgovi E. Patakimu, senátorke mesta

rike.

ako všetky národy sveta vyjadrovali soli-

rešpondovala s okolnosťami, v ktorých sme

novaná mestu New York, kde sa vo februári

New York Hillary R. Clintonovej a generálne-

daritu s Američanmi, tak aj my Slováci, sme

sa na mnohých úrovniach ocitli. Terorizmus

tohto roku konal Mesiac slovenskej kultúry.

mu tajomníkovi OSN, Kofi Annanovi. Sená-

sa pripojili k tomuto posolstvu prejavením

a násilie zasahuje a dotýka sa nás všetkých

Papierové lode boli neskôr súčasťou, toho

torka Hillary R. Clinton pri tejto príležitosti

priateľstva a opory vyjadrenej v projekte

bez rozdielu. My Slováci sme na jednej lodi

času pripravovanej, výstavy slovenské-

povedala: „Stotisíc lodičiek je ako stotisíc pút

pod názvom Sme na jednej lodi. Projekt mal

s Američanmi a všetkými ostatnými národmi

ho papierového umenia v Svetovej banke

medzi našimi krajinami“.

základ v jednoduchosti umeleckého vyjadre-

v našom boji proti násiliu a neľudskosti.

vo Washingtone, D.C.

nia a jeho lajtmotívom bola loď. Odohral sa

Podujatie realizovala ACEC 28., 29. a 30.

súčasne v 35 mestách Slovenska a vyrobilo

septembra 2001, s účasťou Eduarda Kukana,

sa na ňom 35 väčších lodí (3 – 5 m), neskôr

ministra zahraničných vecí SR, Douglasa

S úctou
Rudolph W. Giuliani,
starosta New Yorku

Sme na jednej lodi

Sme radi, že sa nám v týchto ťažkých
historických okamihoch podarilo
Američanom poslať posolstvo solidarity.
Teror a násilie nesmú ukončiť mier.
— Ľubomíra Slušná, ACEC

35

Skladali aj na školách

Košice

Banská Štiavnica

Skladalo sa aj v nemocniciach

MIEST NA SLOVENSKU
Do projektu Sme na jednej lodi
sa zapojili mestá:
Bratislava, Dunajská Streda, Piešťany,

Ďakujeme všetkým 344 dobrovoľníkom,

Trenčín, Myjava, Púchov, Nitra, Komárno, Le-

ako aj radniciam a stredným školám v mes-

vice, Nové Zámky, Topoľčany, Žilina, Liptov-

tách, kde sa projekt konal, bez nich by ten-

ský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Tvrdošín,

to projekt nebolo možné uskutočniť. Tento

Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Banská

projekt bol najväčší svojho druhu v Európe.

Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Brez-

Zúčastnilo sa ho takmer stotisíc Slovákov,

no, Lučenec, Zvolen, Košice, Rožňava, Spiš-

ktorí ako symbolické gesto solidarity veno-

ská Nová Ves, Prešov, Bardejov, Kežmarok,

vali jednu z lodí mestu New York.

Poprad, Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Gelnica, Trebišov.
Ružomberok

Bratislava

344
DOBROVOĽNÍKOV

94 376
PAPIER OV ÝCH
LODIČIEK

Sme na jednej lodi
Sme na jednej lodi, performance, Koliba, Bratislava, 2001

Rómovia pre spoločnosť

2002 – 2011
Slovenská republika

Prvé stretnutia v osadách, 2002 – 2003

Prvé stretnutia v osadách, 2002 – 2003

týkajúca sa účasti rodičov na rodičovských
združeniach a pravidelnej školskej dochádz-

5. septembra 2003. Pri ich založení a vedení

ky detí, kurzy pre dievčatá po ukončení zá-

sme spolupracovali s regionálnou rómskou

kladnej školy so zameraním na motiváciu

organizáciou KC ZOR Kežmarok. Činnosť

pokračovať v štúdiu a posilnenie ich záujmu

centier bola zameraná na osvetu v oblas-

o ďalšie vzdelávanie, príprava žiakov na prijí-

ti všeobecného vzdelávania a zdravotnej

mačky na strednú školu, spolupráca s miest-

starostlivosti. Súčasťou aktivít centier boli

nymi zastupiteľstvami.

„malé rodinné školy“, ktoré sa venovali prí-

Od roku 2004 sme pokračovali v implemen-

prave detí v predškolskom veku na povinnú

tácii projektu v 8 rómskych osadách (Výbor-

Cieľom projektu bola snaha o vyvolanie

Po intenzívnej príprave pr vej skupiny

školskú dochádzku, doučovanie po vyučova-

ná, Toporec, Krížová Ves, Stráne pod Tatrami,

zmeny postoja obyvateľov osád a prehĺbe-

účastníkov vytvorenej z obyvateľov jede-

ní pre školopovinné deti, ale tiež vzdelávanie

Ľubica, Jurské, Sabinov, Podhorany) v spolu-

nie ich záujmu o riešenie svojej situác ie. Od

nástich rómskych osád oficiálne zahájili

dospelých, stretnutia viacerých rodín spo-

práci s Asociáciou rómskych žien pod vedením

marca do decembra 2002 sme navštívili nie-

svoju činnosť komunitné osvetové centrá

jené s prednáškami a diskusiami na aktuálne

Eriky Godlovej. Cieľovou skupinou boli oby-

koľko desiatok rómskych osád v prešovskom

s misiou podporiť komunitný rozvoj vo vy-

témy. Miestni lekári a rómske zdravotné asis-

vatelia osád, a v oblasti zdravia a zdravotnej

regióne vo Východoslovenskom kraji.

braných obciach s v ysokým percentom

tentky pravidelne chodili do terénu a robili

starostlivosti špecificky ženy v predproduk-

Vo vybraných lokalitách sme realizovali,

rómskej populácie (Stráne pod Tatrami,

osvetu v oblasti hygieny, prenosných chorôb

tívnom a produktívnom veku. Realizovali sme

najprv pre väčšie skupiny obyvateľov, sériu

Podhorany, Výborná, Jurské, Bystré pri Vra-

a sexuálnej výchovy. V spolupráci s Červe-

akciu Dni zdravia v osadách s informačnými

motivačných tréningov. Ďalšie vzdelávacie

nove a Sabinov) so zámerom implementácie

ným krížom sme v každej lokalite vyškolili

letákmi „Hygiena“, „Dospievanie“, „Zdravie“,

programy sme sa rozhodli zamerať na zák-

projektu na miestach s veľmi odlišnými pod-

dve asistentky osvety zdravia. Vedúci osve-

v slovenskom a rómskom jazyku.

lade potrieb vybraných lokalít na rozvinu-

mienkami. Rozdiely, ktoré sme pri výbere lo-

tových centier pripravovali plány aktivít cie-

Po troch rokoch práce v teréne, konkrét-

tie komunikačných zručností a na osvetu

kalít zohľadňovali boli v rozdielnom pomere

lene zamerané na každú lokalitu na základe

nych skúsenostiach so zástupcami samo-

v oblasti podpory vzdelávania a zdravotnej

rómskej a nerómskej populácie, v rozdielnom

identifikovaných najnaliehavejších potrieb.

správ, sme sa, vzhľadom na čo najefektív-

starostlivosti. Požiadavky osvety v oblasti

pomere v zastúpení rómskych poslancov

Ďalšia činnosť centier: besedy s mládežou

nejšiu pomoc cieľovej skupine rozhodli pre

vzdelávania a zdravotnej starostlivosti sa ja-

v miestnom zastupiteľstve, v rôznej úrovni

a dospelými, sprevádzanie detí do a zo školy

zmenu štruktúry riadenia projektu a užšiu

vili ako najnevyhnutnejšie. Aktivity sme mali

spolupráce ACEC a samosprávou a v nepo-

autobusom z osady do mesta dobrovoľník-

špecifikáciu zamerania projektových aktivít.

v pláne realizovať prostredníctvom činnosti

slednej miere inými (aj keď všade nevyhovu-

mi spomedzi rodičov, športové podujatia

Cielene sme sa zamerali na každodennú sys-

osvetových centier.

júcimi) sociálnymi podmienkami.

pre deti a dospelých, spolupráca so školami

tematicky vykonávanú osvetu v oblasti zdra-

marec – december 2002

5. september 2003

Návšteva rómskych osád v Prešovskom

Začiatok činnosti osvetových centier

a Východoslovenskom kraji

Osvetové centrá oficiálne zahájili svoju činnosť v šiestich vybraných lokalitách

2004

2006 – 2007

2011

Dni zdravia v osadách

Séria vzdelávacích programov

Séria špecializovaných tréningov

Výborná, Toporec, Krížová Ves, Stráne pod Tatrami,

pre dlhodobo nezamestnaných

pre komunitných lídrov

Ľubica, Jurské, Sabinov, Podhorany

Rómovia pre spoločnosť

Deň Afganistanu: Nádej pre Afganistan

2002
Bratislava

Z ďalších aktivít v rámci projektu
Rómovia pre spoločnosť vyberáme:

Projekt sa uskutočnil

V rokoch 2006 – 2007 sme realizovali sériu

pri príležitosti osláv

vzdelávacích programov pre skupinu 30 dl-

tradičných afganských

hodobo nezamestnaných obyvateľov 11 lo-

sviatkov NAWROZ

kalít Prešovského kraja. Cieľom bolo zvýšiť

a Nového roku, ktorý

ich adaptabilitu pre trh práce a možnosti

v súčasnosti Afgánci

zamestnať sa. Po skončení projektu našlo

na celom svete vítajú
s nádejou a vierou

uplatnenie 19 účastníkov.
V septembri 2011 sme začali so sériou špe-

v lepšie časy pre svoju

cializovaných tréningov pre komunitných

rodnú krajinu.

lídrov – Communal leadership training. Séria
špecializovaných tréningov bola určená pre
rómskych lídrov, aktivistov, formálnych a neformálnych vodcov, miestnych úradníkov
a terénnych pracovníkov pôsobiacich v obciach s prítomnými segregovanými osadami.
V spolupráci s Úradom splnomocnenca vláTréning rómskych žien,
Jaroslava Vomáčková, 2003

Sahraa Karimi, Pavol Demeš, vpravo Ľubomíra Slušná

dy Slovenskej republiky pre rómske komuvia a zdravotnej starostlivosti, do pre tento

nity a Ministerstvom práce, sociálnych vecí

účel vytvorených akreditovaných vzdeláva-

a rodiny – odborom SVS (Sociálne vylúčené

cích programov a pre centrálne riadenie čin-

spoločenstvá) sme pre účely projektu vybrali

nosti asistentov osvety zdravia cez pozíciu

5 obcí. Výber prebiehal v mesiacoch máj a jún

koordinátora v teréne, aby sa títo stali aktív-

a dôsledne sa hodnotili nasledovné kritériá

nou súčasťou riadenia projektových aktivít.

-> potrebnosť komplexných zručností vzhľa-

Nechceli sme sa vzdať predsavzatia, ktoré

dom ku novozvoleným rómskym starostom,

Deň Afganistanu sa konal v Bratislave 23.

sme si ako tím ACEC dali na začiatku realizácie

početná vylúčená komunita – osada prí-

marca 2002. Realizovali sme ho v spolupráci

projektu na jar v roku 2002, že projekty pre

tomná v obci (nad 450 ľudí), nedostatočná

so zväzom Afgáncov na Slovensku a MZ SR.

obyvateľov osád budú realizovať sami obyva-

resp. žiadna infraštruktúra (prístup k vode,

Program pozostával z dvoch častí. Semi-

telia osád a hľadali sme spôsoby, ako to do-

kanalizácia, elektrina, cesta, vyriešený odvoz

nára venovaného histórii a kultúre krajiny

siahnuť. Rozhodli sme sa podporiť osobnost-

odpadu, a ďalšie) a v neposlednom rade – po-

a víziám o budúcnosti Afganistanu po sep-

né danosti a ľudské kvality, s ktorými sme sa

tenciál a ochota spolupracovať na projekte.

tembrových udalostiach v New Yorku, slo-

v teréne stretávali a za viac ako 17 rokov vznik-

Úlohou starostov oslovených obcí bolo vy-

vensko-afgánským vzťahom v minulosti,

lo niekoľko výnimočných projektov, akredito-

tvoriť team spolupracovníkov, ktorí budú

v súčasnosti a v budúcnosti, možnosti zapo-

vaných vzdelávacích programov a desiatok

podporovať aktivity smerujúce k zlepšeniu

jenia slovenských vládnych a mimovládnych

plánovaných aj dobrovoľných aktivít.

situácie v obci. Oblasť pôsobenia vybraných

organizácií do medzinárodnej kampane po-

Aktivity ACEC v rómskych osadách po-

osôb zodpovedala možnostiam pozícií, kto-

moci Afganistanu, možnej účasti afgánskych

kračovali v dvoch líniách, kontinuálne ako

ré zastávali na obecných úradoch – zástup-

odborníkov žijúcich na Slovensku – predo-

program osvety zdravia a zdravotnej sta-

ca starostu, prednosta, referent, ďalej ako

všetkým lekárov – pri obnove Afganistanu,

rostlivosti pod názvom Zdravé k omunity

zamestnanci škôl, alebo zamestnanci obce

ale aj problematike afganských utečencov.

(vzhľadom na svoj rozsah majú v tejto publi-

s obmedzeným typom pracovno právneho

Seminár moderoval Pavol Demeš.

kácii samostatnú kapitolu) a ako vzdelávacie

zväzku – komunitný terénny pracovník, so-

Druhá časť dňa bola venovaná kultúr-

aktivity, realizované podľa potrieb a špeci-

ciálny pracovník, alebo pracovník komunit-

no-spoločenskému programu, ktorý vrcholil

ficky zamerané na komunitný rozvoj pod

ného centra.

oslavou Nového roku. Súčasťou celého podu-

názvom Rómovia pre spoločnosť.

jatia bola prezentácia afganskej kuchyne.

Sahraa Karimi, Juma Haydary, Eduard Kukan

23. marec 2002
Deň Afganistanu:
Nádej pre Afganistan

Urobme TO!

2002
Slovenská republika
Celoslovenská kampaň na podporu účasti
žien v parlamentných
voľbách 2002, ktorá
pokračovala po voľbách
ako Konzorcium Urobme
TO! prostredníctvom
aktivít regionálnych
koordinačných centier
do roku 2007.

Barbara Holubová

Nezávislé prieskumy ukázali,

Billboardy Urobme to!

V marci 2002 iniciovala ACEC vznik Konzor-

muž, ktorého manželka bola aktívnou člen-

ných centier Urobme TO!, 341 dobrovoľníkov

a rodovú rovnosť, pri ktorom vznikla Komi-

Mediálnu kampaň sme

že kampaň Urobme TO!

cia mimovládnych organizácií s názvom Urob-

kou hnutia Urobme TO!. Taraba sa v priebe-

a zúčastnilo sa ich viac než 1 500 ľudí.

sia pre rovnosť príležitostí a postavenie žien.

realizovali v spolupráci

bola známa u 79,6% žien

me TO!. Cieľom bolo zvýšiť volebnú účasť

hu štyroch mesiacov stal kultúrnou ikonou,

V priebehu projektu bolo vyškolených 153

Postúpenie tejto požiadavky bolo dôležitým

s reklamnou agentúrou

na Slovensku.

žien, upozorniť na najnaliehavejšie problémy

jednými pre jeho odvahu ospevovaný, a iný-

žien v spolupráci s mimovládnou organizáciou

signálom pre všetky ženy, ktoré sa zúčastnili

Wiktor Leo Burnett pod

žien v spoločnosti a zvýšiť záujem o ich rieše-

mi neakceptovateľný. Faktom však je, že sa

PDCS. Príprava bola zameraná na rozvinutie

hnutia Urobme TO!, že ich predvolebná snaha,

vedením Igora Brossmanna.

nie účasťou pri hlasovaní vo voľbách.

podarilo rozpútať diskusiu o postavení žien

komunikačných zručností, ktorých cieľom

účasť vo voľbách, ako aj aktívna účasť vo ve-

Týmto sa chceme poďakovať

na Slovensku.

bolo verejne prezentovať svoje požiadavky,

rejnej sfére mala zmysel. Medzi členkami

za ich prácu na kampani,
ktorú robili bez nároku

Prieskum z júna 2002 (VO)
zistil, že takmer tri štvrtiny

Hlavnými piliermi iniciatívy boli motivač-

žien nevedelo o žiadnej

ná mediálna kampaň podporená činnosťou

Od konca augusta až do polovice septem-

formulovať otázky a komunikovať s politikmi.

Komisie bolo aj päť aktívnych členiek hnutia.

ženskej organizácii.

v teréne, verejná diskusia zameraná na for-

bra prebiehali po celom Slovensku každý deň

Najnaliehavejšie požiadavky, ktoré vyply-

Skupiny ľudí, ktoré stáli mimo dosahu bill-

mulovanie najrelevantnejších problémov

diskusie. Hosťami jednotlivých diskusií boli

nuli z verejných diskusií, boli sformulované

boardov a spotov v rádiu a televízii, sme oslo-

Podľa agentúry DICIO a jej

postavenia žien v spoločnosti a spolupráca

politici, predstavitelia vládnych i mimovlád-

na siedmych bodov Verejnej deklarácie Urob-

vovali prostredníctvom občasníka Urobme

prieskumu z októbra 2002,

s organizáciami a dobrovoľníkmi v regiónoch.

nych organizácií a lídri v súkromnom sekto-

me TO!. Táto deklarácia bola prezentovaná

TO!. Občasník informoval o aktuálnych uda-

Predvolebná mediálna kampaň bola reali-

re, s ktorými viedli ženy z hnutia Urobme TO!

predstaviteľom politických strán na posled-

lostiach počas kampane, výsledkoch priesku-

„vďaka“ alebo „aj vďaka“

zovaná v troch fázach: prvá fáza oslovova-

verejný dialóg. Spolupráca s organizáciami

nej diskusii, ktorá sa uskutočnila v Bratislave,

mov a faktoch o postavení žien a mužov

kampani Urobme TO!.

la sloganom Hovorme o tom, čo nás trápi,

na miestnej úrovni bola rozsiahla a do aktivít

18. septembra 2002.

na Slovensku. Vďaka tomu sa do hnutia aktív-

motto druhej fázy kampane bolo Žiadajme si,

sa zapojilo 58 mimovládnych organizácií.

15,9% voličiek šlo voliť

Po voľbách sme opakovane oslovovali

ne zapojili aj obyvatelia z regiónov. V priebehu

Séria verejných diskusií členiek Urobme to!

predsedov koaličných strán a žiadali ich, aby

kampane sme ho vytlačili trikrát v náklade po

so zástupcami deviatich politických strán po-

na koaličných rokovaní zahrnuli aj prvú požia-

250 000 kusov a bol prílohou 32 regionálnych

Jeden zo spôsobov apelovania na ženy,

ukázala na naliehavé témy týkajúce sa žien,

davku na založenie Výboru pre rovnosť príle-

novín a jedného celoštátneho denníka.

ktorý už od začiatku vyvolal silné reakcie, sa

smerovania a vývoja spoločnosti. Osemnásť

žitostí pre ženy a mužov v NR SR. Podarilo sa

objavil v médiách, v televíznych a rádiových

stretnutí v mestách po celom Slovensku zor-

nám to dosiahnuť v rámci Výboru Rady vlády

spotoch. Ženám sa prihováral Fero Taraba,

ganizovalo deväť regionálnych koordinač-

SR pre ľudské práva, národnostné menšiny

na čo máme nárok a tretia fáza priamo vyzývala Ženy, poďme voliť, urobme to!

na honorár.

august – september 2002

18. september 2002

20. – 21. september 2002

2002

Urobme TO!

Verejná deklarácia Urobme TO!

Voľby do Národnej rady

Vznik Komisie pre rovnosť príležitostí

Slovenskej republiky

a postavenie žien

Urobme TO!

vývoja v nej, na vytváranie alternatív v mnohých oblastiach nášho života a v konečnom
dôsledku aj na vstupovanie do nových part-

POPISKA

Diskusné fóra
žien Urobme TO!

Dagmar Šimunková
OZ Profesionálne ženy

s predstaviteľmi
politických strán

Bol Fero Taraba so ženou cez víkend
v divadle? Tri dni na medzinárodnom

krajiny. Do tohto priestoru okamžite, úplne

festivale Divadelná Nitra 2002 v zna-

prirodzene, vstúpili najmä stovky žien, ktoré

mení bombardovania, experimentov

ho vnímali ako šancu na zmenu. Pritom ne-

a štýlu East cool.

