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Východniarske talenty ohromujú japonské Kjóto
Na japonskom festivale súčasného výtvarného umenia majú zastúpenie i východniari. Už
týždeň je v galérii Dohjidaj v Kjóte otvorená výstava tvorby 26 našincov, zaoberajúcich sa
videotvorbou.
KJÓTO. Výstava s názvom Looking FWD! a podtitulom Videoart z východného Slovenska je súčasťou
medzinárodného festivalu súčasného výtvarného umenia Kyoto Art Map. Ponúka časový prierez
videotvorbou hlavne z východu našej republiky.
Vznikla v produkcii Tabačky Kulturfabrik Košice a Dohjidai Gallery of Arts Kyoto a kurátorsky ju zastrešujú
Anna Tretter a Lukáš Berberich. Spolupracuje na nej tiež Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach.

Sme jediní zo strednej Európy
„Po tohtoročnej účasti na Expo 2010 v čínskom Šanghaji je toto už náš druhý 'útok' na ázijský kultúrny
trh. Je príjemné stretávať sa so záujmom o našu prácu aj v tomto regióne. Japonský divák oceňuje
vizuálny jazyk, ale hlavne obsah diel slovenských autorov. Prekvapujúca bola aj účasť a atmosféra na
vernisáži, ktorú navštívili návštevníci z radov študentov, ale aj zástupcov odbornej a laickej verejnosti.
Ide o jedinú výstavu zo strednej Európy v inak bohatom programe festivalu," uviedol Lukáš Berberich,
dramaturg košického kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik.
Výstava v japonskom Kjóte potrvá ešte do konca októbra a naša verejnosť si ju bude môcť pozrieť
v Košiciach už v decembri.
Páči sa mi to

Počet ľudí, ktorým sa to páči: 25. Buďte prví medzi priateľmi.
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reklama ETARGET

Výhodná online pôžička
Bez dokladovania účelu a ručiteľa! Rýchle vybavenie + akciový úrok.

Agentúra Mystral - Hostessing
Služby z oblasti hostessingu, upratovania a babysittingu.

2-ročné IT štúdium
Tvoja šanca na výborne platenú pozíciu v IT. Prihlás sa online!

Diela a dielka - gallery shop
Originálne slovenské výtvarné umenie. Darčeky, ktoré sa dedia.

Uvažujete nad podnikaním?
Poraďte sa o vhodnej právnej forme Vášho podnikania.
Pridať inzerát
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