
výročnásprávaspráva2004výročnásprávaspráva2004výro



� obsah

3 Úvod

4 Správna rada

4 Odborné komisie

4 Zamestnanci

5 I. Vzdelávacie programy
5 I.1 Mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

5 I.2 Otvorené vnímanie

6 I.3 Bližšie k múzeu

7 I.4 Program pre zvýšenie filantropie 

7 I.5 Kreativita na každý deň

8 I.6 Tréning trénerov

8 I.7 Kultúrna politika od A po Z

9 II. Výstavné aktivity
9 II.1 OPEN Gallery

10 II.2 Cena Oskára Čepana

11 II.3 Medzinárodná spolupráca

12 III. Informačné centrum
12 III.1 Knižnica

12 III.2 Dokumentácia

13 IV. Grantové programy
13 IV.1 Štandardné granty pre výtvarné umenie

14 IV.2 Granty pre súčasné divadelné, tanečné, hudobné umenie a audiovíziu

16 V. Publikačný program

17 VI. Nadácia a pr

19 VII. Partneri N–CSU v roku 2004

20 VIII. Správa audítora

Poznámka
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N – CSU ... Nadácia – Centrum súčasného umenia
NOS – OSF ... Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
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Milí priatelia Nadácie – Centrum súčasného umenia!

Rokom 2004 sme vstúpili do novej etapy „životného cyklu“ a fungovania nadácie, ktorá priniesla nové skúsenosti,
nových partnerov a donorov, nové programy a vízie, ktoré naďalej smerujú a prispievajú k napĺňaniu našej dlhoročnej
misie podpory rozvoja súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

Popri dlhodobej priamej grantovej podpore „živého umenia“ a produkcie voľnej tvorby vo všetkých druhoch súčas-
ného umenia sa nadácia v uplynulom roku snažila v rámci svojich programov prezentovať ju aj širokej verejnosti.
V oblasti súčasného výtvarného umenia to boli predovšetkým výstavné aktivity v Open Gallery a každoročná súťaž,
ocenenie výtvarníka roka Cena Oskára Čepana, v rámci ktorej sa nám darí objavovať nové mená, upozorňovať na ich
tvorbu a poskytovať umelcom premostenie medzi akademickým a konkurenčným trhovým prostredím smerom k ich
etablovaniu sa v tejto komunite. 

V línii vzdelávacích aktivít sa nadácia v uplynulom roku zamerala na naštartovanie dlhodobejších a komplexnejších
vzdelávacích programov. Programy sú zamerané na rozvoj kultúrneho manažmentu a odborných kapacít kultúrnych
organizácií (galérie, múzeá), nezávislých lídrov a manažérov, ako aj na pomoc pri tvorbe modelu regionálnej kultúrnej
politky. Realizáciou týchto vzdelávacích programov chceme pomôcť k zavedeniu dlhodobých systémových zmien
v oblasti kultúry, vedúcich k fungujúcej kultúrnej infraštruktúre, zlepšovaniu podmienok pre tvorbu, prezentáciu a ucho-
vávanie umeleckých prejavov v oblasti umenia a kultúry. 

Rozvoj filantropie v oblasti umenia a kultúry a nadviazanie vzájomne prospešných partnerstiev s domácimi donormi
boli jedným z ďalších cieľov nadačných aktivít. Jednou z foriem je napríklad aj Aukcia súčasného umenia, ktorá má
ambíciu posúvať súčasné výtvarné umenie aj do iných kontextov, pomáha mu získavať nové publikum, zberateľov
a podporovateľov a v neposlednom rade samotný výťažok z aukcie, ktorý sa vo forme grantovej podpory opäť vra-
cia k umelcovi. 
Napriek tomu, že pochopenie myšlienky filantropie a mobilizovanie firemných či individuálnych darcov je dlhodobý
proces, zostávame naďalej optimistickí a veríme, že sa podarí vo väčšej miere zaangažovať potencionálnych darcov aj
do oblasti umenia a kultúry. Chceme aj naďalej iniciovať a rozvíjať ich prirodzený záujem na spoluvytváraní lepších
podmienok a priateľského prostredia pre vznik a rozvoj rozmanitých umeleckých a kultúrnych aktivít na Slovensku. 