šlo len o tradičné aktivity v sociálnej oblasti,

Väčšina Slovákov dodnes netuší, kto

o prácu s deťmi a mládežou, kultúru, ale aj

vlastne ten nešťastný Fero Taraba

také oblasti ako sú ľudské práva, životné pro-

z nekonečnej reklamy je, a prečo toľko

stredie, práca s menšinami. Nešlo pritom len

pokúšal trpezlivosť pokojných obča-

o prejavenie záujmu, ale aj určitú dávku od-

nov našej vlasti. Tí cez víkend volili

vahy veľkej skupiny občanov, z ktorých veľkú

a zvolili – možno aj vďaka tomu, že

časť tvorili práve ženy, ochotu učiť sa úplne

toľko otravoval. Možno žije v jednom

nové veci, vyrovnávať sa s nestabilitou, kto-

z okien paneláku, ktorý si organi-

rú práca v MVO zatiaľ prináša, o každodenné

zátori Divadelnej Nitry vybrali ako

posúvanie hranice vlastnej flexibility, ale

tohtoročný festivalový leitmotív pro-

aj profesionality. Bez týchto ľudí, z ktorých

pagačných materiálov. A prízraky tú-

mnohí pôsobia ako dobrovoľníci, by sme dnes

lajúce sa po panelákovej fasáde boli

o práci tisícok MVO mohli hovoriť asi len ťaž-

možno práve tie ženy, pre ktoré pani

ko. Žijeme v čase, keď si je potrebné, možno

Tarabová stále nebola doma. Teraz už

ešte viac ako inokedy, predtým uvedomiť

azda je, a spolu s Tarabom možno aj

význam občianskej spoločnosti a urobiť

boli, na niektorom z predstavení me-

všetko preto, aby mala primerané podmien-

dzinárodného divadelného festivalu.

sa uskutočnili

ti znamená vytvoriť podmienky vstupu žien

pritiahnu do jej radov tak ženy ako aj mužov.

v nasledovných mestách:

do verejného a politického života. Áno, ženy

Helena Woleková
Fond na podporu sociálnych zmien

patria na tieto miesta – prinášajú do politiky

• Nové Zámky

pozitívne zmeny, nové skúsenosti a metódy,

• Rimavská Sobota

iný uhol pohľadu a spôsoby riešenia problé-

• Prešov

mov, novú politickú agendu a nevyhnutné

Keď sa v rodine niečo stane, keď niektorý

• Košice

preorganizovanie priorít. Ženy sú priprave-

člen rodiny potrebuje pomoc tých druhých,

• Spišská Nová Ves

né prevziať svoj diel zodpovednosti za ďal-

sú to práve ženy – matky, manželky, dcéry –

• Trebišov

ší vývoj spoločnosti. Využime túto skrytú

ktoré bez zaváhania preberajú na seba zod-

• Rožňava

energiu, využime schopnosti žien, pričiňme

povednosť a stoja pri boku toho, ktorý je

• Poprad

sa o to spoločne, ženy i muži, aktivizujme

v núdzi. Na dlhý čas musia zabudnúť na svoje

• Žilina

všetky zdroje pre dôstojný a slušný život.

vlastné sny, často aj na svoju kariéru. Chcem,

• Liptovský Mikuláš
• Dunajská Streda
• Lučenec

Fero Taraba

aby tieto ženy nezostali bez podpory. Aby iné

• Nitra

ženy, ktoré už podobné životné situácie prežili, im svojimi skúsenosťami pomohli problém
zvládnuť. Aby sa ženy dožadovali odborných
sociálnych služieb, ktorých je stále nedosta-

Mimovládne organizácie na Slovensku po

tok a sú žalostne nekvalitné. Aby ženy samy

roku 1989 sú jedným z nových fenoménov

stáli pri zrode nových služieb, presne takých,

• Trnava

v našej spoločnosti. Otvorili pre občanov

ktoré potrebujú, aby svojim blízkym pomohli

• Bratislava.

tejto krajiny nový priestor na ovplyvňovanie

bez toho, aby tým ublížili sami sebe.

• Komárno,

Mária Jenčíková, Národná obroda
---------------------------------

• Banská Bystrica

Katarína Košťálová
Slovenská akademická informačná
agentúra

24. 9. 2002

zok, ktoré súvisia s dalším rozvojom tejto

ky na svoje fungovanie, podmienky, ktoré

• Kráľovský Chlmec



---------------------------------

nerstiev s verejnou správou pri riešení otá-

Áno pre rovnosť príležitostí v každej oblas-

• Čadca

---------------------------------
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2003 – 2007

Ženy pre spoločnosť

Konzorcium Urobme TO!

Rómovia pre spoločnosť

Urobme TO!

Konzorcium Urobme TO!

Ann Stone,
hovorkyňa G. Busha
seniora, viedla viac

Regionálne koordinačné

Hnutie Urobme TO! naplnilo predvoleb-

Regionálne koordinačné centrum UT!

ako 400 kampaní

nými aktivitami svoje ciele a poslanie. Vý-

v Banskej Bystrici aktívne pokračovalo

centrá Konzorcia

v USA, z toho 6

znamná bola priama a aktívna spolupráca

vo svojich aktivitách (poskytovanie pora-

Urobme TO!:

prezidentských. Prednáša

žien v rôznych regiónoch Slovenska. Široká

denstva v oblasti rodinného a pracovného

a vedie komunikačné

sieť lokálnych spolupracujúcich organizá-

práva). Od januára 2005 realizovalo projekt

tréningy. Je úspešnou

cií, spoločností a jednotlivcov, združených

s názvom Rodina a práca: Dilema alebo sú-

podnikateľkou.

v Konzorciu Urobme to!, pokračovala v ak-

lad?!. V rámci tohto projektu realizovalo

tivitách aj po voľbách.

informačnú kampaň, odbornú konferenciu

Erika Godlová, Ann Stone

Som žena, Rómka, matka, občianka Slovenskej republiky.
Myslím, že všetky tieto charakteristiky sú dostatočným dôvodom
na moju osobnú angažovanosť v tejto kampani.

•

Banská Bystrica

•

Dunajská Streda

•

Martin
Michalovce
Poprad

V roku 2003 sa v Banskej Bystrici uskutoč-

s prezentáciou pozitívnych príkladov, skúse-

•

nila celoslovenská konferencia Urobme TO!

ností a know-how zo zahraničia i domáceho

•

Konferencia poskytla členom a zástupcom

prostredia a Otvorené fóra – šírenie modelu

hnutia z celého Slovenska po prvýkrát mož-

zamestnávateľa ústretového k rodine. Otvo-

nosť stretnúť sa. Konferencia bola zamera-

rené fóra boli smerované priamo do regió-

ná na rekapituláciu aktivít, voľbu stratégie

nov s cieľom motivovať zamestnávateľov

na dosiahnutie cieľov a diskusiu na témy ako

k zavedeniu rodinne orientovaných politík

ženy v podnikaní, ženy v politike, prevencia

na pracoviskách.

domáceho násilia a mnohé ďalšie.

– Erika Godlová, Asociácia rómskych žien v SR

Ženy pre spoločnosť

Fero Taraba sa stal kultúrnou ikonou

Na kampaň Urobme TO! sme v roku 2003
Bolo pre mňa veľkou cťou a radosťou spo-

A potom je tu postava Fera Tarabu, ktorý

nadviazali projektom Ženy pre spoločnosť,

lupracovať počas uplynulého roka so ženami

sa objavuje vo väčšine spotov. Stal sa kultúr-

ktorý sa venoval primárne problematike ro-

na Slovensku.

nou ikonou. Trúfnem si povedať, že väčšina

dovej rovnosti.

Od začiatku malo hnutie Urobme TO! posla-

obyvateľstva o ňom počula a vie, že jeho

Projekt pozostával z prednášky nórskej

nie stimulovať záujem žien o účasť na voľ-

žena je mimo domu a pracuje na voľbách.

ombudsmanky pre rodovú rovnosť Kristin

bách. Urobme TO! chcelo, aby ženy na Slo-

Fero Taraba vyprovokoval záujem a spustil

Mile určenej poslankyniam parlamentu a že-

vensku vyšli z úzadia, aby bolo počuť ich

diskusiu o úlohe žien v spoločnosti. To bol

nám, ktoré sa aktívne podieľajú na zmenách

hlas. Mediálna kampaň mala za cieľ vyvolať

stanovený cieľ.

a tvorbe legislatívy a seminára pre ženy,

diskusie a primäť ženy, aby samy uvažovali

Mnoho týždňov sa uskutočňovali dvojdňo-

vedúce mimovládnych organizácií, vedený

nad tým, čo chcú. Aby sa ženy samy rozhodli,

vé tréningy pre skupiny 20 – 30 žien. Školili

nórskou prednášajúcou Janneke van der Ros,

čo ich trápi, a aby išli voliť v prospech strany,

sme aj dve skupiny rómskych žien. O ženách,

zameraného na zvýšenie povedomia a vedo-

ktorá najlepšie vyjadruje ich názor. To je veľ-

ktoré som pomáhala školiť, vám môžem po-

mostí týkajúcich sa ženskej otázky a rodovej

mi svieži a demokratický prístup!

vedať, že sú dosť bystré a nedočkavé za-

rovnosti. Seminára v Banskej Bystrici a v Ko-

Mediálna kampaň bola provokatívna a kon-

nechať po sebe stopu. Niektoré z nich mali

šiciach sa zúčastnilo takmer sto žien z mi-

troverzná. Ale ak chcete vyvolať zmenu

v očiach slzy, keď rozprávali, akú zmenu v ich

movládneho sektora. Dôležitou súčasťou

a primäť ľudí zmeniť vlastné správanie, práve

živote bude tento tréning znamenať.

aktivít bolo vzdelávanie pre koordinátorov

to sa žiada. Niektorí tvrdili, že úvodné spoty

Bolo pre mňa veľkou cťou spolupracovať

Regionálnych koordinačných centier (RKC),

kampane boli príliš nejasné. Ale reklamná

s ľuďmi, ktorí rozbehli taký zmysluplný pro-

zamerané na komunikačné schopnosti, zá-

agentúra Wiktor Leo Burnett použila starú

jekt, akým Urobme TO! nesporne je.

klady riadenia projektov a koncept rodovej

techniku – nejasnosťou vyvolať vo verejnosti
záujem dozvedieť sa viac… a začať rozprávať.

Celoslovenská konferencia Urobme TO!, Magda Vášáryová, Banská Bystrica, 2003

rovnosti a vzdelávanie venované zlepšeniu
Ann Stone

komunikačných schopností rómskych žien.

Tréning žien Urobme TO!, Čertovica, 2002

2003
Celoslovenská konferencia Urobme TO!

…a dopl ávali sme do Washingtonu… Papierové umenie zo Slovenska

2002
Washington, D.C., USA
Piati slovenskí výtvarníci
prezentovali svoje
veľkoformátové diela
a monumentálne
priestorové inštalácie
z papiera v priestoroch
Svetovej banky
vo Washingtone, D.C.

Papierové umenie
zo Slovenska
v Svetovej banke

Svetová banka, Washington, D.C., 2002

ACEC, v spolupráci so Svetovou bankou

Veľkoformátové a veľkoplošné inštalácie sa

vo Washingtone, D.C. zrealizovala projekt

na niekoľko mesiacov stali súčasťou budovy

s názvom …a doplávali sme do Washingtonu…

banky. Expozícia mala vernisáž 6. marca 2002

Papierové umenie zo Slovenska.

vo vestibule Svetovej banky vo Washingto-

Papierové umenie z dielne piatich popred-

ne, D.C. a trvala desať mesiacov.

ných slovenských výtvarných umelcov: Mi-

Hlavnou myšlienkou expozície Papierové

roslava Brooša, Vladimíra Popoviča, Micha-

lode od Vladimíra Popoviča bolo memen-

ely Klimanovej-Trizuljakovej, Ezechiela Zorlu

to projektu Sme na jednej lodi, ktorý ACEC

a Samuela Juriša; bolo vystavené netradič-

zrealizovala na Slovensku po teroristických

ne a pútavo v priestoroch centrály Svetovej

útokoch v USA, a do ktorého sa zapojilo sto-

banky vo Washingtone, D.C. Umelci vytvorili

tisíc Slovákov, ktorí tak prejavili solidaritu

papierové objekty tak, aby priamo zapadli

s obeťami útokov.

do špecifických priestorov Svetovej banky.

m i r o s l av b r o o š — v l a d i m í r p o p o v i č — e z e c h i e l z o r l a
m i c h a e l a k l i m a n o vá - t r i z u l j a k o vá — s a m u e l j u r i š

28. – 30. september 2001
Sme na jednej lodi

6. marec 2002
Otvorenie výstavy
…a doplávali sme do Washingtonu…
Papierové umenie zo Slovenska
Vladimír Popovič

…a dopl ávali sme do Washingtonu… Papierové umenie zo Slovenska
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obežník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v USA
Jar 2002
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pomysleli ste si niekedy, že jednoje opäť ďalšia možnosť! Medzi expoduché papierové loďky, ktoré ste ke-

nátmi sú aj papierové loďky, ktoré

dysi skladali v škole, by mohli byť

poskladali ľudia v mnohých sloven-

umeleckým dielom? A čo ovocie vy-

ských mestách a dedinách ako vy-

robené z papiera? Návštevníci a za-

jadrenie solidarity s Američanmi po

mestnanci centrály Svetovej banky

teroristických útokoch 11. septembra

vo Washingtone, D.C. mali príležitosť

2001. Projekt Sme na jednej lodi, zor-

obdivovať zriedkavé umelecké expo-

ganizovaný Asociáciou pre kultúru,

náty, ktoré boli odhalené začiatkom

vzdelávanie a komunikáciu 28. – 30.

marca pod názvom …a doplávali sme

septembra 2001 sa konal v 35 obciach

do Washingtonu… papierové umenie

na Slovensku. Vytvorilo sa na ňom 35

Umenie je univerzálny jazyk. Presahuje kul-

zo Slovenska. Výstava, organizovaná

veľkých lodí, ktoré boli neskôr na-

túrne a zemepisné bariéry a slúži ako kreatív-

Umeleckým programom Svetovej ban-

plnené malými papierovými loďkami,

ny spôsob komunikácie. Svetová banka si je

ky a bratislavskou Asociáciou pre

ktoré urobili bežní, mladí aj starší,

vedomá prínosu umenia a kultúry k sociál-

kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Slováci. Zúčastnilo sa takmer 100 000

nej kohézii a ekonomickému rozvoju a preto

predstavuje umelecké diela piatich

ľudí, ktorí takto chceli prejaviť

založila Umelecký program, ktorý spravu-

popredných slovenských umelcov.

podporu a priateľstvo ľuďom v Spo-

je stále zbierky aj akvizície tejto inštitúcie

Papierové umenie má na Slovensku

jených štátoch amerických.

a propaguje výtvarné umenie z členských

dlhú tradíciu. Čo ho robí jedinečným

Výstavu slávnostne otvorili slo-

štátov. Tento program vynakladá výnimočné

je snáď tá nesmierna krehkosť pa-

venský veľvyslanec Martin Bútora,

úsilie pri identifikovaní umelcov z rozvojo-

piera a opatrné zaobchádzanie, ktoré

podpredseda parlamentu Béla Bugár

vých krajín a sprístupňovaní ich diel širšie-

si manipulácia s ním vyžaduje. Piati

a Ľubomíra Slušná, prezidentka ACEC,

mu publiku. Umelecký program organizuje

umelci, ktorí sú tu dnes zastúpení,

6. marca 2002 za prítomnosti všetkých

výstavy, nadväzuje vzdelávaciu a kultúrnu

majú svoje vlastné špecifické po-

piatich umelcov. Na otvorení sa zú-

spoluprácu, umelecké projekty a inštalácie

stupy na pretavenie svojich nápadov

častnil tiež riaditeľ Svetovej banky

šité na mieru. Teší nás spolupráca s Asociá-

do papierovej podoby. Ako napísala

pán James D. Wolfensohn, ako i ďalší

ciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

kurátorka výstavy Ľubomíra Slušná:

predstavitelia Svetovej banky.

v Bratislave. Táto neobyčajná výstava prine-

Pre nás, možnosť je sloboda a papier

sie do Washingtonu, D.C. niekoľko najkvalit-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Artemis A. Zenetou
kurátorka a manažérka Umeleckého
programu Svetovej Banky

Vladimír Popovič

nejších slovenských umelcov.

Miroslav Brooš

Vladimír Popovič

Ezechiel Zorla a Samuel Juriš

Slovenská sezóna – krajina odvedľa

Magda Vášáryová
veľvyslankyňa SR v Poľsku

2002
Poľsko
Centrum súčasného

Milada Ślizińska
kurátorka, Centrum súčasného umenia, Zámok Ujazdowski

Nesmierne si vážim prácu, ktorú desiatky

umenia, Zámok

ľudí na poľskej a slovenskej strane vložili

V nedávnych textoch, ktoré sa objavujú

Ujazdowski, Varšava,

do tohto projektu, ktorí sa mu venovali, pra-

v Poľsku aj na Slovensku sa často spomína,

Poľsko

covali na ňom a pomohli mu dorásť do plnej

že o sebe vieme len veľmi málo. Je to sa-

veľkosti. A keďže sa do projektu tak vložili,

mozrejme generalizácia, pretože tí, čo žijú

Prezentácia Slovenska

tešili sa na skvelú odozvu, ktorej sa mu do-

v našom spoločnom pohraničí, iste majú

v Poľsku pozostávala

stane. Z celého srdca im ďakujem a dúfam, že

na vec iný názor. Koniec koncov, hranica nie

z výstav výtvarného

pri prehliadke tohto projektu pocítite hor-

je čiara, ale územie, a to, o ktorom hovorím

umenia Andy Warhol ako

ský vzduch z miest, odkiaľ prichádzame, z nie

je pomerne rozsiahle územie, rozprestiera-

Andrejko Varchoľa a Kult

veľmi vzdialenej zeme, z krajiny odvedľa.

júce sa pozdĺž Karpát od vysočín na severe

paradoxu, vo výbere

a juhu Tatier po Beščady (*časť Východných

prezentovala aj slovenskú

Beskýd). Potom sú aj takí, ktorí sa o dianie

filmovú tvorbu a hudobný

v našich krajinách a medzi nimi zaujímajú – či

program Doda Šošoku.

už z pracovných dôvodov, kvôli štúdiu, rodi-

Tak blízko…

ne, alebo z čistého záujmu neovplyvneného
žiadnym iným motívom. Niet však pochýb, že
bežný obyvateľ Poľska a Slovenska má o tom
druhom len veľmi skromné znalosti. Našu
situáciu výborne opisujú slová spisovateľa
Tadeusza Konwického: „Tak blízko, a predsa

…a predsa
tak ďaleko.
Obálka, v ktorej Júlia
Varholová poslala list svojej
sestre E. Bezekovej, 1960

tak ďaleko.“

Myroslava M. Mudrak
Ohájska štátna univerzita, Columbus,
Ohio, USA
Andy Warhol, Dámy & páni, 1975

John Richardson, ktorý na Warholovom
pohrebe predniesol reč, vytušil jeho slovanské náboženské korene a opísal ho ako
„pobožného blázna“ slovanskej tradície,
prehliadol fakt, že títo „pobožní blázni“ boli
tiež prvými ikonografmi. Andyho menovec
zo 14. storočia, sv. Andrej (Ondrej), bol prvým
„pobožným bláznom“, ktorý bol svedkom
bolestivo krásneho zjavenia Panny, obklopenej zlatými slnečnými lúčmi. Žeby bola
Zlatá Marilyn Monroe (1962) jej moderným
zobrazením?

Umelcova kožená bunda,
okuliare a košieľka, v ktorej
boli Paul, John a Andy
Warholovci pokrstení.

október 2002

19. – 23. október 2002

Slovenská sezóna – krajina odvedľa

Filmová prezentácia

Slovensko – krajina odvedľa

Výstava Kult paradoxu
predstavila diela
Marka Blaža, Bohdana
Hostiňáka a Miloša
Koptáka, troch
výtvarníkov súčasnej
generácie.

Kult paradoxu
na slovenskú umeleckú scénu je pravdepodobne nepodložená. A to najmä kvôli vtedajšiemu sociálno-politickému rozdeleniu
sveta na dva bloky (západ-východ), ktorých
princípy boli postavené na zásadných rozdieloch. Krédom tvorby Andyho Warhola
bol jeho pohľad na umenie ako tovar. Tento základný uhol pohľadu jeho vnímania
na Slovensku absentoval, keďže voľný trh
s umením takmer neexistoval. No Andy Warhol vo svojich dielach súčasne formuloval
Marko Blažo, Igloo, 2002

priame, ale aj prenesené princípy, prítomné
v postm odernizme a post-pop-arte. Treba
však poznamenať, že toto zahŕňa zmes menších foriem, použitie prostriedkov dostupných z masmédií alebo grafický dizajn, sériové usporiadanie motívov na jednom mieste

Bohunka Koklesová
kurátorka Kultu paradoxu

a „nekonečnú reprodukciu“… kult slávnych
osobností, reklama a spotrebný tovar tvoria základ umeleckej tvorby Andyho Warho-

Miloš Kopták, Integrovaná žena, 2002

Dejiny slovenského umenia v druhej po-

la. Úlomky z vyššie spomenutých princípov

lovici 20. storočia dokazujú záblesky po-

sa objavujú aj v tvorbe rôznych slovenských

partových tendencií, či už formálne alebo

umelcov 90. rokov 20. storočia. Ich spätné

obsahovo. V priebehu 60. rokov si mnoho

zrkadlenie nemá korene v skutočnom obdo-

umelcov osvojilo princípy kombinovanej

bí pop-artu, ale v cyklickom znovuobjavení

maľby, montáže, ready-made, environmen-

a znovu-reflektovaní po veľkej demateria-

tálnej a kumulatívnej tvorby a zároveň boli

lizácii v umení.

popreté alebo zrúcané hranice medzi vyso-

Výstava Kult paradoxu predstavuje troch

kým a nízkym umením. S ich záujmom o zo-

umelcov „nastupujúcej generácie.“ Každý

brazenie postavenia jednotlivca vo veľko-

z nich pracuje s iným médiom, no spája ich

výrobe/v konzumnej spoločnosti sa umelci

akýsi paradox, okamih prekvapenia, v ktorom

približovali francúzskemu novému realizmu.

spájajú jednotlivé motívy alebo ako sa k jed-

Napriek tomu, že Warholove rodinné korene

notlivým dielam stavajú. Ich diela predsta-

boli na Slovensku, reč o jeho priamom vplyve

vujú prvok absurdnosti, vtipu a hyperboly.

