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Mobilné fotodielne Po gotickej ceste s podtitulom Hranice a možnosti zobrazenia
digitálnym fotoaparátom sú zamerané na objavovanie „nevideného“ Spiša. Pokračovanie
úspešných kreatívnych programov Domu fotografie realizuje Galéria umelcov Spiša v Spišskej
Novej Vsi. Jednotlivé dielne sú pomenované podľa autorov stálej expozície galérie Terra
Gothica s cieľom vytvoriť netradičné formy dokumentárnej fotografie, experimentu a fotografie krajiny i architektúry v digitálnom médiu. Fotografické reflexie vybraných krajinárskych
a urbánnych zón Spiša tak nepriamo korešpondujú s tematickou kultúrno-poznávacou
gotickou cestou.
Mobilné fotodielne ponúkajú tematické dielne dokumentárnej, experimentálnej a fotografie
krajiny a architektúry pod vedením skúsených lektorov – pedagógov vysokých škôl na Slovensku
i v Poľsku. Počas dielní je pripravený program pre verejnosť: prednášky a prezentácie programov
pozvaných vysokých škôl, ako aj demonštrácia klasickej techniky „na papieri“ – gumotlač.
Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.
Hostia, fotografi, lektori:
Peter Ančič (VŠVU, Bratislava) | Tomáš Cetera (SK) | Michaela Eliáš (Košice) |
Jerzy Gawel (KSA, Krakov – PL) | Lena Jakubčáková (TUKE Košice) | Robo Kočan (SK) |
Peter Lančarič (UCM, Trnava) | Szymon Nowak (ASP, Krakov – PL) | Peter Smik (SK)

dielne • prednášky • prezentácie • konzultácie
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
• Informácie | prihlášky:
0948 882717/9, projekty@gus.sk, www.gus.sk, FB: Galéria umelcov Spiša
• Technické požiadavky:
Digitálny fotoaparát, statívy, vlastný lap-top pre urýchlenie spracovania obrazov.
Fotografie sa vyhodnotia na počítači. Výstupy budú spracované elektronicky.
• Miesto:
Spišská Nová Ves – Galéria umelcov Spiša, hotel Preveza.
• Doprava | mobilita:
Individuálna, doporučujeme rýchlik do Spišskej Novej Vsi.
Vlastné auto výhodou, možnosť po dohovore s účastníkmi o spoločnú prepravu v rámci projektu.
• Symbolické školné:
Študenti 10 € / osoba; verejnosť 50 € / osoba.
Platba na účet – viď prihláška, alebo v hotovosti počas registrácie.
• Ubytovanie:
Galéria umelcov Spiša doporučuje ubytovanie v Hoteli Preveza v Spišskej Novej Vsi:
rezervujte ubytovanie osobne / e-mailom alebo telefonicky pod heslom „Mobilné fotodielne 2018“.
www.hotel-preveza.sk; recepcia@hotel-preveza.sk, tel. +421 53 416 6301.
Cenník:12,60 € / 19,80 €* + 0,60** osoba / noc (*obsadenosť 1 osobou v dvojke; **miestny poplatok).
Raňajky možné objednať za 4 € / menu s nápojmi. Reštaurácia v hoteli je prevádzkovaná do 21.00.
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projekty@gus.sk
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Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

MOBILNÉ FOTODIELNE |
Hranice a možnosti zobrazenia digitálnym fotoaparátom
1.]  Dielňa Jozefa Fabiniho | DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA | Fragmenty ľudskosti
Lektor: Peter Lančarič (UCM – Trnava)
Dokumentovanie životnej situácie sociálne slabých, znevýhodnených, alebo tých najstarších s využitím sociologického aspektu fotografovania. Fotografie sa viažu na konkrétne prostredie a javovú skutočnosť. Zmyslom
tejto dielne je kultivovať výrazové prostriedky a tým docieliť emotívne-racionálnu komplexnosť autorského
prejavu. V rámci výpovedí sú možné konceptuálne presahy.
• Max. počet účastníkov: 12. Jazyk: slovenčina, angličtina.

2.]  Dielňa Jozefa Majkuta | KRAJINA A ARCHITEKTÚRA | Hranice interpretácie
Lektor: Peter Ančič (VŠVU – Bratislava)
Cieľom dielne je vizuálne rozlíšenie prírody a krajiny, premeny v čase a kontext s výtvarným umením. Výtvarná
a subjektívna interpretácia krajiny, dobový pohľad aj za hranicami klasického média: fotografia, krátke videá
a iné mediálne experimenty s cieľom vystihnúť genius loci, determinovaný dobovým pohľadom spoločnosti
na fenomén krajiny – životného prostredia.
• Max. počet účastníkov: 12. Jazyk: slovenčina, angličtina.