Mgr. Bohdana Sprušanská
výkonná riaditeľka 
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Adresa
Nadácia – Centrum súčasného umenia 
Krátka 11, 811 03 Bratislava
T/F: ++421.2.5441 3316 alebo 5441 6662
T: ++421.2.5441 5721 
http://www.scca.sk
E-mail: bohdana@scca.sk, jana@scca.sk, katka@scca.sk, 

daniela@scca.sk, info@scca.sk, vieramichalicova@orangemail.sk

Správna rada N – CSU
Prof. Milan Čorba, Vysoká škola múzických umení
Juraj Vaculík, Vaculik Advertising
Zuzana Gindl-Tatárová, Vysoká škola múzických umení
Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Prof. Ján Bakoš, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 
Michal Liday, Tatra banka 
Ingrid Brocková, Svetová banka 

Odborná komisia N – CSU pre výtvarné umenie
Ján Bakoš
Bohunka Koklesová
Gabriel Hushegyi
Katarína Rusnáková

Odborná komisia N – CSU pre súčasné hudobné, tanečné, 
divadelné umenie a audiovíziu
Angelika Kováčová
Miloš Betko
Martina Ulmanová
Peter Pavlac
Ľubica Mistríková
Igor Hudec

Zamestnanci N – CSU 
Viera Michalicová, správca nadácie
Bohdana Sprušanská, výkonná riaditeľka 
Jana Oravcová, koordinátorka programov v oblasti výtvarného umenia
Kristína Paulenová, koordinátorka vzdelávacích programov
Daniela Foglszingerová, asistentka programov

Externá spolupráca
Katarína Beňová, koordinátorka programov (informačné centrum, knižnica, publikačné aktivity)
Zuzana Dinková, koordinátorka vzdelávacích programov, PR 
Marcela Lukáčová, koordinátorka vzdelávacích programov
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� I. vzdelávacie programy

I.1 Aukcia súčasného slovenského umenia

Za N – CSU: Jana Oravcová, Alexandra Kusá
V spolupráci s: Aukčná spoločnosť Soga
Generálny partner: Západoslovenská energetika

Nadácia – Centrum súčasného umenia po minuloročnej úspešnej benefičnej
aukcii pripravila v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA ďalšiu aukciu
súčasného umenia. Reprezentačná kolekcia 186 diel od 87 renomovaných
slovenských umelcov a umelkýň takmer všetkých vekových kategórií vráta-
ne najmladšej a nastupujúcej generácie predstavila aktuálne prúdy a témy
v čo najširšom mediálnom zastúpení: od klasických disciplín ako sú maľba,
socha, grafika, až po objekt, inštaláciu, video, nevynímajúc fotografiu a prin-
tové médiá, bez ktorých by bola prehliadka súčasného umenia nekompletná. 
Rovnako ako predchádzajúca aukcia, výnimočná svojím benefičným cha-
rakterom, i tohtoročná kolekcia bola koncentrovaná na súčasné výtvarné
umenie a jeho aktuálne prejavy. Opäť po roku otvorila problém obchádza-
nej kapitoly „odvrátenej strany vysokého umenia“ – otázky týkajúcej sa ume-
leckého trhu a obchodu s umením, ktorý na slovenskej umeleckej scéne
ešte stále nenašiel svoju adekvátnu tvár.
Aukcia súčasného umenia otvorila zberateľským záujmom nové teritórium,
uviedla na umelecký trh nové mená, otvorila možnosti investície do mladšej
generácie a umožnila preklenúť bariéru vkusu smerom k najaktuálnejším
prejavom súčasného vizuálneho umenia. Na druhej strane umožnila mno-
hým umelcom preniknúť za hranice galerijných inštitúcií a vyskúšať si ga-
lériou nechránený kontakt s trhovým prostredím. 
Kolekcia prezentovala umelcov verejne účinkujúcich, etablovaných, overe-
ných autorov zaradených do súkromných zbierok alebo zbierok vrcholných
galerijných inštitúcií, ale aj autorov začínajúcich, ktorí zaujali. Rovnako pre-
zentovala diela, ktoré patria ku kmeňovým prácam rôznych dekád súčas-
ného umenia, predovšetkým 60. a 70. rokov. Osobitú kolekciu tvorili diela
najmladšej výtvarnej generácie, študentov a absolventov VŠVU, ktorí pred-
stavovali perspektívny potenciál domáceho umeleckého teritória a boli záro-
veň akousi „divokou kartou“ aukcie. Mimoriadna aukcia súčasného umenia
bola mimoriadna i z hľadiska svojho charitatívneho poslania. 30 % z vydra-
ženej sumy diel, ktorá bola 1 008 400,- Sk, poputuje do grantového prog-
ramu Nadácie – Centrum súčasného umenia na podporu nových projektov
z oblasti súčasného výtvarného umenia. 