Miloš Kopták, Iluzionista, 2002

14. október – 10. november 2002
Výstava Kult paradoxu

Bohdan Hostiňák, V lese, 2002

Slovensko je pripravené

2003

18. november 2003

New York, USA

Bezpochyby platí, že výnimočné poPrezentácia Slovenska

stavenie New Yorku v umeleckom sve-

v New Yorku pri

te – je jedným z jeho najočividnej-

príležitosti 14. výročia

ším a najhodnotnejším bohatstvom.

Nežnej revolúcie

No tento opis je zavádzajúci, preto-

prostredníctvom

že umelecká scéna New Yorku zahŕňa

koncertu v Carnegie

umenie celého sveta a tak tomu je už

Hall – Weill Recital

viac než dve generácie. A preto je len

Hall a výstavy Rómski

prirodzené, že v tejto bohatej moza-

fotografi zo Slovenska.

ike kultúrneho diania v NY zaujme
svoje miesto aj Slovenská republika,
jeden z najmladších štátov sveta.
V programe sa predstaví uznávaná
sopranistka Ľubica Vargicová spolu
Ambasádor Carl Spielvogel, Anyalaiovci,
Rastislav Káčer pri otvorení podujatia

s barytonistom Vladimirom Chmelom, v sprievode klavíristu Daniela
Buranovského. Ako špeciálnych hostí večera budete počuť obdivovaných
rómskych hudobníkov zo Slovenska,

Ľubica Vargicová, Daniel Buranovský, koncert v Carnegie Hall

ktorí zahrajú tradičné a folklórne
melódie.
Sama som presvedčená Američanka
Exkluzívny koncer t slovenských oper-

Ďal šou časťou projek tu bol a v ýstava

a empatická a angažovaná Newyor-

ných sólistov organizovala ACEC na jednej

Rómski fotografi, ktorá bola verejnosti

čanka, no stala sa zo mňa zapálená

z najslávnejších hudobných scén na svete.

sprístupnená v čase realizácie koncer-

obdivovateľka a zástankyňa sloven-

Vo Weill Recital Hall v Carnegie Hall v New

tu v Carnegie Hall v New Yorku. Rómovia

skej kultúry pre ich tvorivosť a od-

Yorku vystúpila Ľubica Vargicová, sólist-

z osád predstavili svoj každodenný život so

vahu, aj Slovákov samotných. Dúfam,

ka Opery Slovenského národného divadla.

špecifickou poetikou.

že aj vy budete na konci predstavenia
uchvátení a vďační za to, čo ste po-

Koncert bol realizovaný ako pripomienka

Rómov na Slovensku, aj inde, fotografovalo

14. výročia Nežnej revolúcie a pádu želez-

mnoho domácich aj zahraničných fotogra-

nej opony. Ľubica Vargicová je v súčasnosti

fov. Rómska komunita im ponúka množstvo

radi zúčastňovali na ich kultúrnom

jedna z najžiadanejších koloratúrnych sopra-

jedinečných momentov. Zábery profesio-

snažení a aj naďalej im vrelo ponú-

nistiek na popredných európskych scénach.

nálov aj amatérov zachycujú ich chudobu

Jej prvé vystúpenie v NYC bolo súčasťou

a zápas, ale aj ich nespútanú radosť a roz-

Predtým, ako sa na začiatku tohto pro-

kým pridáte a zúčastníte sa na ich

projektu Mesiac slovenskej kultúry v New

manitú kultúru. No ešte nikdy sme nemali

jektu zúčastnili rýchlokurzu fotografova-

hudobnej minulosti a uvidíte, že ich

Yorku vo februári 2001. Sólistku sprevádzal

príležitosť vidieť ich svet očami samotných

nia, žiaden z nich nemal s fotografovaním

nádejná budúcnosť pulzuje životom.

mladý klavírny virtuóz Daniel Buranovský,

Rómov z osád. Fotografie, ktoré bolo možné

skúsenosti. Digitálny fotoaparát im dovolil

vyhľadávaný ako komorný partner, ktorý

na výstave v New Yorku vidieť, boli nafote-

zachytiť momenty, ktoré pred neznámymi

Barbaralee Diamonstein-Spielvogel

spolupracuje s poprednými sólistami opery

né Cecíliou Blanárovou, Albínou Mirgovou,

ostávajú častokrát skryté. Sú to momenty,

a bývalý veľvyslanec USA na Slo-

Slovenského národného divadla.

Ľubomírom Klempárom, Dušanom Sýkorom,

o ktoré sa chcú podeliť so svetom. Ich foto-

vensku H.E. Carl Spielvogel

Nez v yčajným zážitkom pre publikum

Antonom Klempárom, Mariannou Tobiáso-

grafie nám približujú ich radosti a trápenia,

vo Weill Recital Hall bolo úvodné vystúpenie

vou, Ladislavom Dudom, Ľubomírom Mitrá-

ale najmä ich ľudskosť.

slovenského rómskeho kvarteta bratov Anya-

šom, Júliou Veselou a Ivanom Holubom. Ži-

Tento projekt bol iniciatívou Pavla Demeša,

laiovcov. Vystúpenie bolo zmesou klasických

vot v rómskych osadách nafotili v priebehu

občianskeho aktivistu, Ľubomíry Slušnej, ku-

melódií a vášnivého rómskeho folklóru.

leta 2003.

rátorky a Ľuba Špirka, fotografa, z Bratislavy.

18. november 2003
Koncert v Carnegie Hall

Výstava Rómski fotografi

čuli a zažili. Už v minulosti sme sa

kame oporu. Dúfam, že sa k nám všet-

Zdravé komunit y

2003 – súčasnosť
Slovensko
Najväčším vzdelávacím
projektom ACEC je
od roku 2003 projekt
Zdravé komunity.
Jeho hlavným cieľom
je osveta obyvateľov
rómskych osád v oblasti
zdravia a zdravotnej
starostlivosti. Projekt
vychádza z existujúcej
situácie, z potrieb lokalít,
ako aj vzdelanostnej
a komunikačnej úrovne
obyvateľov osád.
Rudňany, 2014, foto: Richard Gerényi

Historické základy projektu sa datujú

infekčné, parazitárne, pohlavné ochorenia,

do roku 2003, kedy sme začali v 11 segrego-

mentálna retardácia, drogové závislosti či

vaných osadách realizovať pilotný projekt

absencia sexuálnej výchovy. S tým súvisela

osvety zdravia a realizujeme ho dodnes.

aj katastrofálna životná úroveň, apatia a de-

Počet zapojených lokalít ako aj ľudských

motivácia. Preto sme sa rozhodli pripraviť

zdrojov rokmi narastal a až do roku 2013 bol

a zrealizovať projekt, ktorý by bol zameraný

najrozsiahlejším a najdlhšie realizovaným

na šírenie zdravotnej osvety, zlepšenie zdra-

formou vzdelávacích programov špecificky

samospráv, 102 všeobecných a detských le-

projektom na Slovensku. Projekt bol zame-

votnej situácie, ako aj úrovne vzdelania.

zohľadňujúcich podmienky výkonu práce

károv, 26 základných škôl a mal priamy do-

Marián Pecha, Markušovce, 2014, foto: Richard Gerényi

raný na zlepšenie zdravia rómskej populácie

Až na základe toho sme vypracovali vzde-

a potreby terénu. Asistenti osvety zdravia

pad na populáciu cca 45 tisíc rómskych oby-

a osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti

lávacie programy s ohľadom na potreby

– obyvatelia komunity, v ktorej pracujú –

vateľov Slovenska. Projekt Zdravé komunity

obyvateľov segregovaných rómskych osád.

jednotlivých lokalít a ich obyvateľov. Na Mi-

disponujú znalosťou miestneho prostredia,

boli niekoľko rokov jediným kontinuálne fun-

Skôr ako sme v roku 2003 spustili projekt

nisterstve školstva SR boli akreditované

ovládajú jazyk komunity, pomery, vzťahy,

gujúcim podporným systémom zameraným

Zdravé komunity, navštívili sme niekoľko

programy „Asistent osvety zdravia a Ko-

zvyky a ďalšie špecifiká, ktoré sú podmien-

na zdravotnú osvetu a prevenciu v prostredí

desiatok osád a zmapovali celý terén. Stra-

munitný pracovník – rozvíjanie vedomostí

kou pre realizáciu aktivít v danom prostredí.

segregovaných a rómskych komunít a do is-

tégiu a metodiku sme si overili počas dvoch

a zručností v práci s rómskou komunitou“.

Projekt bol v rokoch 2003 – 2013 financo-

tej miery suploval oblasť sociálnej a zdra-

V priebehu desiatich rokov sme optimalizo-

vaný zo súkromných zdrojov, čo nám posky-

votnej starostlivosti o obyvateľov segrego-

vali a rozvíjali formu realizácie, organizačnú

tovalo flexibilitu, umožňovalo implemen-

vaných osád, ktorú by mal poskytovať štát.

Ako najvýraznejšia sa ukázala potreba

štruktúru, hľadali vhodné nástroje, zdoko-

tovať v praxi fungujúce procesy a hľadať

podpory vzdelávania a zlepšenie zdravotnej

naľovali vzdelávacie programy. Základným

optimálny model realizácie.

starostlivosti. Jednoznačnými ukazovateľ-

a nosným prvkom, ktorý sa v praxi osvedčil,

Už v roku 2007, vďaka podpore ZP Union

vložené značné finančné prostriedky a vý-

mi boli 100% nezamestnanosť, nízka úroveň

je zamestnávanie ľudí zo segregovaných

a osobite Tibora Bôrika, bolo do projektu

nimočné ľudské úsilie. Projekt predstavuje

vzdelania, negramotnosť a druhotná negra-

osád, prevažne so základným vzdelaním,

zapojených 91 zdravotných asistentov a ko-

mimoriadny sociálny aj kultúrny kapitál.

motnosť, slabá osobná i komunálna hygiena,

ktorí sú na výkon svojej práce pripravovaní

ordinátorov v teréne, 68 rómskych osád a ich

pilotných projektov, ktoré prebehli v období
rokov 2002 až 2004.

2002

2003

Rómovia pre spoločnosť

Zdravé komunity

2008

Do budovania projektu Zdravé komunity
boli za viac ako desať rokov jeho realizácie

december 2010

Zdravotná poisťovňa Union, a.s.

Prípadová štúdia projektu Zdravé

získala za podporu projektu Zdravé

komunity publikovaná v zborníku WHO

komunity cenu filantropie

Zdravé komunit y

Zdravotní asistenti sa vďaka získaným vedomostiam a zručnostiam stávajú rešpektovanými osobami, a to nielen u obyvateľov
komunít, v ktorých projekt prebieha, ale aj
u miestnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí spoluprácu s nimi považujú
za významnú pomoc.
Postupne sa nám podarilo zabezpečiť
v niektorých lokalitách až 100% preočkovanosť, vytvoriť dlhodobú a kvalitnú spoluprácu s detskými a všeobecnými lekár-

Ďakujeme všetkým asistentom zdravotnej osvety a ich koordinátorom,
ktorí svojím dlhoročným úsilím a výsledkami preukázali opodstatnenosť
a potrebu celoslovenského a neskôr
národného programu osvety zdravia
znevýhodnených skupín.

mi. Napríklad, v roku 2008 vzrástol počet
absolvovaných preventívnych zdravotných
prehliadok nad 36%. Pre porovnanie, priemer u celoslovenskej populácie nedosahuje
ročne ani 16%. V osadách sme zrealizovali aj
Rok

Lokalít

2003 1

11

2005 1

30

2007 1

68

2013 2

108

2014 2

155

2015 3

239

2016 3

218

2017 4

194

2018 4

271

2019 4

263

očkovanie proti žltačke nad rámec povinného očkovania. Od septembra 2007 do marca
2008 vakcínu dostalo viac ako 3 500 detí
Barbora Bačová, Stráne pod Tatrami, 2014, foto: Richard Gerényi

a 1 500 dospelých. Každý rok tento počet
rastie a vďaka zdravotným asistentom sa
podarilo zvládnuť v niekoľkých regiónoch aj
epidémiu žltačky. Veľmi významná je spolupráca zdravotných asistentov s lekármi pri
výskyte tuberkulózy a jej následnej liečbe.

Práca v teréne

a sexuálna výchova, s mladými mamičkami

Za projekt Zdravé komunity získala v roku

Najrozsiahlejšou aktivitou projektu je prá-

o starostlivosti o deti, zdravej výžive, star-

2008 zdravotná poisťovňa Union, a.s. naj-

ca v teréne. Základným pilierom projektu

ším ľuďom je vysvetľovaná dôležitosť pra-

prestížnejšie ocenenie na Slovensku v rámci

sú zdravotní asistenti a koordinátori, kto-

videlného užívania liekov, ďalšími témami

filantropie – „Cenu Filantropie“ v kategórii

rých práca je úzko previazaná s poskyto-

sú osobná a komunálna hygiena, prevencia

„Sociálna pomoc v núdzi/zdravie“ udelený

vateľmi zdravotnej starostlivosti (lekármi)

pred infekčnými ochoreniami, preventívne

Nadáciou Pontis. Zdravé komunity a ich vý-

a obecnými samosprávami. Terén, v ktorom

zdravotné prehliadky pre ženy, spolupráca

sledky sa dostali tiež do pozornosti domá-

sa aktivity projektu realizujú, je vzhľadom

s gynekologickými ambulanciami, pôrod-

cich aj medzinárodných organizácií. Projekt

na podmienky náročný. Práca si vyžaduje prí-

nicami, detskými lekármi a poradňami pre

Zdravé komunity bol prezentovaný na konfe-

pravu, skúsenosti, schopnosť rozhodovania

matky s deťmi.

rencii Európskej komisie v Bruseli – „Komuni-

Realizácia a rozvoj projektu

a zvládnutie špecifických komunikačných

Zdravé komunity:

zručností.

K ďalším činnostiam, ktoré zdravotní asis-

kácia zdravia“ (Communicating Health) v ko-

tenti denne vykonávajú, patria ošetrenia pri

munitách vyčlenených zo spoločnosti a ,,Ako

Zdravotní asistenti pravidelne oboznamujú

rôznych druhoch úrazov, ošetrenia popá-

osloviť každého“ (How to reach everyone).

vzdelávanie a komunikáciu

obyvateľov v osadách o povinných očkova-

lenín a meranie krvného tlaku u tých, ktorí

Prípadová štúdia projektu Zdravé komunity

(ACEC)

niach, preventívnych prehliadkach a šíria

trpia chronickými ochoreniami alebo sa ne-

bola ako príklad dobrej praxe publikovaná

Platforma na podporu

zdravotnú osvetu. Najčastejšou formou

cítia dobre. Z hľadiska komunálnej hygieny

v zborníku Svetovej zdravotníckej organizá-

zdravia znevýhodnených

osvetových činností sú prednášky alebo dis-

sú zdravotnými asistentmi projektu organi-

cie – WHO v roku 2010. Projekt bol prezen-

skupín (PPZZS)

kusie na rôzne témy podľa špecifík cieľovej

zované upratovacie brigády okolia domov

tovaný tiež na Columbia University v NYC,

a spoločných verejných priestorov.

University of Wisconsin v Green Bay, USA

1

2

Asociácia pre kultúru,

3

Zdravé komunity, n.o.

skupiny – s deťmi o osobnej hygiene, so star-

4

Zdravé regióny, p.o.

šími deťmi o škodlivosti fajčenia a alkoholu

a University of Newcastle, Austrália.

Oblasť Kežmarok, 2003, foto: Jana Sýkorová

Zdravé komunit y

Vzdelávacie aktivity v osadách, Michal Kubo, ACEC, 2008

výhodnených prostredníctvom zvyšovania

Vavrek, Iveta Lacková, Ľubka Horvátová,

Naďalej pokračujeme v rea-

informovanosti a zdravotnej osvety.

Lucia Horváthová, Zdenka Mirgová, Vierka

lizácii a inovácii programu

Národný projekt Zdravé komunity zúročil
MUDr. Eva Kuffová, Stráne pod Tatrami, 2003, foto: Jana Sýkorová

Asistentka osvety zdravia Vierka Mirgová, Výborná, 2003,
foto: Jana Sýkorová

Mirgová a mnohí ďalší).

osvety zdravia v segrego-

viac ako desaťročné skúsenosti ACEC s re-

Program osvety zdravia bol v nezmenenej

vaných lokalitách. Veríme,

alizáciou aktivít v oblasti zdravia znevý-

podobe 1. januára 2017 prevzatý rezortom

že aj aktuálne realizova-

hodnených skupín. Projekt bol výnimočný

zdravotníctva (vrátane štruktúry, meto-

ný program zdravotnej

v slovenskom i v európskom kontexte svo-

diky a ľudských zdrojov) a pod pôvodným

osvety Misia 1000, založený

Dynamický impulz naša aktivita získala

vé riešenie zdravotnej osvety v prostredí se-

jou prepracovanou, opakovane testova-

názvom Zdravé komunity ho ako Národný

na aktivitách asistentiek

v roku 2012, keď ACEC iniciovala vznik Plat-

gregovaných rómskych komunít. Prvých 120

nou a vylepšovanou metodológiou, ktorá

projekt v súčasnosti realizuje príspevková

osvety zdravia so špeciálnou

formy na podporu zdravia znevýhodnených

asistentov osvety zdravia celoslovenského

reflektovala najnovšie poznatky prístupu

organizácia Ministerstva zdravotníctva SR

prípravou zameranou na te-

skupín (PPZZS), na ktorej sa aktívne zapojili

projektu sme pripravili s finančnou podpo-

k marginalizovaným skupinám, zohľadňovala

Zdravé regióny.

Asociácia terénnych zdravotných asisten-

rou H. Stepic Fundation.

špecifiká SR a ktorá bola dotváraná partici-

Transformácia programu osvety zdravia

hotné ženy a deti do 3 rokov,
nájde odozvu v teréne a bude

patívnou metódou samotnými asistentmi

Zdravé komunity bola náročná nad všetky

prínosom pre tých, ktorí to

osvety zdravia a koordinátormi.

očakávania a bez aktívnej pomoci všetkých,

najviac potrebujú, obyvateľov

Program osvety zdravia Zdravé komunity

či už jednotlivcov, partnerov alebo spolu-

rómskych osád. Práve starost-

bol od svojho vzniku výnimočný v tom, že ho

pracujúcich organizácií, ktorí k nej prispeli

livosť o dieťa počas prvých

tov (ATZA), Slovenská spoločnosť všeobec-

Ministerstvo zdravotníctva SR a Platforma

ného lekárstva pre dospelých, kancelária

na podporu zdravia znevýhodnených skupín

WHO na Slovensku, Ministerstvo zdravot-

dňa 1. októbra 2014 založili s cieľom realizo-

níctva SR, Úrad splnomocnenca vlády SR

vať národný projekt neziskovú organizáciu

pre rómske komunity, Operačné stredisko

Zdravé komunity, n. o. Organizácia Zdravé

realizovali obyvatelia osád, ktorých účasť

svojim úsilím, by ju nebolo možné úspešne

1 000 dní zohráva kľúčovú

záchrannej zdravotnej služby SR a ďalší.

komunity, n. o. implementovala Národný

v ňom nebola formálna. Za skoro sedemnásť

dotiahnuť do konca, resp. priviesť k novému

úlohu pre jeho zdravie v do-

Vďaka iniciatíve viacerých subjektov z mi-

projekt Zdravé komunity financovaný z pro-

rokov sa nám podarilo vzdelať a motivovať

začiatku na národnej úrovni a z fondov EÚ.

spelosti. V čase prvých 1 000

movládneho, štátneho aj súkromného sek-

striedkov Operačného programu Zamestna-

niekoľko sto zamestnancov, ktorí sa s pro-

Uvádzame niektorých: Michal Kubo, Elena

tora združených v PPZZS a finančnej podpore

nosť a sociálna inklúzia od 1. októbra 2014

jektom a jeho aktivitami stotožnili. Najlep-

Marušáková, Monika Palušková, Ivan Poproc-

moc ovplyvniť takmer 80%

z viacerých zdrojov (Ministerstvo vnútra SR,

do 31. decembra 2015.