3.]  Dielňa Ľudovíta Csordáka | EXPERIMENT | Dialóg médií
Lektor: Szymon Nowak (ASP – Krakov, PL)
Tvorba výtvarného diela neohraničeného čistým fotografickým médiom, ale naopak schopného otvoriť
sa ďalším výtvarným, vizuálnym, aj iným smerom, ako napríklad video, interaktívne umenie, inštalácia,
“čistá myšlienka” – koncept, hudba alebo poézia. Cielené zapojenie času, priestoru a interaktivity do výslednej
práce s možnosťou prepojenia ďalších médií ako zvuk, či písané alebo hovorené slovo.
• Max. počet účastníkov: 12. Jazyk: slovenčina, poľština, angličtina.

4.]  Demonštrácia – GUMOTLAČ | Alternatívy ušľachtilej tlače, 26. 9. – 27. 9. 2018
Lektor: Jerzy Gawel (KSA – Krakov, PL)
Riaditeľ Krakowskej umeleckej školy v Poľsku sa popri módnej fotografii dlhoročne venuje starým fotografickým
technikám, prioritne gumotlači. Je to technika ušľachtilej tlače, používaná najmä piktorialistickými fotografmi
na konci 19. a začiatku 20. storočia, charakteristická neostrými prechodmi a jemným reliéfom, čím pripomína
maľbu. Demonštrácia techniky osobitou „alchýmiou“ dá účastníkom návod, ako previesť digitálne, či chemické
tlače do tradičnej, pretrvávajúcej techniky.
• Jazyk: poľština, angličtina, nemčina
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PROGRAM

*Zmena programu vyhradená!

24. 9. 2018 | pondelok
• do 12.00 / Registrácia v Galérii umelcov Spiša (GUS), stretnutie s lektormi a organizátormi.
• 12.30 – 14.30 / 1. Otvorenie fotodielní, programové priority, slide-show z predchádzajúcich ročníkov:
Mgr. Lucia Benická – autorka projektu, riaditeľka GUS.
2. Komentovaná prehliadka stálej expozície Terra Gothica s dôrazom na autorské profily:
Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.
• 14.30 – 20.00 / Stretnutie skupín, plánovanie programu, individuálne konzultácie, fotografovanie.

25. 9. 2018 | utorok
• 7.30 – 8.30 / Stretnutie s lektormi, príprava fotografovania.
• 8.30 – 17.00 / Fotografovanie v teréne, priebežné stretnutia, konzultácie a výber diel.
PROGRAM PRE VEREJNOSŤ
• 18.00 – 20.00 / ORBIS PICTUS – Rozhovory o umení:
Jubilanti zo zbierky / Robo Kočan (50), Tomáš Cetera (40).
O fotografii / Szymon Nowak (PL).

26. 9. 2018 | streda
• 7.30 – 8.30 / Stretnutie s lektormi, príprava fotografovania.
• 8.30 – 17.30 / Fotografovanie v teréne, priebežné stretnutia, konzultácie a výber fotografií.
• od 20.30 / Stretnutie skupín, plánovanie programu, individuálne konzultácie.
PROGRAM PRE ŠKOLY A VEREJNOSŤ
• 9.00 – 11.00 / Prezentácie fotografických škôl:
1. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, lektor: Peter Ančič.
2. TUKE – Fakulta umení v Košiciach, lektorka: Lena Jakubčáková.
3. UCM – Fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave, lektor: Peter Lančarič.
4. Akademia Sztuk Pięknych v Krakove (PL), lektor: Szymon Nowak.
5. Krakowskie Szkoły Artystyczne v Krakove (PL), lektor: Jerzy Gawel.
6. Fotokurzy Košice, lektorka: Michaela Eliáš.
• 13.00 – 16.00 / Demonštrácia techniky gumotlač. Lektor: Jerzy Gawel (KSA – Krakov, PL).
PROGRAM PRE VEREJNOSŤ
• 18.00 – 20.00 / ORBIS PICTUS – Záhradná slávnosť:
Jubilanti zo zbierky / Peter Smik (50) / Neformálna arty-party na Záhrade umenia s uvedením
katalógu keramikára Petra Smika a jeho cyklu Srdcia.

27. 9. 2018 | štvrtok
• 7.30 – 8.30 / Stretnutie s lektormi, príprava fotografovania.
• 8.00 – 18.30 / Fotografovanie v teréne, priebežné stretnutia, konzultácie a výber fotografií.
PROGRAM PRE ŠKOLY A VEREJNOSŤ
• 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 / Demonštrácia techniky gumotlač. Lektor: Jerzy Gawel (KSA – Krakov, PL).
• od 18.00 / Konzultácie a výber koncových prác, spracovanie e-verzií pre finálne prezentácie.

28. 9. 2018 | piatok
• 7.30 – 11.00 / Stretnutie s lektormi, ukončenie prezentácií, e-archivácia dát.
PROGRAM PRE VEREJNOSŤ
• 13.00 – 15.30 / ORBIS PICTUS – Hranice a možnosti zobrazenia digitálnym fotoaparátom:
finálna prezentácia z tvorivých dielní.