I.2 Otvorené vnímanie – vzdelávací cyklus pre stredné školy

Za N – CSU: Zuzana Dinková
Kategória: grant NOS – OSF
V spolupráci s: Metodické centrum Prešov

Projekt Otvorené vnímanie pokračoval v roku 2004 ďalším seminárom, ktorý sa uskutočnil na východnom Slovensku
v Prešove. Seminár bol organizovaný v spolupráci s Metodickým centrom v Prešove, ktoré oslovilo stredoškolské uči-
teľky tohto regiónu ako aj vysokoškolských študentov estetickej výchovy.
Pre jednotlivé časti projektu: Tanec, Film, Hudba a Výtvarné umenie 20. storočia boli vydané metodiky, ktorých súčasťou
je okrem textovo-obrazovej publikácie aj videopáska (pre časti Tanec, Film a Výtvarné umenie) a CD (pre časť Hudba). 

Bohdan Hostiňák: Les (2003)

Roman Ondák: Bez názvu (1997)

50. mimoriadna aukcia súčasného
umenia
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Tieto materiály slúžia ako podklady pre učiteľov estetickej a umeleckej výchovy, pre pracovníkov galérií, ale aj pre
Centrá voľného času venujúce sa umeleckým a tvorivým aktivitám.
Na základe evaluácie doterajšieho priebehu seminárov (v priebehu rokov 2002 – 2004 sa uskutočnili semináre vo
východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom kraji) a zhodnotenia prístupu pedagógov, ktorí sa zú-
častnili našich seminárov, sme sa v ďalšej fáze projektu rozhodli pre stratégiu individuálneho oslovovania škôl, resp.
pedagógov estetickej výchovy. Koncom roku 2004 sme rozposlali na jednotlivé gymnáziá v Bratislave ponukový list
s informáciou o projekte Otvorené vnímanie a o možnosti zrealizovať seminár pre pedagógov, ktorí prejavia záujem
a motiváciu implementovať ho v praxi. 
Pre prihlásených pedagógov (min. 15) Nadácia zorganizuje seminár Otvorené vnímanie, na ktorom pedagógovia získa-
jú učebné materiály a know-how, ako jednotlivé časti prezentovať študentom. Rozposlaním ponuky na bratislavské
gymnáziá sme nadviazali individuálnu spoluprácu s jednotlivými pedagógmi estetickej výchovy a dejín umenia, ktorí
prejavili záujem o účasť aj na iných našich aktivitách.