šie to vyjadruje veta, ktorú si medzi sebou

ký, Michal Vašečka, Barbora Vávrová, Darina

celoživotného zdravia našich
detí. Ženy, ktoré pochádzajú

dní máme vo svojich rukách

Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce,

Hl avným cieľom Národného projek tu

zvyknú hovoriť:„Náš projekt má dušu“. No-

Sedláková, Anton Marcinčin, Peter Marko,

sociálnych vecí a rodiny SR) sa podarilo 7. ok-

Zdravé komunity bola podpora zdravia zne-

siteľmi projektovej pamäte sú tí z nich, ktorí

Tatiana Hrustič, Richard Koky, Anton a Eva

z prostredia, v ktorom majú

tóbra 2013 spustiť realizáciu projektu Zdravé

výhodnených skupín – obyvateľov margina-

ho s nami v ťažkých podmienkach budovali

Bohumelovci, Miťa Vavreková, Pavol Kaňka,

pôsobiť, sú nositeľkami zmeny

komunity na celoslovenskej úrovni. Tým sa

lizovaných rómskych komunít a ďalších zne-

od jeho začiatkov (napríklad Anton Mir-

Paul Van Hoof, Pavol Trnovec, Andrej Belák,

a iniciátorkami aktivít pre

ga, Mária Nazarejová, Zoltán Batka, Anton

Jozef Minár, Margita Vernarcová a ďalší.

včasnú rannú intervenciu.

začalo na Slovensku aplikovať prvé systémo-

Vieme dávať

2004
Poprad, Banská Bystrica,
Bratislava, Slovenská
republika
Projekt Vieme dávať
spojil mnohých Rómov,
ktorí sa chcú podeliť
o svoj život, svoje umenie,
ktorí chcú na kúsok
papiera vložiť svoje
pocity, svoje túžby,
myšlienky a životné
postoje. Otvoriť srdce
a nechať druhého
žasnúť nad kúskom

Vieme dávať
je posolstvo
rómskej
kultúry pre
Európsku úniu.
– Jolana Husárová,
predsedníčka o.z. Romita

svojho, vlastného ja.
Týmto projektom by
sme chceli spoločne
vytvoriť obraz plný
pocitov, temperamentu
a charakteru Rómov
žijúcich na Slovensku.
A tak vytvoriť neviditeľný
most, prepájajúci Rómov
s Nerómami.

Silueta bola postavená v rozmere
7,5 m na dĺžku a 2 m na výšku.

Autori projektu:
Ľubomíra Slušná
a Vladimír Popovič
(EDEN). Záštitu nad
projektom prevzal

Eduard Kukan
minister zahraničných vecí SR

prínosný nielen z krátkodobého, ale hlavne

Vnímanie Rómov majoritou a Nerómov Ró-

druhú stranu tvorili fotografie tých, ktorí

minister zahraničných

mami postráda pocit, že sa môžeme vzájom-

sa podieľali na jej vytváraní, aj tých, ktorí sa

vecí SR Eduard Kukan.

ne niečím obohatiť. Celkom presne vieme

pridali k vyjadreniu tohto posolstva. Každá

Tento projekt prirodzenou cestou vytvára

cestou podarí vytvoriť, bude možné stavať aj

vymenovať svoje nedostatky, ale nič z toho,

maľba predstavovala to, čo môžu Rómovia

priestor na lepšie poznanie sa a zbližovanie

v budúcnosti pri príprave a realizácii ďalších

čo si môžeme odovzdať. Obyvatelia 62 osád

z danej osady alebo obce konkrétne aj sym-

medzi Rómami a väčšinovou populáciou. Je

projektov s Rómami a pre Rómov.

z celého Slovenska, dvanásť rómskych mi-

bolicky ponúknuť.

konkrétnym počinom ľudí z rôznych prostre-

cii a dôvere ako na základoch, ktoré sa touto

movládnych organizácií a ACEC sa k procesu

Siluetu sme skladali postupne od polovice

dí a regiónov. Dáva Rómom pozitívny príklad

vzájomného porozumenia rozhodli prispieť

februára a bola kompletná koncom mája, keď

spoločenskej angažovanosti a správania sa,

svojim symbolicky vyjadreným posolstvom.

sme na Hlavnom námestí v Bratislave dopl-

ukazuje im záujem zo strany väčšinovej po-

Staviame symbolický, ale viditeľný most

nili posledné tri maľby.

na preklenutie bariéry medzi nami.

z dlhodobého hľadiska. Na dobrej komuniká-

Eva Vancurová
A - Projekt, n.o., Liptovský Hrádok

pulácie o to, čo im je vlastné a blízke, čo si

Program sa nám veľmi páčil, len sa nám ne-

Tento projekt je vyjadrením nevyhnutnosti

chránia a pestujú. Môže konkrétne prispieť

podarilo k vám prebojovať. Skladám poklonu.

Na vyjadrenie posolstva Vieme dávať sme

a potreby komunikácie. Tiež uvedomením si

k zlepšeniu spoločenského postavenia Ró-

Za taký krátky čas zorganizovať takú veľkú

zvolili siluetu postáv, symbolicky smerujú-

hodnoty schopnosti niečo urobiť a odovzdať

mov. Je prioritne zameraný na mladých Ró-

akciu, zapojiť toľko ľudí a k tomu úžasná myš-

cich k budúcnosti. Silueta bola vytvorená

ďalej. Vieme dávať môže prispieť k prekona-

mov a na rómske ženy, čo vytvára predpo-

lienka… super projekt. Ďakujem aj za Rómov

spojením malieb Rómov zo 62 lokalít. Jej

niu bariéry medzi Rómami a Nerómami.

klad, že sa dobre ujme a nájde pozitívny ohlas

v Pribyline.

v samotných rómskych osadách, a tak bude

15. február 2004
Začiatok skladania siluety

Vieme dávať

Márius Mika
viceprimátor mesta Banská Bystrica
Každá takáto aktivita prispieva k zbližovaniu. Akékoľvek kroky z titulu legislatívy
nemajú šancu uspieť pokiaľ nedôjde k spolupráci medzi komunitami. Takže každá takáto
akcia je dôležitá a má svoj význam.

Nataša Slobodníková
poradca prednostu Krajského úradu
Banská Bystrica, Krajská asociácia
rómskych iniciatív (KARI)
Táto akcia ma skutočne veľmi zaujala.
O Rómoch sa stále hovorí, že sú paraziti, že
len berú. Ale Rómovia vedia naozaj aj dávať,
sú veľmi šikovní a zruční, dokážu tvoriť, vyrábať, len bohužiaľ, čo ma veľmi mrzí, častokrát v živote nemajú šancu sa uchytiť – a to
je tragédia. Myslím si však, že ak sa budú

Banská Bystrica, 2004

robiť takéto projekty a podujatia, Rómom
sa podarí získať možnosti napríklad na pracovné príležitosti. Niektorí ľudia hovoria, že
Rómovia nechcú pracovať, nie je to pravda.
Dovolím si povedať, že 80% Rómov chce pra-

Poprad, 2004

Eric van der Linden
vedúci delegácie Európskej komisie v SR

Alexander Daško
štatutár o.z. Laluta

covať. Treba aktivizovať zvyšných 10 – 15%,
ale ľudia, ktorí chcú pracovať by mali mať
možnosť, a to aspoň za minimálnu mzdu.

Európska komisia plne podporuje skvelú

Tento projekt priniesol význam v prvom

myšlienku projektu „Vieme dávať “ na vy-

rade spájania rómskej kultúry z každej oblasti,

tváranie atmosféry pre lepšiu komunikáciu

samotných vzťahov medzi deťmi a dospelými

medzi Rómami a Nerómami na Slovensku.

a tým pádom ukázal, že aj kultúra a umenie

Veríme, že táto aktivita vylepší vzťahy me-

rómskeho etnika môže poukázať na to, akým

dzi rôznymi etnickými skupinami žijúcimi

spôsobom možno tieto vzťahy utužovať.

Martin Baník
prednosta Obvodného úradu mesta
Banská Bystrica a poslanec samosprávneho kraja

na Slovensku a bude šíriť posolstvo tolerancie vo verejnosti.

Kiežby bolo takýchto projektov viac, pre-

Cecilia Julin
veľvyslankyňa Švédska
Gabriel Hlaváč
redaktor Rómskych novín
Posolstvo „Vieme dávať“ je to, čo Rómovia
v sebe nesú. Pretože to dobro, ktoré v nich

tože bariéra a povedomie ľudí, ktoré je v majoritnej spoločnosti nemá dosť šancí a príležitostí spoznať rómsku menšinu. Ľudia

Projekt sa mi veľmi páčil, je to vynikajúci

poznajú Rómov viac menej len z médií, kde

spôsob ako spojiť ľudí rôznych etník a kultú-

ide napríklad o násilné činy. Nemajú možnosť

ry. To, čo som videla, je pre Slovensko veľmi

spoznať ich pozitívne stránky, že sú to jed-

dobrá prezentácia.

noducho ľudia so svojimi starosťami, ale aj

je, Boh kázal – rozdajte si. A tak sa tento ľud

radosťami, humorom, folklórom, kultúrou,

pre vlastné dobro rozdáva.

so všetkým, čo k životu patrí.
Banská Bystrica, 2004

10. marec 2004

12. marec 2004

1 7. m a r e c 2 0 0 4

25. máj 2004

Poprad

Banská Bystrica

Bratislava

Skompletizovanie doplnením

p osledných troch malieb

Spolupráca s Universit y Wisconsine Green Bay

2004– súčasnosť

Projekt sme realizovali v štyroch lokalitách –

Slovenská republika,

Stráňach pod Tatrami, Hranovnici, Spišskom

Green Bay, Wisconsine,

Štiavniku a Vydrníku.

USA

Hlavnou témou zdravotnej osvety bola
prvá pomoc a sanitácia, najčastejšie ocho-

Transformácia programu

renia v osadách – ich príznaky, prevencia

osvety zdravia Zdravé

a liečba, výživa a jej vplyv na zdravie, správna

komunity.

výživa pre matky s deťmi, dôležitosť očkovania, dôležitosť kojenia a výtvarno-zdravotná vzdelávacia aktivita pre matky s deťSpolupráca s University of Wisconsine –

Študenti a profesori pripravili spoločne

Green Bay (UWGB) začala v roku 2004 sé-

s ACEC vzdelávací program špecificky za-

mi „Šťastné rodiny“.
V umeleckých dielňach sa tvorilo pod vede-

riou prednášok na témy „Uplatnenie nových

meraný na osvetu v oblasti zdravia a otvorili

ním Katiny Daanen, ktorá predtým pracovala

komunikačných stratégií v rizikových skupi-

umelecké dielne. V máji 2008 robili študen-

so skupinou výtvarníkov v Arushe v Tanzánii,

nách spoločnosti“ a „Kultúra a umenie ako

ti spoločne s ACEC osvetu v oblasti zdravia

kde sa zúčastnila aj výtvarného tábora pre

prostriedok šírenia odkazu na celospoločen-

a ako súčasť projektu Zdravé komunity sériu

siroty a HIV pozitívne deti. Účastníci výtvar-

skej úrovni“. Na základe toho sa v roku 2007

seminárov a prednášok v materských ško-

ných dielní prebrali základnú teóriu maľova-

po ďalšom stretnutí na UWGB rozhodla sku-

lách, na školách a v rómskych osadách na vý-

nia a následne si ju vyskúšali v praxi. Témou

pina študentov aktívne participovať na nie-

chodnom Slovensku. Spoločne sme realizo-

nástenných malieb v osadách na Slovensku

ktorých z našich programov.

vali vzdelávací projekt Bright Communities.

boli „Žiarivé komunity“.

Letný vzdelávací program pre študentov UWGB, Luník 9, 2018

Na základe dlhoročnej spolupráce sme začali pripravovať unikátny vzdelávací program
pre študentov UWGB, ktorý je štruktúrovaný
tak, aby poskytol študentom odborné vedomosti, praktické skúsenosti aj zážitky zo
spoznávania strednej Európy. Pre špeciálne
potreby rôznorodých študijných programov, napr. pre študentov komunitného oše
trovateľstva a študentov odboru Human Development, spoločne pripravujeme na mieru
Šťastné rodiny, 2008

ušité vzdelávacie programy.
Súčasťou vzdelávacích programov je bohatý úvod do problematiky, pripravený v spolupráci s profesionálmi v daných oblastiach
a partnerskými organizáciami, s osobitým
dôrazom na rómsku komunitu. Študenti
z UWGB, sprevádzaní slovenskými študentami – dobrovoľníkmi, sa zúčastňujú prezentácií a diskusií s odborníkmi a osobnosťami
s cieľom lepšie porozumieť kultúrnym, sociálnym a zdravotným problémom v rámci
marginalizovaného rómskeho obyvateľstva
na Slovensku, praktizujú ošetrovateľské zásahy v rámci znevýhodnených komunít a na
základe pripraveného plánu vyučujú prevenciu chorôb a zdravia a pomáhajú šíriť osvetu
Žiarivé komunity, 2008

v tejto komunite.

2004

2008

Séria prednášok na UWGB

Žiarivé komunity

Žiarivé komunity, 2008

2014

2016

2018

Vzdelávací program

Vzdelávací program

Vzdelávací program

pre študentov UWGB

pre študentov UWGB

pre študentov UWGB

Slovensko – Európa v malom

2004

Ľubomíra Slušná
prezidentka ACEC

Projekt bol realizovaný pri príleži-

Bratislavského komorného orches-

Paríž (Francúzsko),

tosti vstupu Slovenska do Európskej

tra, ktorý hral v Paríži, Buseli a Ber-

Brusel (Belgicko), Berlín

únie s cieľom predstaviť Slovensko

líne, pod vedením dirigenta Antona

(Nemecko), Viedeň

ako krajinu otvorenú, činorodú, pre-

Popoviča. Sólistami v Bruseli a Paríži

V projekte Slovensko – Európa v malom

(Rakúsko)

svedčivú, pútavú a komunikatívnu.

boli koloratúrna sopranistka Ľubica

hľadáme momenty spoločné pre Európu,

Prezentáciu Slovenska v hlavných

Vargicová a excelentný prvotriedny

aj pre Slovensko. Napomáhajú k vzájomné-

mestách jednotlivých krajín tvorili

svetový hobojista Francois Leleux.

mu spoznávaniu sa a k hľadaniu spoločných

koncerty a bilaterálne ekonomické

V Berlíne vystúpili sólistka Dagmar

východísk. Otvorili sa nám nové možnosti

fóra. Ekonomické fóra boli realizo-

Livorová a trubkár Joachim Schäfer.

a zrazu si uvedomujeme, že v krajinách Euró-

vané v spolupráci s Eurocham a s od-

vo Viedni dirigoval Bratislavský ko-

py je pre nás Slovákov veľa známeho. Presne

bornou garanciou Podnikateľskej

morný orchester Tomáš Hanus a ako

tak, ako budú ostatní obyvatelia Európy po-

aliancie Slovenska.

sólista exceloval vynikajúci trubkár

stupne nachádzať veľa známeho u nás.

Dramaturgiu koncertov pripravil

Juraj Bartoš.

Katarína Glončáková-Golev
riaditeľka marketingového oddelenia,
Agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, SARIO

Adrián Rajter, dramaturg a manažér

Juraj Bartoš, Bratislavský komorný orchester, Mozartsaal, Viedeň

Ekonomické fórum vo Viedni pomohlo
hlavne vytváraniu kladného imidžu Slovenska. Veľmi na mňa zapôsobilo pozitívne ladenie celého seminára, ktoré bolo vyvrátením
všetkých predsudkov o pohľade rakúskych
predstaviteľov a investorov na Slovensko.

Oľga Gyarfasová
programová riaditeľka IVO
Prínosom bolo mať možnosť pozrieť sa
na Slovensko inými očami a prezentovať
„nové“, úspešné a inšpiratívne Slovensko
naším rakúskym susedom.

Regina Ovesny-Straka
generálna riaditeľka a predsedníčka
predstavenstva SLSP

Martin Bolldorf, Ivan Mikloš, Reinhard Ortner, Jozef Klimko, Regina Ovesny-Straka,
Ekonomické fórum Viedeň

točnili, sú dôležitým predpokladom udržania
Ekonomické fórum vo Viedni otvoril minister financií SR Ivan Mikloš, ktorý rakúskym

trvalého ekonomického rastu a zvyšovania
životnej úrovne občanov.

investorom priblížil prebiehajúce reformy.

Význam zorganizovať ekonomické fórum

Okrem iného konštatoval: Daňová refor-

vo Viedni vidím hlavne v tom, že Slovensko

ma, reforma pracovného práva, sociálneho

mohlo ukázať, že vedľa reforiem ponúkne aj

systému a dôchodkového systému posunuli

ďalšie možnosti a je veľmi zaujímavou kraji-

našu krajinu pozitívnym smerom, čoho dôka-

nou pre investorov. Ak nepoznáte Slovensko,

zom je i rastúci prílev zahraničných investícií.

mali by ste prísť, a ak už ste tu, mali by ste

Zdravé podnikanie a reformy, ktoré sa usku-

urobiť viac.

Miriam Petráňová, 2004

1. máj 2004

14. a 25. máj 2004

24. – 25. máj 2004

20. september 2004

10. – 11. november 2004

Vstup Slovenskej republiky

Paríž

Brusel

Berlín

Viedeň

do Európskej únie

Koncert v Pavillon Gabriel,

Koncert v Palais des Beaux-Arts,

Koncert v Konzerthaus am Gendarmenmarkt,

Koncert v Mozartsaal, Wiener Konzerthaus,

ekonomické fórum UBIFRANCE

ekonomické fórum FEB – Federácia

ekonomické fórum Európska akadémia Berlín

ekonomické fórum Museumsquartier

belgických podnikateľov

Slovensko – Európa v malom

Nezakr ý vajme si oči

Jan Massmann
člen Predstavenstva SPP

Lucia Šimončičová
kurátorka výstavy, programová riaditeľka ACEC

Slovensko sa v rámci Európy stáva príkla-

Ekonomické fórum, Brusel

Ľubo Špirko
fotograf

2005
Bratislava,
Slovenská republika
2006

Hlavnou ideou projektu Nezakrývajme

New York, USA

si oči je upozornenie na skutočnosť, že

dom úspešného rozvoja ekonomiky, vytvá-

Fotografia je silné médium. Tí, portréty

rajúcim priaznivé podnikateľské prostredie.

ktorých vidíte – známi aj neznámi – chcú

domáce násilie je v spoločnosti prítomné

Fórum v Paríži bolo dobrou príležitosťou

spolu s nami poukázať na skutočnosť, že

a že záleží na postoji každého z nás, či vidí-

Verejné predstavenie

na diskusiu o rôznych témach a zároveň

v našej spoločnosti existujú témy, ktoré

me alebo radšej nevidíme, čo sa odohráva

štúdie Násilie páchané

vytvorilo priestor na vznik nových podni-

často nevnímame, nevidíme, alebo niekedy

v našich rodinách alebo v rodinách v našom

na ženách ako problém

kateľských príležitostí na spoluprácu medzi

ani vidieť nechceme. Ale to, že ich nevidíme,

okolí. Preto sme sa rozhodli postaviť vizu-

verejnej politiky (Inštitút

firmami z oboch krajín.

neznamená, že neexistujú. Domáce násilie je

ál na človeku, občanovi spoločnosti, ktorý

pre verejné otázky),

toho príkladom.

bez ohľadu na to, či je známy alebo menej

spojené s vernisážou

Ivan Štefanec
prezident Podnikateľskej aliancie
Slovenska

známy, zaujíma určitý postoj, ktorý je vy-

portrétov fotografa

jadrením jeho názoru k danej problematike.

Ľuba Špirka venovaných
tomuto závažnému
spoločenskému problému.

Práve daňová reforma je pozitívnou nálepkou pre Slovensko. Veľa krajín hľadá cez
marketingové stratégie, čo pozitívne budú
ponúkať a Slovensko to už našlo.

Manfred Mai
výkonný riaditeľ Hornbach, s.r.o.
Ekonomické fórum v Berlíne bolo výbornou
platformou na výmenu informácií zahraničných investorov na Slovensku. Súhrnne bolo
fórum miestom výmeny hodnotných skúseFrancois Leleux, koncert v Palais des Beaux-Arts, Brusel

ností zo strany legislatívy a zahraničných investorov na Slovensku.

Eduard Kukan
minister zahraničných vecí SR
Nepoviem nič nové, ak zopakujem, že Nemecká spolková republika predstavuje svojim ľudským a ekonomickým potenciálom
a svojou politickou váhou jednu z rozhodujúcich síl európskych integračných procesov a svetovej politiky. Veľa štátov strednej
a východnej Európy dnes považuje NSR za
svojho najdôležitejšieho zahraničnopolitického a obchodného partnera. Slovensko nie
Joachim Schäfer, koncert v Konzerthaus am Gendarmenmarkt, Berlín

je v tomto prípade výnimkou.

19. máj 2005

13. – 25. marec 2006

Café Reduta, Bratislava,

United Nations, New York,

vernisáž portrétov fotografa

výstava Nezakrývajme si oči v rámci projektu

Ľubomíra Špirka

Slovensko predstavuje: Oslava rozmanitosti strednej Európy

Nezakr ý vajme si oči

Výber vyjadrení
účastníkov projektu k nasledovným
otázkam:

Elvíra Chadimová
prezidentka, Top Centrum podnikateliek

Peter Šarkan Novák
moderátor, spevák

Magda Vášáryová
štátna tajomníčka, MZV SR

1. Násilie odsudzujem ako také a je jedno,

1. Skúsenosť ma naučila, že len zakom-

Silvia Porubänová
zástupkyňa riaditeľa, Stredisko pre
štúdium rodiny

či sa koná verejne alebo za zavretými

plexovaní a neistí muži sa uchyľujú k ná-

domáce. Násilie svedčí o zaostalosti

dverami. Násilie na blížnych je o to hor-

silnému správaniu k slabším. V rodine

základných ľudských práv, ohrozenie

človeka ako takého. Je to prejav slabosti

šie, že je ťažko dokázateľné a spôsobuje

najmä voči žene a deťom. Pritom násilie

elementárnej dôstojnosti a napokon

a bohužiaľ často, aj dlhodobo pestova-

ďaleko viac dlhodobej bolesti a to nielen

nevnímam len ako fyzické napadnutie,

aj vážny spoločenský problém (teda

Slovensku

ných tradícií v jednotlivých krajinách,

fyzickej.

ale aj ako psychický teror.

vonkoncom nie len „súkromná vec“

je domáce násilie?

ktoré túto nedokonalosť považujú za

3. Pred čím si zakrýva-

hrdinstvo. Žalostnejšie je však to, ak

práve v týchto prípadoch z ničoho nič

sa na domácom násilí podieľajú ľudia

„rešpektuje“ právo na súkromie a zakrý-

z kultúrne vyspelejších krajín a svoj aký-

va si oči.

1. Odsudzujem akékoľvek násilie a tobôž
1. Aký je Váš názor
na domáce násilie?
2. Myslíte si, že na

me oči?

koľvek osobný handicap riešia násilím na
svojich blízkych.
2. Násilie na Slovensku existuje, tak ako

2. Bohužiaľ, určite áno. Naša spoločnosť

3. Snažím sa mať oči otvorené. Obidve, aby

hovorí a že sa už hľadajú nástroje

3. Pred všetkým tým, čo je nám nepríjemné a v tomto prípade pred nástojčivou
otázkou, ktorú treba riešiť.

väčšinou deti a ženy, za zodpovedných
za násilie silnejšieho a vzbudzujeme

ležitosť“, ale celospoločenský problém
so závažnými zdravotnými, rodinnými
a spoločensko-ekonomickými následkami a dôsledkami.

ale snažím sa.

pocitu, že sú spoluzodpovední za násilie

v slovenských podmienkach existova-

musí byť jedným z hlavných cieľov kaž-

lo a existuje. Výraznejšia analytická,

dej kampane proti násiliu v rodinách.

legislatívna, mediálna pozornosť sa mu

Jozef Matějíček
vrátnik
1. Nemalo by byť. Je to nemorálne. A dopribudnú aj deti.
2. Myslím si, že je. A aj v psychickej podobe,
3. Zakrývame si oči pred všetkým násilím
tak dobre, že nevidíme k susedom, do
susedných domov, tobôž do susednej

2. Bohužiaľ viem, že domáce násilie

však venuje až v niekoľkých posledných

Tono Popovič
dirigent

rokoch. Dá sa povedať, že aktuálnym
cieľom pri znižovaní miery domáceho
násilia je čo najširšia spolupráca rozlič-

máce násilie sa stupňuje, keď k násiliu

čo je ešte horšie.

Bibiana Ondrejková
herečka

3. Stále ešte považujeme tých slabších,

obetí). Opakujem – nejde o „privátnu zá-

v nich pocit viny. Zbavenie detí a žien

a cesty, ako ho v čo najväčšej miere
eliminovať.

nako v každej populácii.

som videl do hĺbky… Nie vždy mi to ide,

existuje aj v iných krajinách. Osobne
som veľmi rada, že sa už o ňom verejne

2. Násilní ľudia sú zastúpení približne rov-

1. Domáce násilie je hrubé porušenie

1. Z bludného kruhu násilia je možné vystúpiť prostredníctvom voľby a lásky.

ných aktérov, koncentrácia na prevenciu, posilnenie podpory a ochrany obetí

2. Slovensko je stále krajinou, kde sa

a vyvíjanie verejného tlaku na jasné od-

domáce násilie objavuje v rôznych

súdenie domáceho násilia, resp. nulovú

formách.
3. Okrem iného pred rôznymi formami

toleranciu voči nemu.
3. Nezakrývajme si oči – násilie nie je

ekonomického, politického, ekologic-

norma, násilie nie je „normálne“! Násilie

né, neospravedlniteľné, nemorálne…

kého násilia v pragmatickej spoločnosti

je trestuhodná a odsúdeniahodná

Myslím si, že sa začína pri nezdravom

orientovanej na zisk.

záležitosť!

1. Akékoľvek násilie je neakceptovateľ-

názore, že nám niekto patrí, že zaňho
môžeme rozhodovať a rozkazovať mu.

ulice.

Richard Stanke
herec

Keďže domáce násilie sa rozmáha zákerne a nenápadne, odhaliť ho v zárodku
je zložité, najmä, ak si ho nechceme
pripustiť. Vymaniť sa z neho neskôr je

1. Ako každý normálny človek ho odsudzujem.
2. Samozrejme, že existuje a bude existo-

častokrát takmer nemožné, preto je

vať, pokiaľ ľudia v okolí budú ľahostajní

veľmi dôležitá všímavosť a pomoc oko-

a nevšímaví a orgány, ktoré majú konať,

lia. Tu neplatí: čo ťa nepáli, nehas!

to budú riešiť pomaly a nedôsledne.

2. Ak chodíme so zaklapkovanými očami
aj ušami, môžeme sa spokojne usmievať
a domáce násilie sa nás – zaslepených

Štefan Stojka
predavač Nota Bene

alibizmom, netýka. Máme predsa dosť
svojich starostí.

László Nagy
predseda Výboru NR SR pre ľudské
práva, národnosti a postavenie žien

1. Odsudzujem ho.
2. Áno, myslím si, že na Slovensku existuje.
3. Pred tým, z čoho nám je smutno a čo
nás trápi.

Pavel Traubner
neurológ
1. Každé násilie, tobôž násilie na blížnych

1. Je to podlosť, lebo násilník hrubo zneužíva svoje silnejšie postavenie v rodine.
2. Fenomén domáceho násilia je na

a nevinných je odsúdeniahodné a neprípustné.
2. Žiaľ na Slovensku je domáceho násilia

Slovensku oveľa rozšírenejší, než by si

dosť a ako lekár-neurológ som sa o tom

ktokoľvek myslel.

nespočetnekrát presvedčil.

3. Pred vlastnou zbabelosťou.

Žijeme spolu

2005 – 2007
Slovenská republika

Ukážka z počítačovej hry pre žiakov ZŠ

Cieľom projektu Žijeme spolu realizova-

II. stupňa základných škôl. Mladý človek je

ného v rámci Iniciatívy Equal Európskeho

dostatočne vybavený vedomostne i emo-

INFORMAČNÁ

sociálneho fondu bolo napomôcť odstrá-

cionálne tak, aby dokázal informácie nie-

V ZDEL ÁVACIA K AMPAŇ

neniu všeobecných xenofóbnych postojov,

len prijímať, ale ich aj aktívne spracovávať.

V rámci projektu bol pre

predsudkov, stereotypov a diskriminácie

Program pre základné školy predpokladal, že

žiakov základných škôl

majoritnej spoločnosti voči rómskej men-

prostredníctvom detí budú do projektu se-

pripravený videofilm a po-

šine prostredníctvom aktívneho zapojenia

kundárne zapojení i rodičia a učitelia – v úlo-

čítačová hra a pre učiteľov

verejnosti a médií do tohto procesu. Pro-

he ďalších mienkotvorcov.

etickej výchovy metodický

striedkom na dosiahnutie cieľa bola mediál-

Mediálnu kampaň sme zvolili ako podporný

manuál.

na kampaň a informačná vzdelávacia kampaň

prostriedok informačnej vzdelávacej kam-

na školách.

pane pre školy s cieľom zvýšiť motiváciu

Projekt bol zameraný na primárnu cieľovú
TRÉNINGOVÉ STRE TNUTIA

cieľovej skupiny i zaangažovania verejnosti.

skupinu detí vo veku 10 – 15 rokov – žiakov

Osem stretnutí s učiteľmi v ôsmich krajoch
S lovenska.

MEDIÁLNU K AMPAŇ
Odkaz projektu bol
prezentovaný širokej verejnosti prostredníctvom
TV spotov a printovej
mediálnej kampane.

SÚŤA Ž
Výtvarná súťaž žiakov ZŠ
na tému tolerancia a spolužitie, ktorá vyvrcholila
kultúrnym programom
a odovzdávaním cien na
ZŠ v Detve.
Ďuro Turis, odovzdávanie cien, ZŠ Detva

24. – 30. máj 2005

26. jún 2006

Mediálna printová kampaň

jún 2006

marec 2007

Prieskum o intenzite diskriminačného

ZŠ Detva

Krížová Ves

Slovenský rozhlas Bratislava

nastavenia občanov pred spustením

Kultúrny program a odovzdávanie

Filmové spracovanie siedmich príbehov

Prezentácia filmov v rámci

komunikačnej kampane Žijeme spolu na

cien výtvarnej súťaže

obyvateľov osady

Európskeho týždňa vedy

vzorke 3 353 respondentov

Slovensko predstavuje: Osl ava rozmanitosti strednej Európy

2005

V ÝSTAVA SÚČASNÉ-

New York, USA

HO SLOVENSKÉHO

Projekt Slovensko

OSN, New York

predstavuje: Oslava

Kurátorka výstavy:

rozmanitosti strednej

Barbaralee Diamon-

Európy prezentoval

stein Spielvogel.

výtvarné umenie, hudbu

Vystavujúci au-

v podaní rómskych

tori: Jozef Janko-

umelcov a filmovú

vič, Marián Meško,

tvorbu strednej Európy

Otis Laubert, Mi-

na najprestížnejších

lan Bočkay, Rudolf Fila,

scénach New Yorku, ako

Miroslav Cipár, Igor Mi-

sú Carnegie Hall – Judy

nárik, Rudolf Sikora,

and Arthur Zankel Hall,

Daniel Fischer a ďalší.

UMENIA

the United Nations
Building, the Anthology
Film Archives a zahŕňal

V ÝSTAVA NEZ AKRÝ-

sériu prednášok

VAJME SI OČI

o Slovensku na Columbia

OSN, New York

University. Uskutočnil sa

Výstava portrétov

pri príležitosti zvolenia

Patrik Žigmund, Richard Rikkon, Carnegie Hall, 2005

fotografa Ľuba Špirka

Slovenskej republiky

venovná problematike

za nestáleho člena

domáceho násilia.

Bezpečnostnej rady OSN.
V ÝSTAVA RÓMSK YCH
Výstava súčasného slovenského umenia, Rudolf Sikora

FOTOGR AFIÍ
Columbia University

Eduard Kukan
minister zahraničných vecí SR

Členstvo v Bezpečnostnej rade poskytuje
priestor k našej prezentácii aj z inej stránky
– ako žriedla originálnej kultúry, umenia a ľu-

Magdaléna Vášáryová
štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR

organizátorov a voľbu nových netradičných

Výstava fotografií zo

foriem prezentácie. Osobitne oceňujem

Slovenska a séria pred-

usporiadanie koncertu „Slovakia Presents:

nášok o Slovensku.

Roma Spirit Concert“, ktorý sa uskutoční

Slovenská republika bola v októbri t.r. zvo-

dových tradícií a zároveň miesta, kde sa kul-

lená za nestáleho člena Bezpečnostnej rady

túry odjakživa stretávali, vzájomne ovplyv-

Vďaka projektu Asociácie pre kultúru, ko-

v koncertnej sále Carnegie Hall. Rómske et-

Organizácie spojených národov. Zvolenie

ňovali a obohacovali. Návštevníci podujatí

munikáciu a vzdelávanie (ACEC) „Slovakia

nikum, s ktorým žijeme už vyše 700 rokov,

KONCERT ROMA SPIRIT

do Bezpečnostnej rady možno zaradiť me-

organizovaných v rámci projektu Slovensko

Presents: Celebrate Diversity of Central

prispieva so svojou bohatou kultúrou, tra-

Carnegie Hall – Judy

dzi najväčšie úspechy slovenskej zahraničnej

predstavuje: Oslava rozmanitosti strednej

Europe“ organizovaného v spolupráci s Mi-

díciami a obyčajami ku kultúrnej diverzite

and Arthur Zankel Hall,

politiky a diplomacie v krátkej, 13-ročnej his-

Európy budú môcť lepšie spoznať aj túto

nisterstvom zahraničných vecí bude Sloven-

nášho stredoeurópskeho regiónu. Pritom

New York

tórii našej samostatnosti. Pôsobenie v tom-

sympatickú tvár krajiny, ktorá bude v nasle-

sko v New Yorku predstavované ako krajina

kultúra tohto etnika ostáva pre zvyšok sve-

Hudba v podaní

to významnom orgáne bude príležitosťou

dujúcich dvoch rokoch spolurozhodovať pri

s bohatou, rôznorodou a vyspelou kultúrou,

ta relatívne neznámou. Som preto rada, že

rómskych umelcov:

predstaviť Slovensko ako sebavedomého

riešení dôležitých otázok bezpečnosti a mie-

ktorá oslovuje aj najnáročnejšieho diváka.

vďaka spolupráci Ministerstva zahraničných

Patrik Žigmund (husle),

a odborne vyspelého aktéra medzinárod-

ru vo svete. Preto vítam iniciatívu Asociácie

Podpora slovenskej kultúry je neoddeliteľ-

vecí a mimovládnej organizácie Asociácia pre

Richard Rikkon (klavír),

ných vzťahov, schopného niesť zodpoved-

pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, kto-

nou súčasťou snaženia slovenskej diploma-

kultúru, komunikáciu a vzdelávanie majú po-

Miro Herák (vibra-

nosť za riešenie globálnych problémov.

rá v spolupráci so Stálou misiou SR pri OSN

cie a aj vďaka tomu si zároveň prehlbujeme

prední slovenskí rómski umelci príležitosť

fón), Jana Sendreiová

v New Yorku a Generálnym konzulátom SR

poznanie kultúry iných krajín. Preto by som

predstaviť sa publiku v New Yorku.

(vokálna sólistka), hu-

v New Yorku projekt pripravila.

rada vyzdvihla a ocenila originálny prístup

dobná skupina bratov
Anyalaiovcov.

október 2005

2005

Slovensko zvolené za nestáleho

Koncert Roma Spirit

člena Bezpečnostnej rady OSN

v Carnegie Hall

Biely pozdrav pre Bielorusko

2005 – 2006
Minsk, Bielorusko
Rozsiahla prezentácia
súčasného slovenského
umenia v Bielorusku.

Juraj Čižmárovič, Anton Popovič, Štátny akamedický symfonický orchester Bieloruska (skúška), 2005

Prezentácia slovenského súčasného ume-

ryba vo vode a ľudia, ktorých som stretol

nia v Bielorusku bola otvorená koncertom

mali obdivuhodne hlboký záujem o kultúru

pod názvom Slovensko – Európa v malom.

a umenie. Spolupráca s členmi Bieloruskej

So Štátnym akademickým symfonickým or-

štátnej filharmónie prebiehala veľmi kon-

chestrom Bieloruska pod vedením dirigenta

štruktívne, a skladateľov Bellu, Humella

Antona Popoviča, v dramaturgii Adriána Raj-

a Godára interpretovali so zanietením. Pri-

tera, vystúpil trubkár Juraj Bartoš a huslista

znávam sa, že som nečakal, že mi Bielorusko

Juraj Čižmarovič.

za taký krátky čas prirastie k srdcu.

Adrian Rajter
dramaturg

Juraj Bartoš
sólista

Biely pozdrav pre Bielorusko je jeden z naj-

Moje dojmy sú veľmi dobré. Mám veľmi prí-

fascinujúcejších projektov, na ktorých som

jemný pocit z ľudí – Bielorusov, sú veľmi blíz-

sa kedy zúčastnil. V krajine, o ktorej som

ki našej mentalite. Zaspomínal som si na sta-

prakticky nič nevedel a bola pre mňa „bielym

ré časy. Koncert s filharmóniou bol veľmi

miestom“ na mape Európy, sme zažili neuveri-

príjemný a myslím si, že akcie podobného

teľne príjemnú, srdečnú atmosféru. Cítili sme

typu sú veľmi žiadúce a dobré, pretože pro-

intenzívny záujem o našu prácu a stretli sme sa

stredníctvom kultúrnej výmeny sa dá pretl-

s nečakane pozitívnym ohlasom.

močiť oveľa viac, ako pri stretnutí politikov
alebo biznismenov. Akcia bola zorganizovaná

Anton Popovič
dirigent

výborne a splnila svoj účel. A okrem iného,
v Bielorusku majú skutočne famózny chlieb.

Návšteva Bieloruska bola pre mňa obrovským prekvapením. V Minsku plnom nádhernej zelene a parkov som sa okamžite cítil ako
Objekt a brošňa pre návštevníkov výstavy, Bety K. Majerníková, 2005 (str. 29 z katalógu Biely pozdrav pre Bielorusko)

18. október 2005

19. – 30. október 2005

Koncert Slovensko – Európa v malom

Výstava Biely pozdrav pre Bielorusko

Biely pozdrav pre Bielorusko

Slovenské výtvarné

Výstava výtvarných diel a inštalácií z pa-

umenie bolo

piera pod názvom Biely pozdrav pre Bielorus-

prezentované

ko prezentovala netradičné výtvarné diela.

na najprestížnejších

Výtvarní umelci použili na svoje diela papier,

miestach Minsku:

ktorý bol ich jediným materiálom a jedinečné

• Bieloruská štátna

pracovné postupy.

filharmónia
• Bieloruská štátna
hudobná akadémia

Bety K. Majerníková
výtvarníčka

• Národné umelecké
múzeum Bieloruskej
republiky

V Minsku som spoznala kultúrne, otvorené a vďačné publikum. Cez všetky tieto po-

• Palác umenia

zitívne zážitky sa ale prepletá železná ruka

• Bieloruská štátna

režimu, ktorá tvrdo vládne v tejto krajine a je

univerzita kultúry

cítiť skoro všade, aj keď nie je jasná na prvý

a umenia

pohľad. Z Minska som si odniesla množstvo

• Múzeum súčasného

silných pocitov, na ktoré som už pomaly

výtvarného umenia

v našej spoločnosti zabudla. Ľudia prahnú

• Národné múzeum

po slobode a odkaz na ňu hľadajú možno aj

histórie a kultúry

tam, kde nie je. Dúfam, že môj biely pozdrav

Bieloruska

nájde svojho adresáta a ten ho bude vedieť

• Bieloruská spoločnosť

Michaela Klimanová-Trizuljaková

Výstava Biely pozdrav pre Bielorusko (v popredí dielo Brett Alexander)

prečítať… Po stretnutí s ľuďmi Bieloruska

(s k ) — m a r t i n k r ato c h v í l (s k ) — v l a d i m í r p o p ov i č
(s k ) — m i c h a e l a k l i m a n o vá-t r i z u l i a ko vá
ko p tá k (s k ) — b e t y k . m a j e r n í ková (s k ) — g r a ź i n a b r y l e w s k a
goebel
(pl) — jol anta wag ner (pl) — bernd preiml
yao w u (d e) — t e r u yo s h i yo s h i da (j p) — b r e t t a l e x a n d e r

mám pocit, že áno. V každom prípade, ak

mirosl av

a kultúrnych stykov so

by moja práca aspoň málinko prebudila sny

zuzana

zahraničím

a túžby a tým by posilnila chuť ku zmenám,

miloš

priateľstva

• Bieloruská cigánska
diaspóra

anna

bola by to tá najväčšia satisfakcia, akú som
kedy vo svojej výtvarnej tvorbe dosiahla.