I.3 Bližšie k múzeu – trojročný vzdelávací program 

Za N – CSU: Marcela Lukáčová, Bohdana Sprušanská
Kategória: Grant British Council a MK SR
V spolupráci s: British Council, Lektorské oddelenie Galérie Jána Koniarka

V novembri a decembri 2004 sa uskutočnili prvé dva tréningy nového vzde-
lávacieho programu Bližšie k múzeu (2004 – 2007), ktorý je zameraný na
rozvíjanie vzdelávacej funkcie múzeí a galérií na Slovensku. Program vy-
chádza z aktuálnej situácie fungovania galérií a múzeí, kde sú vzdelávacie
aktivity vnímané len okrajovo, prípadne tieto inštitúcie nemajú žiadne vzde-
lávacie aktivity, ktoré by poskytovali svojim návštevníkom.
Dlhodobým zámerom projektu je rozvíjať vzdelávaciu funkciu múzea/galérie
a presadiť fungovanie vzdelávacích oddelení ako legitímnej a akceptova-
nej súčasti organizačnej štruktúry týchto inštitúcií. Z dlhodobého hľadiska
chce program Bližšie k múzeu zmeniť celkové nazeranie na vzdelávacie
aktivity a sprístupňovanie činnosti galérií a múzeí verejnosti. Našou snahou
je, aby nebola táto oblasť vnímaná len okrajovo a aby sa kvalitné vzdelá-
vacie programy pre verejnosť stali bežnou súčasťou aktivít múzeí a galé-
rií na Slovensku. Do programu boli vybraní 20 účastníci z celého územia
Slovenska, ktorí sa v rámci svojej inštitúcie zameriavajú na vzdelávacie
aktivity a programy pre verejnosť.

Nosné témy jednotlivých ročníkov:
I. Vedomosti / Knowledge – vytvorenie metodického a teoretického zá-
zemia, prednášky, semináre, tréningy a workshopy poskytnú účastníkom
orientáciu v základných oblastiach práce s verejnosťou a vo fungovaní
vzdelávacích oddelení. 
II. Komunikácia / Communication – múzeum ako obojstranná a obojsmerná komunikácia, vzťah múzea a ve-
rejnosti, spolupráca so školami a kultúrnymi inštitúciami v regióne, budovanie publika.
III. Skúsenosti / Experiences – strategické myslenie / strategické plánovanie, stratégia rozvoja vzdelávacích od-
delení, vytvorenie efektívnej siete partnerstiev vzdelávacích oddelení slovenských múzeí a galérií.

V roku 2004 sa uskutočnili prvé dva tréningy I. ročníka (november 2004 – máj 2005). 

1. tréning: Múzeum ako vzdelávacia inštitúcia, podoba a obsah činnosti vzdelávacieho oddelenia
(11. – 14. november 2004)
Lektorky: Sylvia Lahav (GB), senior manažérka muzeálnych vzdelávacích programov, dlhoročne pôsobila vo vzde-

lávacom oddelení Tate Gallery a National Gallery v Londýne.
PhDr. Alexandra Brabcová (ČR), autorka a koordinátorka vzdelávacieho programu Brána muzea otevřená
(1997 – 2002), pôsobí v Nadácii Open Society Fund v Prahe.

2. tréning: Marketing vzdelávacích programov pre galérie a múzeá (11. – 13. december 2004) 
Lektor: Gerald Lidstone (GB), vedúci Drama Department, Goldsmiths College University of London, expert v oblas-

ti marketingu kultúry.

Sylvia Lahav (GB), lektorka

Účastníci programu Bližšie k múzeu
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I.4. Program pre zvýšenie filantropie 
„Otvorený priestor – ‘Vis a vis’ umením“

Za N – CSU: Bohdana Sprušanská
Kategória: grant Trust programu „Zvýšenie filantropie“
Partner: Americká obchodná komora (Amcham)

Nadácia – Centrum súčasného umenia začala v roku 2004 realizovať projekt Otvorený priestor – vis a vis umením,
ktorý je zameraný na zvyšovanie individuálnej a korporátnej filantropie do oblasti súčasného umenia a na prepájania
umeleckej a podnikateľskej sféry v podobe uskutočnenia pravidelného cyklu stretávania sa v nezávislom priestore pri
príležitostí organizovaných výstav (cyklus výstav Curator in Residence), tanečných a divadelných happeningov a iných
foriem umeleckej tvorby.