Vladimír Popovič

guang

brooš

rudavsk á

Miroslav Lajčák
politický riaditeľ na Ministerstve
zahraničných vecí SR

sko a jeho kultúru, oprávnene zvolila Bieloruskú republiku. Projekt, ktorý prebieha pod
názvom Biely pozdrav pre Bielorusko je ďalším projektom, v ktorom sa predstavia vý-

Miroslav Brooš

Slovensko aj Bielorusko museli pri vzájom-

tvarní umelci so svojim papierovým umením.

nom medzinárodnom styku vynaložiť nema-

Výstava výtvarného umenia nesúca rovnaký

lé množstvo energie, aby sa v oboch zvýšilo

názov, ktorej hlavným tvorivým materiálom

povedomie o našich kultúrach. Toto sa týkalo

papier, sa bude konať v Paláci umenia v Min-

oboch krajín rovnako. Hoci si nie sme celkom

sku. Biely pozdrav pre Bielorusko je slovná

cudzí, dostávame sa do bodu, keď sa začína-

hračka, ktorá sa pohrala s faktom, že Bie-

me jeden druhému predstavovať v komplex-

lorusko, resp. Belarus, znamená v preklade

nejšej miere. Teší ma, že toto zbližovanie sa

Biele Rusko a faktom, že papier je biely. Sym-

nedeje iba na špici štátnych inštitúcií, ale

bolický pozdrav od umelcov zo Slovenska,

že sa nadväzovanie kontaktov dostáva aj

Rakúska, Poľska, Nemecka, Japonska a Aus-

sa na úroveň občanov a v tomto prípade je

trálie, ktorý prichádza do Bieloruska a k jeho

aktivitou Asociácie pre kultúru, vzdelávanie

obyvateľom v podobe výtvarných diel, má

a komunikáciu. Teší ma, že sa Asociácia ten-

mnoho podôb. Od inšpirácie Marcom Chagal-

tokrát obrátila na východ od našich hraníc

lom, ktorý sa narodil vo Vitebsku, až po biely

a za ďalšiu krajinu, v ktorej predstaví Sloven-

brezový háj a nekonečné oblaky.

(sk)
(sk)
(pl)
(at)
(au)

Biely pozdrav pre Bielorusko

Na samostatnej výstave Súčasná slovenská
grafika sme predstavili diela Martina Dernera, Kataríny Slaninkovej, Štefana Kuboviča,
Viery Šindelárovej, Mareka Kianičku a Martina Melicherčíka.
Súčasná slovenská maľba a plastika, výstava pripravená pod kurátorským vedením
Pavla Urbána, predstavila práce Martina
Piačeka, Petra Gregvoreka, Martina Dernera, Doroty Sadovskej, Veroniky Šramatyovej
a Jany Farmanovej.
Diela od umelkýň Miriam Petráňovej, Moniky Hurňanskej, Dominiky Horákovej, ktorých práce formovali charakter súčasného

Monika Hurňanská

Monika Hurňanská

slovenského výtvarného umenia, predstavila výstava Súčasná slovenská fotografia. Tri

Týždeň stredoeurópskeho filmu, prehliadka

ticky oceňované. Formálne, štruktúra filmu

fotografky odhaľujú svoje obydlia a vedome

súčasnej kinematografie v dramaturgii Mar-

kopíruje skutočnosť a tá je tiež analyzovaná.

vytvárajú predtým neexistujúce šifry. Tak sa

tina Ciela, predstavil zo slovenskej produkcie

Filmy sú metaforou stredoeurópskeho príbe-

totiž môžu javiť veci, keď sú fotografované

hrané a dokumentárne filmy. Predstavili sa aj

hu. Každý z ponúkaných filmov prehliadky bol

v domoch, izbách plných svetla a tmy, ale aj

filmy vyrobené v koprodukcii s inými stredo-

v tomto alebo v predošlých rokoch, ocenený

ako malicherné drobnosti, ktoré sú príznač-

európskymi štátmi. Jeden deň bol venovaný

na medzinárodných filmových festivaloch.

né pre ich makrosvet. Všetky tri fotografic-

dokumentárnej a animovanej tvorbe študen-

ké posolstvá žien a ich pohľad na priestor,

tov VŠMU v Bratislave, ktoré boli ocenené či

v ktorom žijú, sú intímnymi spoveďami ta-

už na domácich alebo zahraničných filmových

jomných zákutí ženskej psychiky.

festivaloch. Program zostavila VŠMU v Bratislave pod vedením prodekana a filmového

Viera Šindelárová

teoretika Martina Ciela.

Martin Ciel
dramaturg Týždňa
stredoeurópskeho filmu
Výber filmov sa nesústreďuje iba na SloSéria prednášok o literatúre

vensko, prehliadka ponúka pohľad aj na diela

Spoznajme svoju literatú-

z iných európskych krajín, ktoré sa tematicky

ru (pripravil a viedol Dodo

zaoberajú slovenskou alebo stredoeurópskou

Nagy). Traja slovenskí a traja

problematikou. Hlavnými témami prehliadky

bieloruskí spisovatelia pred-

sú rozdiely medzi centrom a perifériou, ná-

stavili vo dvojiciach, v troch

rodné menšiny, mnohonárodnosť, zvláštna

samostatných diskusiách,

nostalgia, alebo trpké spomienky na obdobie

svoje literárne diela. Každá

totalitného komunistického režimu a jeho

z diskusií bola obohatená

vynárajúce sa následky. V tejto prehliadke

o pôvodnú literárnu tvorbu

filmov je ešte prítomná jedna výrazná téma

oboch krajín, komorné hu-

a to hranica medzi štátmi a národnosťami, veď

dobné vystúpenia a výstavu

práve na tejto hranici sa zvyčajne dejú tie naj-

slovenských ilustrácií.

zaujímavejšie veci. Tieto filmy nie sú iba o poJana Farmanová

20. september – 12. november 2005

pularite, sú plnohodnotné a autentické, kri-

Martin Piaček

1. november 2005

1 . – 7. n o v e m b e r 2 0 0 5

Súčasná slovenská grafika

Spoznajme svoju literatúru

Týždeň stredoeurópskeho filmu

Múzeum súčasného umenia

Bieloruská spoločnosť priateľstva
a kultúrnych stykov so zahraničím

Biely pozdrav pre Bielorusko

Stanislav Stanislavovič Šuškevič
bývalý predseda Najvyššieho sovietu Bieloruskej republiky, predseda
Bieloruskej sociálno-demokratickej
granmady

Vladimír Kobec
koordinátor bieloruského mládežníckeho hnutia za demokratické a európske Bielorusko Zubr
My, Bielorusi, vysoko oceňujeme, že práve

Všetky podujatia vyvolali vo mne nezabud-

nám blízky slovenský národ, ktorý prežil hrô-

nuteľné dojmy, zvlášť som pocítil nádheru

zy totalitarizmu a obhájil a pozdvihol ideály

slovenskej hudby na koncerte, a trubkár Ju-

slobody a demokracie, v tomto pre moju

raj Bartoš – objav nového sveta nielen pre

krajinu ťažkom a významnom čase, ako je-

mňa, ale aj pre všetkých divákov a poslu-

den z prvých podal ruku pomoci občianskej

cháčov. Podujatia dokazujú, že Bielorusku

spoločnosti Bieloruska. Dnes nám Slovensko

možno ukázať Európu v nie jednoduchých

konkrétnou činnosťou pomáha obhájiť našu

bieloruských reáliách, keď nie je prístup

slobodu a obrodiť bieloruskú demokraciu.,

k objektívnej informácii. Prezentácia sa stala v určitom zmysle objavom, pretože v nej
nebolo nijakého politického angažovania, čo
sa stalo prijateľným pre všetky vrstvy oby-

Vincuk Viačorka
predseda strany Bieloruského národného frontu

vateľstva. Bielorusko sa cez projekt dostalo
bližšie k európskym hodnotám.

Biely pozdrav pre Bielorusko – skutočne
prielom vo vzájomných vzťahoch Bielorusov

Arina Viačorka
producentka starovekej bieloruskej
hudby

a Slovákov a v ich vzájomnom porozumení.
V rámci tejto kultúrnej akcie občania mojej
krajiny dostali unikátnu možnosť oboznámiť
sa nielen s dielami slovenskej hudby, filmu,

Koncert pri otvorení Dní slovenskej kultúry

výtvarného umenia, ale aj prostredníctvom

vo filharmónii sa stal skutočnou udalosťou.

kultúry Slovenska priblížiť samých seba, Bie-

Zástava zjednotenej Európy vedľa slovenskej

lorusko k Európe, od ktorej sa nás predsa len

dala nádej, že niekedy aj my, Bielorusi, bude-

ešte snažia izolovať.

me môcť otvorene zavesiť svoje historické
symboly pod znakom zjednotenej Európy.

Prezentácia kultúry a umenia Slovenskej
republiky v Bieloruskej republike je skutočným kultúrnym prielomom vo vzťahoch

Tatiana Ivanová
vedúca koncertná majsterka Národného divadla opery a baletu Bieloruskej republiky

oboch krajín. Je to dôležité z dvoch príčin.
Po prvé, pretože Slovensko je teraz v Európskej únii a my musíme prekonať stereotypy
propagandy, ktorá dokazuje, že v Európskej
únii sa novelizujú kultúrne osobitosti krajín

Biele – znamená čisté, svetlé. Kultúrne

a národov. Nič také. Po druhé, taktiež zís-

podujatie Slovenskej republiky Biely pozdrav

kavame dôkazy, že Slovensko, ktoré patrilo

pre Bielorusko uchvacuje presnou organi-

k zjednotenému federatívnemu štátu, zís-

záciou a rozsiahlosťou. Každé stretnutie so

kajúc nezávislosť, predsa nestratilo svoju

slovenským umením, buď to koncert alebo

kultúrnu svojbytnosť.

výstava – to je objav pre nás, radosť, to je
veľmi vysoká profesionálna úroveň a majstrovstvo talentovaného národa.

Martin Derner

Biely
pozdrav pre
Bielorusko
očami
bieloruských
osobností

YR AEF / Čercheňora

2005 – 2012
Fond na vzdelávanie
mladých rómskych
umelcov / Young Roma
Artists Education Fund

Jana Sendreiová, Kokava nad Rimavicou, 2007

Obal CD Čercheňora, 2010, foto: Šymon Kliman

Projekt Čercheňora
(Hviezdičky) je
ojedinelým hudobným
projektom s výnimočným
edukatívnym rozmerom
– Anton Popovič, dirigent a producent

Sarah Meredith Livingston, Kokava nad Rimavicou, 2007

Alternatívny program vzdelávania pod

s hudobnými podkladmi. Repertoár CD bol

názvom Čercheňora / Hviezdičky sme za-

navyše spracovaný aj ako unikátny notový

čali realizovať v spolupráci s občianskym

materiál, ktorý umožňuje interpretáciu róm-

združením Láčho Drom v školskom roku

skej hudby ľudovými hudbami, záujmovými

2005/2006. Vzdelávanie prebiehalo pod ve-

združeniami a pod.

dením rómskych učiteľov, aktivity prebiehali

Okrem objavených talentov, vzniku det-

počas školského roka a pokračovali aj počas

ského speváckeho zboru Čercheňora, akti-

letných prázdnin, vrátane príprav a výberu

vity priniesli pravidelné pozvania na vystú-

žiakov. Našim cieľom bolo realizovať zmyslu-

penia v rámci rôznych kultúrnych podujatí

plné voľnočasové aktivity pre deti a mládež

na Slovensku i v zahraničí, či individuálny

z prostredia rómskych komunít a pripraviť

úspech Aničky Oláhovej, tohočasu len je-

a motivovať žiakov na pokračovanie v ďal-

denásťročnej talentovanej žiačky. Anička

šom štúdiu. Aktivity prebiehali až do roku

spolupracovala okrem Vladimíra Sendreia aj

2012.

s ďalšími osobnosťami, ako Anton Popovič

Projekt sme realizovali v lokalitách Kokava

(producent), Ida Kellarová (speváčka), Ernest

nad Rimavicou, Klenovec, Poltár a Lovinoba-

Šarközi (cimbalista, Cigánski Diabli) a Dorota

ňa. V rámci projektu boli dvakrát týždenne

Nvotová (speváčka).

hodiny hudobnej výchovy, ktoré navšte-

V rámci programu YRAEF sme dlhodobo

vovalo v priemere ročne spolu 60 žiakov.

systematicky podporovali talentovaného

V rámci hudobnej výchovy sa žiaci veno-

rómskeho huslistu Patrika Žigmunda, ktorý

vali spevu a hre na rôzne hudobné nástro-

v rámci prezentácie Slovenska v NYC, organi-

je: husle, klavír, viola, kontrabas, akordeón,

zovanej ACEC, ako 13 ročný vystúpil v slávnej

gitara, basgitara, kontrabas.

Carnegie Hall.

Medzi významné aktivity patrilo spracovanie a CD nahrávka populárnych rómskych
piesní v interpretácii legendárnej rómskej
skupiny Sendreiovci, v spojení s výberom
mladých rómskych speváckych talentov,
združených v 20 člennom detskom speváckom zbore. Súčasťou vydania sú aj texty
piesní s prekladmi do slovenčiny, ale aj CD

23. marec 2007

október 2010

Koncert YRAEF, Slovenský rozhlas

Vydanie CD Čercheňora

V projekte
Čercheňora
účinkovali
Sendreiovci
& Kokavakere
Lavutára, detský
zbor Čercheňora
a sólisti Janka
Sendreiová,
Vladimír Sendrei,
Anička Oláhová,
Ján Čonka
a Slávka Oláhová.
Spoluúčinkovali Ján
Kuric, Dominika
Mirgová, Peter
Lipa. Hudobným
producentom
projektu bol Anton
Popovič.

Sarajevo očami slovensk ých v ý tvarníkov

2006

V roku 2006 predstavila ACEC v Sarajeve,

dinečnosťou priniesli výsledky kreatívneho

Sarajevo, Bosna

v Múzeu moderného umenia, výstavu Pa-

a Hercegovina

pierového umenia. Vzhľadom na povojnovú

Výtvarníci, ktorí sa zúčastnili na projekte

situáciu a zničené mesto vybrala kurátorka

„Sarajevo očami slovenských výtvarníkov“:

Lucia Šimončičová (ACEC) ako motív výsta-

Martin Derner, Ildikó Dobešová, Peter Drm-

vy 3D mapu Sarajeva. Výstava sa uskutočnila

lík, Róbert Fulek, Robert Szegény, Slavomír

pod záštitou Miroslava Mojžitu, veľvyslanca

Gabriška, Monika Hurňanská, Lukáš Jablo-

SR v Bosne a Hercegovine.

novský, Martin Janoško, Samuel Juriš, Mi-

snaženia umelcov do Sarajeva nový vietor.

Každý výtvarník, ktorý sa rozhodol pod-

chaela Klimanová – Trizuljaková, Robo Ko-

poriť náš projekt v Sarajeve svojou prácou,

čan, Jaroslav Košš, Ivica Krošláková, Bety K.

dostal časť mapy. Tá bola potom jeho in-

Majerníková, Lucia Mrvíková, Štefan Oslej,

špiráciou na výtvarné dielo, ktoré mohlo

Miriam Petráňová, Daniela Kytková, Martin

byť buď vo formáte 2D alebo 3D. Technika

Popovič, Katarína Slaninková, Viera Šinde-

a farebnosť boli neobmedzené. Svojou je-

lárová.

Róbert Fulek a Robert Szegény

Samuel Juriš

Viera Šindelárová

Michaela Klimanová-Trizuljaková

2006
Sarajevo očami slovenských
výtvarníkov

V4 mojimi očami

2011
Slovenská republika,

Ľubomíra Slušná
kurátorka výstavy

Česká republika, Poľsko,
Maďarsko

David Cysař
Jánošík – Terchová

krajinách, sú tiež zbierkou v ynikajúcich
umeleckých fotografií a bohatej rôznorodosti fotografických techník. Potulné den-

Toto je príbeh, ktorý začal pred viac ako

níky jednotlivých fotografov nám približujú

rokom, keď sme hľadali spôsob a prostrie-

ich putovanie, ale aj vzťah k susednej kraji-

Projekt realizovaný pri

dok ako prezentovať spoločnú snahu krajín

ne. Objavujú sa v nich rozpoznateľné spo-

príležitosti 20. výročia

V4. Rozhodli sme sa vyšehradské krajiny

ločné faktory, ale aj neuveriteľná jedineč-

vzniku zoskupenia

predstaviť prostredníctvom fotografií šty-

nosť bežného, detaily, ktoré podčiarkujú

krajín V4.

roch významných fotografov: Magdaleny

kontext nových príbehov. Kultúra, umenie,

Ciszewskej Rzasa (Poľsko), Zsuzsanny Ke-

dejiny, architektúra, ale tiež príroda, spo-

menesi (Maďarsko), Roba Kočana (Sloven-

mienky na nie príliš vzdialenú minulosť a sú-

sko) a Davida Cysařa (Česko). Podmienkou

časnosť, hra so svetlom, tajomno, otvore-

bolo, že fotografi budú rešpektovať koncept

nosť… To všetko sú črty spoločenstva medzi

výstavy a každý bude fotiť inú krajinu, než

týmito štyrmi krajinami, ktoré boli pre kaž-

z ktorej pochádza. Tieto jedinečné fotogra-

dého z umelcov krajinou odvedľa.

fie nezachycujú iba atmosféru v susedných

David Cysař (CZ)

ľal som, či náhodou nebola čierna. Ukázalo

Slovensk ý denník

sa, že nie. Banská Bystrica, kde som prespal

(výber z textu)

v super chatke v centre mesta, bola plná motívov. A okolie tiež. Ráno som vstal skoro, aby

DEŇ 3 – 8.2.11

som všetko stihol, pretože prvá časť mojej

Vydal som sa skúsiť šťastie na juhu, medzi

cesty mala nasledujúci deň skončiť.

Nitrou a Levicami. Ako prvé som si ráno všimol, že sa štýl môjho fotografovania oproti

DEŇ 9 – 28.2.11

pôvodnému zámeru posunul trochu viac

Ráno sme sa so slzami v očiach rozlúčili

k romantizmu, ktorý ma vždy oslovoval.

s majiteľom chaty, ktorý nám prirástol k srd-

A prečo nie? Prečo by som nemohol spraviť

cu a vyrazili sme do Bratislavy. Zistil som, že

zopár romantických fotiek? Lenže potom sa

motívy, ktoré sme pre fotky vybrali boli buď

všetko pokazilo. Juh Slovenska ma neoslo-

nedostupné – ako v prípade reštaurácie UFO

vil a neponúkol mi ani len očakávané témy.

na Novom moste, alebo sme nemali vhodné

Keď som nakoniec dorazil do priemyselných

svetelné podmienky – ako v prípade Slavína.

a rovinatých Levíc, uvedomil som si, že Le-

So smútkom som obe odfotil aspoň na malý

vice neboli to, na čo som sa tešil. Tak som

formát a vybrali sme sa domov. Česká re-

pridal plyn a zastavil sa v štiavnických ba-

publika nás privítala s dvojitou policajnou

niach. Sprevádzalo ma takmer jarné počasie.

kontrolou na hraniciach, kde sa konečne

A vtom sa objavila krásna Banská Štiavnica

našiel policajt, ktorý v papieroch k prívesu

– naozaj prekrásne mesto. Dokonca som po

našiel aspoň nejaký nedostatok. A tak, s 200

celodennej smole našiel motív – pri vstupe

korunovou pokutou na privítanie – zbohom

do bane a kríži. Ale akoby bolo všetko zaklia-

krásne a srdečné Slovensko.
David Cysař
Česko-slovenský
dvojkríž – Varín

te, osvetlil som aj druhý negatív a uvedomil
som si, že mi ten záber asi nie je súdený. Potom mi cez cestu prešla sivá mačka. Premýš-

15. február 1991

marec 2011

2 2 . – 2 7. m a r e c 2 0 1 1

14. november 2012

Založenie Vyšehradskej štvorky

V4 mojimi očami

To najlepšie z V4 – filmový festival

Otvorenie výstavy V4 mojimi očami
vo foyeri MZV Maďarska

V4 mojimi očami
Magdalena Ciszewska-Rzasa
Boľavé návršie

Magdalena Ciszewska-Rzasa
Vinice

Magdalena Ciszewska-Rzasa (PL)

rúcich dní a nežné teplo večera. Sedíme

prišli veľmi vhod). Slnko vychádzalo oko-

Zemplínska zima 2010/2011

na verande obklopení viničom. Zem dý-

lo 8:00 hod. ráno a zapadalo okolo 16:00

(výber z textu)

cha spomienkami na svetlo, farby sú sýte.

hod. poobede. Krátky deň plný fotenia.

Pijeme tokajské víno – slnko zapečatené

Zvyšok dňa som strávila na ubytovni

v dubovom sude, dozrievajúce v chlade

utca (bez ohľadu na mesto, názov ulice

pivníc. Sparné zlaté potešenie.

bol stále ten istý). Nový rok sme priví-

Maďarsko. Moja malá krajina tepla. Chodím tam často za slnkom a vínom. Často

4. apríl – 1. jún 2013
Výstava V4 mojimi očami v Galérii
Domu fotografie v Liptovskom Mikuláši

– ale len v letnom období. Napchávam sa

Po pr v ýkrát vo svojom živote som

tali na utca (*utca v preklade z maďar-

sladkými rajčinami, šťavnatou paprikou

do svojho malého raja zašla v zime, ale

činy znamená ulica) v Bodrogkeresztúre

a sladko voňajúcimi melónmi. Páči sa mi,

ukázalo sa, že krajina zaspala. Zamrzla,

v Dome tanca. Netancovali sme. Nálada

keď mi pomedzi prsty a dolu bradou steká

zababušená do studeného vlhkého oparu.

bola skvelá. Pili sme Tallya, tokajské víno

ich šťava, keď mi je príjemne teplo a sply-

(V Maďarsku som bola medzi Vianocami

z pivnice, pravdepodobne od najlepšieho

niem so svetom okolo mňa.

2010 a Novým rokom 2011.)

vinára v strednej Európe.

Všetko je lepkavé, všetko vonia, vyprah-

Teplota vzduchu sa pohybovala okolo

nutá zem, cvrlikanie cvrčkov počas ho-

mínus 12°C (vyhrievané sedadlá v aute

V4 mojimi očami

Robert Kočan (SK)

bytok, jedlo a iné veci sa v Poľsku vždy dali

Obrazy spomienok

kúpiť lacnejšie, najmä na známych trhoch

(výber z textu)

v pohraničí. Poľsko však má hlboko zakore-

Róbert Kočan
Tichá noc

nenú židovskú kultúrnu tradíciu, čo je ďalšia
Od kedy som Poľsko spoznal, prešlo mno-

z vecí, ktoré spájajú krajiny V4, rovnako ako

hými zmenami, rovnako ako všetky krajiny

holokaust – niečo, čo poľskú kultúru a aj ná-

V4. Pamätám si Poľsko, keď v mäsiarstvach

rod počas druhej svetovej vojny významne

viseli prázdne háky, no na druhej strane,

poznamenalo.

mohli ste sa tam dostať ku kazetám s hud-

Pretože všetko, čo som spomenul v tom-

bou, ktorá bola na Slovensku nedostupná.

to texte je to, čo pre mňa Poľsko znamená

Sladkosti známe pod menom krowky, ktoré

a v každodennom živote veci blednú, rozho-

sme z Poľska vždy prevážali a to aj v dobe

dol som sa pracovať s technikou prekrývania

prísnych hraničných prehliadok, kedy ne-

viacerých záberov (paralelné svety), ktoré

bolo nezvyčajné pozerať ľudom aj do zadku

hýbu mojimi pocitmi.

(a to nemyslím v prenesenom zmysle!). Ná-

Róbert Kočan
Po večeri

Róbert Kočan
Brána do minulosti

V4 mojimi očami

Zsuzsanna Kemenesi (HU)

Kultúra slobody

Petr Vágner,
výkonný riaditeľ Medzinárodného
vyšehradského fondu

Z Gdanska som odcestovala do Třebone.

založených v strednej Európe po roku 1989,
hrá Vyšehradská skupina najvýznamnejšiu
rolu a možno ju považovať za najfunkčnejšiu

Třeboň je „more rybníkov." V súčasnosti k to-

Dvadsať rokov je v živote človeka, ale aj

muto malebnému českému mestečku patrí

spoločnosti, pomerne dlhý čas. Takéto dlhé

Hoci zo začiatku bola V4 najmä politický

500 rybníkov. Dejiny rybníkov sú neoddeli-

obdobie je príležitosťou obzrieť sa späť a za-

projekt, čoskoro nadobudla občianske roz-

teľne späté s príbehom rodiny Rosenbergov-

myslieť sa, ktorým smerom sa pustiť ďalej.

mery, a to aj vďaka Medzinárodnému vy-

cov. To oni založili rybníky – najznámejší dom

Výročie vzniku Vyšehradskej štvorky je pres-

šehradskému fondu – ktorý je zatiaľ jedinou

týchto rybnikárov sa podľa Júliusa Fučíka

ne takou príležitosťou.

inštitúciou skupiny V4 – mnohé z projektov

nachádza na hlavnom námestí.

a najefektívnejšiu.

Skupina bola v tej dobe založená preto,

iniciované mimovládnymi organizáciami

Ľudia naozaj premenili prírodu okolo Tře-

aby viac-menej chránila novonadobudnu-

boli zrealizované. RC SFPA, ako mimovlád-

bone. Třeboň nájdete medzi Zlatou stokou

té slobody. Neskôr sa pridali ďalšie témy,

ny think-tank expertov, si tiež našiel svojich

a Rybníkom Svet a bol založený v stredove-

ktoré posilnili jej opodstatnenie a rozšírili

najužších partnerov v rámci vyšehradských

ku. Je to centrum chovu rýb v Česku. Po tom,

jej pole pôsobnosti – okrem iných CEFTA,

krajín. Nedá sa povedať viac než to, že to bola

čo rod Rosenbergovcov zanikol, poslednými

vstup do NATO a Európskej únie. Pestovať

prirodzená voľba.

súkromnými vlastníkmi léna/majetku boli

spoluprácu v rámci Vyšehradského regiónu,

Schwarzenbergovci. Podľa Júliusa Fučíka

posilňovanie vnútornej kohézie EU a spolu-

siaha história radnice až do roku 1566. Oby-

práca medzi susedmi sú momentálne niekto-

vatelia Třebone vkladajú do cudzincov veľa

ré z tém, ktoré poháňajú spoluprácu ďalej.

dôvery – na radnici mi dali kľúč s prístupom

Nech žije Vyšehradská skupina, pretože už

na schodisko vedúce na vrchol radničnej veže.

nie je len otázkou stability a prosperity re-

Z veže je krásny výhľad na renesančnú ka-

giónu, ale tiež významným faktorom k vý-

mennú fontánu a barokový mariánsky stĺp

voju spolupráce v Európe, či už v rámci EU

obklopený meštianskymi domami a sieť

alebo tvárou v tvár blízkym aj vzdialenejším

rybníkov, ktoré Třeboň zapísali na zoznam

susedom.

Mojou ďalšou zastávkou v Česku boli České Budějovice, kráľovské mesto založené
ako kráľovská mocenská dŕžava v južných
Čechách, ako protiváha vplyvného šľachtického rodu Rosenbergovcov. V roku 1631

Vyšehradské
džezové kvarteto
Projekt V4 mojimi očami je postavený
na výbornej myšlienke. Teší ma, že súčasťou

svetového dedičstva UNESCO.

Tomáš Strážay
vedúci výskumný pracovník Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC
SFPA)

sem boli dokonca do bezpečia premiestnené

Zsuzsanna Kemenesi
Poľské poštové múzeum, Gdansk

No jednako, spomedzi podporných iniciatív

projektu je aj Vyšehradské džezové kvarteto, zoskupené špecificky pre tento účel a je
dobrým príkladom umeleckej spolupráce V4.
Našich umelcov spája rovnaký záujem: džezoví hudobníci, bez ohľadu na ich národnosť,
hovoria rovnakým jazykom – jazykom džezu.

aj kráľovské korunovačné klenoty. Námestie

Regionálna spolupráca v strednej Európe,

Týmto jazykom sa dohovoríme na najvyššej

Jána Žižku dal postaviť Přemysl Otakar II

a menovite vyšehradská spolupráca, boli

úrovni bez toho, aby sme museli potlačiť

a meria presne 133 x 133 m. Uprostred ná-

jednou z mála priorít Výskumného centra

svoju vlastnú identitu. Veci, ktoré nás spája-

mestia stojí Samsonova kašna (fontána).

Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú po-

jú, nám tiež ponechávajú možnosť zachovať

V okolí námestia je Episkopálny palác, Rad-

litiku (RC SFPA) od jeho vzniku. Jeden z vý-

si našu rôznorodosť. A práve táto rôznoro-

nica, Katedrála sv. Mikuláša, a 72m vysoká

skumných programov RC SFPA sa zameriava

dosť je v tomto zoskupení zaujímavá a priná-

Čierna veža. Táto séria fotografií bola spra-

práve na vzťahy Slovenska so susednými

ša nové prvky. Dá sa povedať, že čo sa týka

vená okolo Samsonovej fontány, zo štyroch

štátmi, v rámci ktorých sa venuje pozornosť

komunikácie, džezoví hudobníci, a celkovo

rohov a štyroch pohľadov.

špeciálne vyšehradským susedom. Čo však

umelci, sú dobrým príkladom pre politikov.

neznamená, že by bilaterálne vzťahy s inými partnermi – z EÚ alebo mimo EÚ – boli

Matúš Jakabčic

v slovenskej zahraničnej politike druhoradé.

hudobník

Pl atforma na podporu zdravia znev ýhodnených skupín

2012 – súčasnosť

zdravia znevýhodnených skupín trval do 30.

Slovenská republika

septembra. 2014.

Transformácia

asistentov osvety zdravia a 16 koordináto-

a stabilizácia programu

rov asistentov osvety zdravia. Projekt bol

osvety zdravia Zdravé

realizovaný v spolupráci s Úradom splno-

komunity.

mocnenca vlády SR pre rómske komunity

V 144 lokalitách Slovenska pôsobilo 144

a financovaný zo štátneho rozpočtu s podwww.ppzzs.sk

porou viacerých rezortov – Ministerstva financií SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Ministerstva vnútra SR. Projektové aktivity mali priamy pozitívny dopad
na viac ako 150 000 obyvateľov. V mnohých
obciach sa dosahovala 100% zaočkovanosť
a bola nadviazaná funkčná spolupráca s obcami. Asistenti osvety zdravia iniciovali veľa
Valné zhromaždenie Asociácie terénných zdravotných asistentov, Poprad, 2015 foto: Richard Gerényi

Richard Koky, Konferencia Zdravé komunity, Poprad, 2014

zmien k zlepšeniu celkovej životnej situácie
obyvateľov osád od budovania základnej infraštruktúry, k riešeniu dostupnosti pitnej

obyvateľstva s cieľom zvýšiť vedomostnú

V oblasti osvety zdravia v rómskych ko-

kých stretnutí zástupcov pätnástich orga-

vody, kanalizácie, odstránenia odpadu a pra-

úroveň, zručností, osvety a ochrany zdravia

munitách sa ACEC po desiatich rokoch prá-

nizácií aj individuálnych odborníkov, exper-

videlného čistenia prostredia osád. V obdo-

obyvateľstva. Hlavným cieľom neziskovej

ce v teréne, aplikovaní praxou overených

tov v danej oblasti. Výsledkom advokácie,

bí jedného roka asistenti zdravotnej osvety

organizácie bolo systematizovať program

postupov a dosiahnutých výsledkoch, roz-

začiatkom roku 2013, bol vznik záujmového

vykonali spolu 93 108 intervencií v prospech

osvety zdravia v znevýhodnených komuni-

hodla hľadať spôsob, ktorý by projekt Zdravé

združenia právnických osôb, ktoré prijalo

779 193 klientov, pozvali na preventívne pre-

tách na celom území SR a podporiť využitie

komunity stabilizoval na národnej úrovni. Za

názov Platforma na podporu zdravia znevý-

hliadky 92 690 a na očkovanie 45 775, pričom

ľudských zdrojov priamo z prostredia segre-

desať rokov praxe sme vybudovali pevnú sieť

hodnených skupín (PPZZS).

najviac intervencií bolo vykonaných v Pre-

govaných osád a zvýšiť ich zamestnanosť

šovskom, Košickom a Vranovskom okrese.

prostredníctvom implementácie Národné-

spolupracujúcich lekárov, vytvorili osvedče-

Cieľom PPZZS je ochrana a podpora zdravia

nú metodiku implementácie programu osve-

znevýhodnených skupín obyvateľov a vylú-

Na základe dosiahnutých výsledkov pro-

ho projektu Zdravé komunity, čo sa podarilo

ty zdravia v osadách, fungujúcu a prehľadnú

čených komunít. PPZZS realizuje vzdelávacie,

jektu o realizáciu projektu prejavilo aktív-

dosiahnuť. Národný projekt Zdravé komunity,

Koordinátori
a asistenti
osvety zdravia
v mimoriadne
náročnom teréne
vykonávajú
neoceniteľnú
prácu, pri ktorej sú
v rómskych osadách
nenahraditeľní
a právom považujú
projekt za svoj.

štruktúru riadenia a vlastné participatívnou

výskumné a propagačné aktivity smerujúce

ny záujem Ministerstvo zdravotníctva SR.

realizovaný v období 1. októbra 2014 – 31. de-

metódou vytvorené, v praxi overené, vzde-

k vytvoreniu komplexného modelu podpo-

Platforma a MZ SR 1. októbra 2014 založili

cembra 2016, bol postavený na viac ako 10

PPZZS i naďalej aktívne

lávacie programy. Projekt osvety zdravia

ry zdravia znevýhodnených skupín a roz-

spoločnú neziskovú organizáciu Zdravé ko-

ročných skúsenostiach ACEC a priamo nad-

pokračuje v cielených aktivi-

Zdravé komunity bol financovaný z nezávis-

víjajúce zdravotnú mediáciu na Slovensku.

munity n.o. Nezisková organizácia Zdravé

viazal na praxou overený model Platformy.

lých zdrojov a desať rokov jeho kontinuálne-

Na dosiahnutie svojich cieľov spolupracuje

komunity vznikla ako model riešenia, ktorý

Realizáciu Národného projektu Zdravé

je otvorené všetkým, ktorým

ho fungovania prinieslo významné výsledky

so slovenskými a zahraničnými fyzický-

efektívne a aktívne spájal viacero organizá-

komunity od 1. januára 2017 prebralo Minis-

záleží na zlepšovaní zdravia

a merateľné zlepšenie zdravotného stavu

mi a právnickými osobami, s inštitúciami

cií pre dosiahnutie spoločného cieľa a bola

terstvo zdravotníctva SR prostredníctvom

znevýhodnených skupín

obyvateľov osád.

s podobným zameraním a zúročuje odbor-

sociálnou inováciou v prístupe k zlepšeniu

štátnej príspevkovej organizácie Zdravé re-

a rozvoji zdravotnej mediácie

Richard Koky,
predseda riadiaceho
výboru PPZZS

tách. Členstvo v organizácii

Cielene sme sa preto zamerali na rozvíja-

né praktické skúsenosti na európskej úrov-

zdravia znev ýhodnených skupín. Spoje-

gióny. MZ SR prebralo program Zdravé komu-

pre znevýhodnené skupiny

nie advokačných aktivít s cieľom program

ni. PPZZS združuje subjekty mimovládneho,

nie ústredného orgánu štátnej správy, ako

nity komplexne a bez zmeny názvu, vrátane

obyvateľstva na Slovensku aj

osvety zdravia stabilizovať a transformovať

štátneho aj súkromného sektora.

kompetenčne zodpovedného subjektu a mi-

metodiky, štruktúry, metódy vzdelávania

v zahraničí a do tohto rozvoja

na národnú úroveň. Pre tento cieľ sme oslo-

Od októbra 2013 PPZZS realizovala celo-

movládnej organizácie, ktorá disponuje v te-

a vyškolených zamestnancov, čím sa vytvo-

sú ochotní aktívne prispieť

vili všetkých aktérov, ktorí sa problematike

slovenský projekt Zdravé komunity. Projekt

réne dlhoročne overeným know-how bolo

ril priestor na realizáciu komplexného, dlho-

prostredníctvom svojho

zdravia znevýhodnených skupín na Sloven-

Zdravé komunity staval a ďalej rozvíjal pra-

jedným z unikátnych a inovatívnych prvkov

dobého riešenia situácie znevýhodnených

know- how. V roku 2016 sa

sku venovali alebo s touto problematikou

xou overený a funkčný model realizácie zdra-

neziskovej organizácie Zdravé komunity n.o.

skupín v oblasti zdravia na národnej úrovni.

PPZZS stala členom EPHA

mali skúsenosti. V priebehu roku 2012 sme

votnej mediácie v marginalizovaných komu-

Zdravé komunity n.o. poskytovala všeobec-

V Dozornom orgáne Zdravých regiónov je

– European Public Health

realizovali desiatky individuálnych stretnutí

nitách prostredníctvom asistentov osvety

ne prospešné služby v oblasti tvorby a ochra-

volený zástupca Platformy a organizácia

Aliance.

a štrnásť okrúhlych stolov, veľmi dynamic-

zdravia. Prvý model systémového riešenia

ny životného prostredia a ochrany zdravia

Zdravé regióny je členom PPZZS.

2003

2012

2013

október 2013 – september 2014

1. október 2014

Začiatky projektu Zdravé komunity

Desiatky individuálnych stretnutí

v rámci projektu Rómovia pre spoločnosť

a 14 okrúhlych stolov

Vznik Platformy na podporu zdravia

Platforma na podporu zdravia

Vznik neziskovej organizácie

Platforma na podporu zdravia

znevýhodnených skupín

znevýhodnených skupín realizuje

Zdravé komunity n.o.

znevýhodnených skupín sa stáva

celoslovenský projekt Zdravé komunity

2016

členom European Public Health Aliance.

Spoločne za lepšie zdravie

2012 – súčasnosť

Projekt od roku 2012 realizujú Asociá-

priamy pozitívny dopad na viac ako 31 000

Slovenská republika,

cia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

obyvateľov osád, v ktorých projekt prebie-

Maďarsko, Rumunsko,

(Slovensko), Asociatia OvidiuRo (Rumunsko),

hal. Cieľom aktivít bolo zvyšovať povedomie

Bulharsko a Srbsko

Partners Hungary Foundation (Maďarsko),

o prevencii a možnostiach zdravotnej sta-

Association National Network of Health Me-

rostlivosti v rómskej komunite prostred-

Spoločne za lepšie

diators (Bulharsko). Sieť partnerov sa v roku

níctvom pravidelnej a systematickej práce

zdravie je medzinárodný

2017 rozšírila o UNICEF Srbsko. Projekt od

asistentov zdravotnej osvety v prostredí

inovatívny projekt

začiatku realizujeme s finančnou podporou

rómskych osád.

s cieľom zlepšiť zdravotný

GlaxoSmithKline (GSK).

stav obyvateľov rómskych
osád v Európe.

Spolupráca a výmena skúseností v rámci

Medzinárodná platforma Together for

medzinárodnej siete mala významný vplyv

Better Health spája par tnerov, ktor ých

na formovanie a rozvoj projektu Zdravé ko-

spoločným cieľom je zlepšiť zdravotný stav

munity.

Rómov v Európe. Jedným z cieľov projektu

Sprievodné podujatie 6. výročnej kon-

je osobnostný a profesionálny rozvoj asis-

ferencie European Public Health Alliance

tentov osvety zdravia, obyvateľov komunít.

(EPHA), „Prístup k základnej zdravotnej sta-

Aktivity projektu zahŕňajú odborné vzde-

rostlivosti Rómov žijúcich v segregovaných

lávanie, prednášky, organizovanie podujatí

komunitách“ bolo pripravené v spolupráci

zameraných na zdravotnú osvetu a hygienu.

EPHA a partnerov Spoločne za lepšie zdra-

Dôležitou súčasťou projektu je vzájomná

vie. Podujatia organizovaného v Bruseli

spolupráca, podpora a výmena skúsenos-

v roku 2015 sa zo Slovenska zúčastnili, okrem

tí a návrhov na zlepšenia medzi partnermi

iných, Branislav Ondruš, štátny tajomník

z rôznych krajín s rôznymi podmienkami,

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

ale s rovnakým cieľom, advokačné aktivity

SR, starosta obce Markušovce Marek Virág

a spolupráca na rozvoji zdravotnej mediácie

a asistent osvety zdravia Rado Horváth.

a zlepšovaní zdravia marginalizovaných róm-

Stretnutie na európskej pôde posk ytlo

skych komunít na európskej úrovni.

p latformu na diskusiu otázky integrácie Ró-

V rámci projektu Spoločne za lepšie zdra-

mov vrátane minulých úspechov a prekážok,

vie sa nám podarilo projekt Zdravé komunity

ako aj budúcich stratégií a priestor na výme-

od apríla 2012 začať realizovať v ďalších 32

nu osvedčených postupov, ktoré sa môžu

segregovaných osadách na východnom Slo-

prípadne uplatniť v iných krajinách.