Projekt sme odštartovali v júni 2004 happeningovým eventom GREEN ART v priestoroch Open Gallery a nádvoria
na Michalskej ulici, kde sme vytvorili imitáciu golfového ihriska – miesta, kde práve podnikatelia nachádzajú nielen
zábavu, ale tiež získavajú nové kontakty a stretávajú nových spolupracovníkov, partnerov či klientov.  Súčasťou ak-
cie bol umelecký program na „greene“ – tanečný performance skupiny Miroslavy Kovářovej: Body on the green, 
hudobný koncert Daniel Matej/Vapori del Cuore: Interactions a prezentácia diel spojená s performance sloven-
ského výtvarníka Júliusa Kollera: Fyzkultúrna situácia.

Účastníkmi akcie boli reprezentanti obchodných spoločností, zástupcovia médií, partneri N – CSU, partneri Amchamu,
osobnosti umeleckej scény a priaznivci súčasného umenia. Na akcii sme predstavili myšlienku Klubu priateľov sú-
časného umenia, ktorého hlavným cieľom je rozvíjať záujem jednotlivcov aj firiem o súčasné umenie (dostávať ho
do širšieho kontextu) a vytvárať tak  priaznivé podmienky pre individuálne a firemné darcovstvo na Slovensku.

I.5 Kreativita na každý deň

Za N – CSU: Viera Michalicová, Zuzana Dinková
Kategória: Grant NOS – OSF, Trust program

Projekt Kreativita na každý deň je tréningový produkt Nadácie – Centrum súčasného umenia, ponúkajúci originál-
ne formy aktivít, určené na povzbudenie kreatívneho myslenia spojeného s psychickým a fyzickým odbúraním stresu. 
Projekt využíva vybrané metódy a formy jednotlivých druhov umenia (zvukové, výtvarné a pohybové aktivity), ktoré
sú usporiadané a poprepájané do navzájom nadväzujúcich blokov a vedú k aktivovaniu kreatívneho myslenia a re-
laxu formou umenia. 
Kreativita na každý deň pomáha objaviť nový rozmer osobnosti, ukazuje cestu, ako lepšie porozumieť súčasnému ume-
niu a využiť tvorivosť v práci a v každodennom živote.

Jednotlivé aktivity a dielne vedú umelci a pedagógovia vysokých umeleckých škôl:
Pohybové aktivity: Miroslava Kovářová (VŠMU Bratislava), Anna Sedlačková (VŠMU Bratislava) 
Zvukové aktivity: Daniel Matej (VŠMU Bratislava), Marek Piaček (Hudobné centrum Bratislava)
Výtvarné aktivity: Gabika Binderová (absolventka VŠVU, pôsobí v umeleckej skupine KUNST-FU, vystavujúcej doma
i v zahraničí)

Celý projekt je koncipovaný ako víkendový outdoor tréning pre 15-členné pracovné kolektívy. 
Nadácia – Centrum súčasného umenia má s podobnými aktivitami svoje skúsenosti. Vzdelávací projekt Otvorené
vnímanie, určený študentom stredných škôl, zameraný na pochopenie súčasného umenia aktívnou formou, získal
akreditáciu Ministerstva školstva SR. 
Ako dlhodobý efekt očakávame zmenu postoja firiem aj k samotnej podpore umenia. Našou prioritou je podnietiť
pocit potreby filantropie v oblasti umenia, bez očakávania konkrétneho úžitku, či priameho zisku. 
Hlavným celospoločenským prínosom projektu bude aktívne prepojenie podnikateľskej sféry s oblasťou súčasného
umenia a kultúry, zvýšenie záujmu o umelecké aktivity a potreby aktívneho zapájania sa do umeleckého diania.

ramyvzdelávacieprogramyvzdelávacieprogramyvzdelávacieprogramy
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I.5 Tréning trénerov

Za N – CSU: Bohdana Sprušanská, Kristína Paulenová
Kategória: Grant MK SR
V spolupráci s: CSDF, Civil Society Development Foundation, Budapest, Hungary