Ocenenie Via Bona 2017, Katarína Bodnárová, Paul van Hoof, Miriam Kejzlarová,
Andrea Kočišová, Magdaléna Rothová, Michal Kubo, Bratislava, 2018

Health Colaborations Award 2016, Paul van Hoof (v strede), Brusel, 2016

Mária Nazarejová, Nikola Kroková, Luník 9, 2017

Stretnutie partnerov Spoločne za lepšie zdravie, Košice, 2019

Spoločne za lepšie zdravie – Luník 9

Projekt Together for Better

2012 – súčasnosť

Health bol v roku 2016

vensku, s 39 asistentami zdravotnej osvety

V súčasnosti v rámci projektu pripravuje-

a 3 koordinátormi. Projektové aktivity mali

me vzdelávacie aktivity pre poskytovateľov

Je nadstavbou k dlhoročnému medzinárod-

Aktivity na Luníku 9 i naďalej pokračujú. Okrem

vyzdvihnutý Európskou

zdravotnej starostlivosti, realizujeme ak-

nému projektu Together for Better Health,

realizácie osvetových aktivít pre deti, pripra-

komisiou ako inšpirácia pre

tivity pri príležitosti Medzinárodného dňa

ktorého hlavným cieľom je zlepšenie zdravia,

vujeme pokračovanie činnosti asistentov

európske krajiny a efektívny

čistých rúk pre predškolákov a žiakov prvého

zvýšenie úrovne vzdelania a podpora zamest-

osvety zdravia – dobrovoľníkov v rámci súčas-

stupňa ZŠ a rozvíjamé vzdelávacie projekty

nanosti rómskych obyvateľov na sídlisku Luník

ného a nového projektu MISIA 1000.

v oblasti zdravia pre obyvateľov osád. Vzhľa-

9 v Košiciach.

program v oblasti zdravia
v Hodnotiacej správe národ-

Za realizáciu projektu získala spoločnosť GSK

ných stratégií na integráciu

dom na nadobudnuté skúsenosti a overenú

Vďaka programu Spoločne za lepšie zdravie

Slovakia ocenenie Via Bona Slovakia za rok

Rómov. Za skvelú spoluprácu

prax je prirodzeným pokračovaním nášho

– Luník 9 pôsobilo v období 2012 až 2017 šesť

2017, keď zvíťazila v kategórii Dobrý partner

a zapojenie viacerých partne-

úsilia zameranie sa na raný rozvoj dieťaťa.

asistentov osvety zdravia – dobrovoľníkov,

komunity.

Projekt Spoločne za lepšie zdravie – MISIA

ktorí obyvateľom sprístupňovali služby zdra-

Paneurópska spolupráca sa zrodila vďa-

Association of Innovative

1000 prináša špecializáciu asistenta osvety

votnej starostlivosti, šírili osvetu v oblasti hy-

ka iniciatíve Eleny Marušákovej a Paula van

Pharmaceutical Industry

zdravia v oblasti správnej predpôrodnej prí-

gieny, výživy, starostlivosti o novorodencov

Hoofa, vtedajšieho generálneho riaditeľa GSK

a Patient Think Tank, Health

pravy, laktačné poradenstvo, ale i aktivity

a deti a realizovali aktivity s cieľom podpory

Slovensko, ktorý túto iniciatívu ďalej rozvíja

Collaboration Award 2016,

pre matky s deťmi zamerané na rozvoj zruč-

a ochrany zdravia. Naši šiesti asistenti osvety

a aktívne podporuje. Rozšírenie projektu na

pričom bolo vysoko hodnotené

ností dieťaťa v ranom veku, či rozvoj rodi-

zdravia dobrovoľníci len v roku 2017 realizovali

sídlisko Luník 9 inicioval Pavol Trnovec z GSK

cielenie na rómsku populáciu

čovských zručností.

na Luníku 9 viac ako 18 300 intervencií.

Slovensko.

naprieč východnou Európou.

rov získal ocenenie European

Osvetové aktivity pre deti, Prešov – Stará tehelňa, 2017

2012

2016

2017

Vznik projektu Spoločne za lepšie zdravie

Health Colaborations Award

Ocenenie Via Bona pre GSK Slovensko

Pozdrav pre Bielorusko

„Prezentované fotografie sú aj kritické, nakoľko
slobodná spoločnosť poskytuje možnosť vyjadrovať
sa otvorene.“

2014
Bielorusko
Projekt realizovaný
pri príležitosti

– Miroslav Mojžita,
veľvyslanec SR v Bielorusku

10. výročia vstupu krajín
Vyšehradskej štvorky
do Európskej únie

V roku 2014 sme pri príležitosti 10. výročia vstupu krajín Vyšehradskej štvorky do
Európskej únie pripravili kultúrno-komunikačný projekt, výstavu s názvom Pozdrav pre
Bielorusko. Výstavy sa realizovali v dvoch
bieloruských mestách – Minsk a Vitebsk.
Z každého štátu V4 sa výstavy zúčastnila dvojica autorov – fotograf a skladateľ,
ktorá spoločne pripravila audio-vizuálnu
správu o aktuálnom stave vlastnej krajiny
a spoločnosti. Fotografi vytvorili slide-show
z vlastných portfólií, skladatelia skomponovali pre tento výber hudbu, ktorá vystihuje
súčasný zvuk a atmosféru krajiny, z ktorej
pochádzajú.
Všetci autori (Boris Németh a Henrich Leško – SK, Tomáš Pospěch a Vít Zouhar – CZ,
Péter Puklus a Bálint Veres – HU, Agnieszka
Rayss a Matuesz Ryczek – PL), zachytávajú zmeny, ktorými prešli Slovensko, Česko,

Tomáš Pospěch, Česká republika

Maďarsko a Poľsko za ostatných desať rokov, teda od vstupu do EÚ. Na fotografiách
i v hudbe sa odrážajú javy, ktoré sú každej
Péter Puklus, Maďarsko

krajine vlastné a nemenia sa napriek veľkým
spoločenským pohybom.

Denisa Gura Doričová
kurátorka výstavy Pozdrav pre
Bielorusko
Témou výstavy Greetings to Belarus bol
aktuálny stav a obraz krajín V4, ako ho vidia
umelci – fotografi a hudobní skladatelia.
Príspevok každého z nich mal zachytávať
jedinečný pohľad na fragment alebo celok
krajiny, z ktorej dotyčný pochádza. Fotografi
vybrali z tém, ktorým sa venovali už predtým, ale vyskladali nové kompozície. A skladatelia skomponovali na ich inštalácie hudbu
tak, aby vystihovala náladu fotografií, ale aj
náladu a pocity samotných autorov – občanov Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska.
Boris Németh, Slovenská republika

1. máj 2004
Vstup krajín V4 do EÚ

Agnieszka Rayss, Poľsko

1 7. s e p t e m b e r – 1 . o k t ó b e r 2 0 1 4

19. september – 1. október 2014

Minsk

Vitebsk

Výstava Pozdrav pre Bielorusko

Výstava Pozdrav pre Bielorusko

Mestské historické múzeum – výstavná sieň

Štátna lekárska univerzita
Finisáž výstavy Pozdrav pre Bielorusko

European Roma Spirit Award

Sendreiovci le Orchestroha

2016 – súčasnosť

2015 – súčasnosť
Trenčín, Žilina, Piešťany,
Slovenská republika

European Roma
Spirit Award (ERSA) je
medzinárodné ocenenie

Projekt Sendreiovci le

aktivít a projektov, ktoré

Orchestroha vznikol

podporujú integráciu

v nadväznosti na

Rómov v Európe

myšlienku ocenenia

a prinášajú efektívne

Roma Spirit, s cieľom

a fungujúce riešenia

upriamiť pozornosť

European Roma Spirit Award 2016

problémov rómskej

jednotlivcov a médií

komunity.

na dôležitosť
Skúška, Štátny komorný orchester Žilina, 2015

uznania prirodzenej

Projekt spája 35 koncertných majstrov

rila unikátnu hudobnú fúziu, kde sa prvky

a neodňateľných práv

Štátneho komorného orchestra Žilina so 6

z oboch hudobných oblastí (vážnej hudby

všetkých ľudí bez ohľadu

renomovanými hudobníkmi Sendreiovca-

a rómskeho folklóru) spojili do jednotného

na ich národnosť či

mi na čele s unikátnou vokalistkou Janou

citlivo vyváženého diela.

etnickú príslušnosť.

dôstojnosti a rovných

www.romaspirit.eu
FB @romaspirit.europe

Sendreiovou a doplnený detským vokálnym

Projekt bol realizovaný v partnerskej spo-

zborom Čercheňora (prevažne rómskych

lupráci so Štátnym komorný orchestrom Ži-

detí zo znevýhodneného prostredia). Spo-

lina a s finančnou podporou Úradu vlády SR

jenie špičkových hudobných telies vytvo-

a Ministerstva kultúry SR. Prvýkrát sa pred-

rilo intenzívne stretnutie plné hudby, krásy

stavil na najväčšom slovenskom hudobnom

a energie v koncertnej dĺžke v dramaturgii

festivale Pohoda 2015, kde si získal veľkú

a aranžmánoch Slavomíra Solovica.

priazeň a odozvu publika. Pre veľký úspech

Hudobná dramaturgia vychádza z formy

premiéry v roku 2015 sa podarilo zrealizovať

barokového útvaru concerta grossa, kde

ďalšie dva koncerty, v budove Štátneho ko-

sa malé inštrumentálne zoskupenie strieda

morného orchestra v Žiline a v Dome umenia

„Prvý ročník ERSA prináša

s veľkým telesom. Pri výbere hudobných

v Piešťanoch. Spojenie živelnosti rómskeho

fascinujúcu diverzitu osudov

skladieb a samotnej kompozícii vychádza hu-

folklóru a nekompromisnosti a dôslednosti

ľudí, ktorí svoj život zasvä-

dobný dramaturg, Slavomír Solovic, z róm-

vážnej hudby, spracovaním vybraných skla-

skeho folklóru. Použitím jeho špecifických

dieb rómskeho folklóru

tém a textúr prepracovaných do modernej

do orchestrálnej

tili rozvoju rómskeho života

Odborná porata ERSA 2016, Věra Jourová, Andrzej MIrga, Bratislava, 2016

v Európe a ukazuje nielen
množstvo výziev, ktorým

Prvý ročník European Roma Spirit Award

man Rights). Predsedníčkou medzinárodnej

orchestrálnej podoby a vkladaním súčasných

podoby je uni-

Rómovia v Európe čelia, ale

2016 sa uskutočnil v Bratislave, pri príležitos-

Odbornej poroty bola Věra Jourová, euro-

rytmov, kadencií a harmónií vznikol priestor

k át ny m p o či-

aj úžasnú predstavivosť a in-

ti konferencie „Zlepšenie postavenia rómskej

komisárka pre spravodlivosť, ochranu spot-

na využitie štýlového, zvukového, dynamic-

nom nielen na

venciu, s akou sa darí rozvíjať

mládeže ako hnacej sily zmien“, ktorá bola

rebiteľa a rovnosť pohlaví.

kého a farebného kontrastu medzi malým

Slovensku, ale

kvalitu života Rómov vo všet-

oficiálnym podujatím SK PRES 2016. Nomi-

Slávnostný galavečer odovzdávania me-

tradičným zoskupením nástrojov obsadeným

aj v zahraničí.

kých oblastiach. ERSA je zá-

novaných bolo celkovo 65 jednotlivcov, or-

dzinárodného ocenenia bolo možné sledovať

rómskymi muzikantami a ostatnými hráčmi

roveň praktickým naplnením

ganizácií a projektov z 23 európskych krajín.

online v priamom prenose.

v orchestri.

myšlienky Rady Európy, že

O laureátoch ocenenia European Roma Spi-

Galavečer prvého ročníka ocenenia ERSA

Obe skupiny sa navzájom ovplyvňujú – ži-

vlasťou Rómov je Európa a že

rit Award 2016 rozhodla medzinárodná Od-

2016 sa konal najmä vďaka podpore predse-

velnosť a drive sa prenáša do partov a rusti-

Rómovia sú najskutočnejší

borná porota v zložení Ethel Brooks (Rutgers

du vlády Slovenskej republiky, Ministerstva

kálneho výrazu orchestrálneho telesa a na-

z Európanov.“

School of Arts and Sciences), Andrzej Mirga

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu spl-

opak kultivovanosť a disciplína do tradičnej

(Rómsky vzdelávací fond), Michael Kocáb

nomocnenca vlády SR pre rómske komunity

rómskeho hudby. Atmosféru dopĺňa detský

Michal Vašečka, predseda

(aktivista, Česká republika) a Mirjam Karoly

a ďalších partnerov a donorov.

vokálny zbor Čercheňora v zostave 35 detí.

Prípravného výboru ERSA

(Office for Democratic Institutions and Hu-

10. október 2016
1. ročník
European Roma Spirit Award

Symbióza troch hudobných telies vytvo-

11. júl
2015

10. november
2016

11. november
2016

Festival Pohoda

Štátny komorný

Dom umenia

Trenčín

orchester, Žilina

Piešťany

Roma Spirit

2009 – súčasnosť
Slovenská republika
Projekt Roma Spirit je
úspešne implementovaný
v Slovenskej a Českej
republike od roku 2009.
V roku 2016 bol po
prvýkrát realizovaný
celoeurópsky pod názvom

„Podporujeme aktívnu snahu
všetkých, ktorí sa podieľajú
na zlepšení situácie Rómov
na Slovensku.“
– Ľubomíra Slušná-Franz
prezidentka ACEC, autorka myšlienky Roma Spirit

European Roma Spirit
Award.
www.romaspirit.sk
FB @romaspirit.slovensko

Roma Spirit 2016, Slovenský rozhlas, Bratislava, 2016

„Za každou nomináciou
je príbeh, niektoré sú také
silné, že by mohli byť aj
námetom na film.“
– Marta Gajdošíková
riaditeľka Dvojky RTVS

Ľubomíra Slušná-Franz, Roma Spirit 2015

Iniciatíva Roma Spirit je zameraná na pod-

problémov rómskej komunity a predstavujú

Vyhlasovateľmi ocenenia Roma Spirit sú

poru aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podie-

pre rómskych obyvateľov reálnu pomoc. Je

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komu-

a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá,

ľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vy-

ocenením pomoci, práce a podpory, kto-

nikáciu, Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad

Nominačný proces má dve kolá. Všetky

tvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku

rá motivuje ďalšie subjekty k realizovaniu

splnomocnenca vlády SR pre rómske komu-

prijaté nominácie, ktoré spĺňajú kritériá no-

komunitu, verejnú platformu na prezentáciu

efektívnych projektov, venujúcim sa tejto

nity. Záštitu nad podujatím každoročne pre-

minácie vyplývajúce zo Štatútu ocenenia, sú

pozitívnych reálnych prínosov, a tak každo-

prob lematike.

vzal prezident Slovenskej republiky Andrej

postúpené Prípravnému výboru Roma Spi-

Kultúra a v špeciálnej kategórii Čin roka.

ročne približuje širokej verejnosti aktivity

Ocenenie Roma Spirit je na Slovensku

Kiska. V roku 2019 záštitu nad podujatím po

rit, ktorého členovia konsenzom rozhodujú

organizácií a jednotlivcov zamerané na pod-

udeľované každoročne od roku 2009. Za

prvýkrát prevzala prezidentka Slovenskej re-

o dvadsaťjeden finálových nomináciách, tri

poru integrácie rómskej menšiny na spoloč-

doterajších 11 rokov bolo nominovaných

publiky Zuzana Čaputová a verejná ochran-

v každej zo siedmych kategórií. O laureátovi

nosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

1 566 subjektov, ocenenie si z rúk porotcov,

kyňa práv Mária Patakyová.

v jednotlivých kategóriách rozhoduje medzi-

Ocenenie Roma Spirit verejne oceňuje
a podporuje projekty a aktivity, ktoré priná-

vyhlasovateľov a partnerov prevzalo už 68
laureátov.

Ocenenie sa udeľuje v siedmych kategóri-

národná Odborná porota a Porota Čin roka.

ách: Mimovládna organizácia, Osobnosť, Obec

šajú skutočné, merateľné výsledky a riešenia

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Koncert Roma Spirit

0. ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

v Carnegie Hall

Gypsy Spirit

Gypsy Spirit

Gypsy Spirit

Gypsy Spirit

Gypsy Spirit

Roma Spirit

V oficiálnej hodnotiacej
analýze národných
stratégií na integráciu
Rómov Európskej komisie

„Roma Spirit je na Slovensku jedinečným
formátom verejného ocenenia.“

v roku 2016 bol v oblasti
kultúry medzi efektívnymi

Ivan Antala, generálny riaditeľ Rádia Expres, partner kategórie Čin roka

programami vyzdvihnutý
aj projekt Roma Spirit.
Do správy sme boli vybraní
najmä kvôli pozitívnej
prezentácii Rómov,
prezentácii rómskej
kultúry a za to, že prispieva
k odstráneniu predsudkov, či

„Vyzdvihuje postoje a činy, ktoré zo
Slovenska vytvárajú modernú a ľudskú
krajinu pre všetkých.“
Jarmila Lajčáková, senior výskumníčka

stereotypov voči Rómom.

20 09 – 2019:
1566
prijatých nominácií
na ocenenie

„Bez zviditeľnenia dobrých príkladov by sme
sa hýbali oveľa pomalšie.“

68

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

ocenených laureátov

3 80 0
hostí na slávnostnom

6

r o kov

V minulosti členmi porôt boli Václav Ha-

Orhan Galjus, Marcel Šaňa, Mária Nazarejová,

a 765 minút televízneho

vel, Michael Kocáb, Romani Rose, Helfried

Anna Jurgovianová, Monica Nicoara, Sahraa

vysielania

Carl, Cristi Mahalache, Hilda Ó Riain, Marta

Karimi, Elena Marušiaková, Angelina Dimiter

Garcia Fidalgo, Gheorge Raducanu, Ivailo

Taikon, Ion Duminica, Tímea Kardos Werner,

Tournev, Josh Warmisham, Ivan Antao, Ka-

Laco Oravec, Hristo Kyuchukov, Janette

tarina Mathernova, Andrzej Mirga, Rumyan

Mottlová, Jarmila Bath, Timea Junghaus

Russinov, Nicholas Martyn, Costel Bercus,

a mnoho ďalších.

24 4 0 0 0
televíznych divákov

2013

2014

2015

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Gypsy Spirit

Roma Spirit

Roma Spirit

Bronzová skulptúra Roma Spirit, Ezechiel Zorla

galavečere

Roma Spirit

K ATEGÓRIA MIMOVL ÁDNA

K ATEGÓRIA MÉDIÁ

ORGANIZ ÁCIA

Ocenenie pre novinára/

Ocenenie za aktivity

novinárku alebo masmé-

realizované občianskym

diá, ktoré šíria pozitívne,

združením, asociáciou,

objektívne, citlivé a vyvá-

nadáciou, neziskovou

žené informácie o rómskej

organizáciou, záujmovým

menšine, či iným výrazným

združením alebo inou mi-

spôsobom prispievajú

movládnou organizáciou.

k šíreniu porozumenia
a tolerancie v spoločnosti.

K ATEGÓRIA OSOBNOSŤ
Ocenenie pre jednotlivca,

K ATEGÓRIA KULTÚR A

ktorý svojou činnosťou

Ocenenie pre jednot-

dlhodobo prispieva, resp.

livca alebo organizáciu

prispieval k zlepšeniu

za celoživotnú aktívnu

situácie rómskej komunity

snahu a/alebo realizáciu

a rozvoju medzikultúrneho

aktivít hodných osobitého

dialógu.

zreteľa, ktoré prispievajú
k pozitívnej prezentácii,
zachovaniu alebo rozvoju
rómskej kultúry a identity.

K ATEGÓRIA OBEC A MESTO
Ocenenie pre obce, mestá
a územné celky, ktoré sa
prostredníctvom samo-

K ATEGÓRIA ČIN ROK A

správ spoločnou snahou

Špeciálne ocenenie za vý-

pričinili k dôstojnému po-

Roma Spirit 2017, Divadlo Aréna, Bratislava, 2017

nimočný čin, ktorý prispel

staveniu rómskej komunity

k záchrane života alebo

a prispeli k porozumeniu

zlepšil kvalitu života jed-

a spolunažívaniu s majo-

notlivca alebo komunity.

ritnou spoločnosťou.
Vyzdvihovať a oceňovať reálne
a úspešné projekty v oblasti

K ATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ

zlepšovania životných podmienok

A Z AMESTNÁVATEĽ

Rómov považujeme za extrém-

Ocenenie za aktivity realizované firmou, podnika-

ne dôležité. Darí sa to vďaka

teľským subjektom, orga-

výnimočným ľuďom a organizá-

nizáciou alebo inštitúciou,

ciám, ktoré sa výraznou mierou

ako napr. materská škola,

podieľajú na tom, aby Slovensko

univerzita, výskumné

bola krajina s veľkým srdcom

pracovisko.

a rovných šancí pre každého.
A v neposlednom rade vďaka
systematickej podpore partnerov
a sponzorov, ktorých každým
Tlačová konferencia k vyhláseniu Roma Spirit 2017, Vladimír Sendrei, Vašo Mika, Ábel Ravasz,
Magdaléna Rothová, Zuzana Havírová, Ján Orlovský, Open Gallery, Bratislava, 2017

2016

2017

2018

Roma Spirit 2014, Vladimír Sendrei, Jana Sendreiová, Dan Bárta, zbor Čercheňora,
Divadlo Nová Scéna, Bratislava, 2014

2019

8. ročník

9. ročník

10. ročník

11. ročník

Roma Spirit

Roma Spirit

Roma Spirit

Roma Spirit

rokom pribúda. Ďakujeme !

Roma Spirit

Ďakujeme všetkým,
ktorí boli a sú súčasťou
nášho príbehu!
ACEC
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