Vzdelávací projekt Tréning trénerov – Posilnenie kultúrneho sektora a implementácia efektívnych modelov manažmen-
tu v oblasti umenia a kultúry je prirodzeným vyústením a pokračovaním týchto aktivít Nadácie v predchádzajúcich ro-
koch. Projekt je zameraný na budovanie a rozvoj kapacít a zvýšenie udržateľnosti organizácií pôsobiacich v oblasti
umenia a kultúry na Slovensku. Program je založený na vyškolení skupiny trénerov a lídrov, ktorí po absolvovaní tohto
cyklu tréningov, vedenom zahraničnými lektormi, budú môcť ďalej šíriť modely efektívneho manažmentu a poskytovať
podobné tréningy pre kultúrne organizácie na Slovensku. Viacúrovňový efekt programu je založený na tom, že účast-
níci získajú nielen vedomosti v rámci jednotlivých tém manažmentu kultúry, ale aj zručnosti a osvoja si techniky vede-
nia tréningu. Tento vzdelávací modul bude certifikovaný a každý účastník získa certifikát o absolvovaní programu. 

V roku 2004 sme zrealizovali trojstupňový výberový proces a jeden zo špecializovaných tréningov. V prvej fáze
výberového procesu sme na základe predložených životopisov a motivačných listov v spolupráci s CSDF vybrali
21 uchádzačov do ďalšieho kola. Ďalším výberovým kolom boli štruktúrované interview, ktoré sa uskutočnili 4. – 5. no-
vembra 2004 a následne uchádzači absolvovali jednodňový tréning – tzv. Assesment Center, na ktorom prebiehal
výber na základe rolových hier, osobnostných charakteristík, prezentačných a komunikačných schopností a schop-
nosti pracovať v skupine. Vybraní 13 uchádzači v dňoch 17. – 19. decembra absolvovali prvý trojdňový tréning
v Modre-Harmónii na tému Vedenie tréningu a trénerské techniky. Tréning bol predovšetkým zameraný na poskyt-
nutie základných informácií o štruktúre tréningu, trénera ako profesii, metodológie podávania vedomostí a prezen-
tačných schopností trénera. V nasledujúcom roku bude Nadácia pokračovať v organizovaní tohto tréningového cyklu.
Program bude ukončený odovzdaním certifikátu účastníkom, ktorí splnia dané náležitosti.

I.6. Kultúrna politika od A po Z

Za N – CSU: Viera Michalicová, Kristína Paulenová
Kategória: Grant Ministerstva zahraničia Holandského kráľovstva v rámci programu MATRA
Hlavný partner: European Cultural Foundation (Amsterdam)
V spolupráci s: Truc sphérique (Žilina), Odbor kultúry Žilinského samosprávneho kraja,
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z programu MATRA Holandského kráľovstva

Trojročný projekt, ktorý realizuje Nadácia, je zameraný na zmapovanie súčasného stavu kultúrnej infraštruktúry, zlep-
šenie manažmentu jednotlivých druhov inštitúcií a vytýčenie nových vzťahov medzi vládou, regionálnymi a lokál-
nymi autoritami a umeleckým sektorom. Sústreďuje sa najmä na systémové zmeny kultúrnej politiky s dlhodobou
víziou v žilinskom regióne. Obsahuje tri prepojené časti: výskumnú, metodologickú a implementačnú fázu nového
modelu regionálnej kultúrnej politiky. 

Hlavným zámerom projektu je iniciovať komplexný proces, ktorý sa týka vybudovania a implementácie princípov kultúr-
nych stratégií s cieľom dosiahnuť rozmanitosť, kvalitu a dostupnosť kultúrnych aktivít pre obyvateľov žilinského regiónu. 

Projekt oslovuje všetky regionálne a lokálne organizácie žilinského regiónu, ktoré budú spoločne v partnerstve s kul-
túrnymi inštitúciami, slovenskými i zahraničnými expertami a profesionálmi z regiónu analyzovať, podstupovať a ini-
ciovať implementáciu procesov zahŕňajúcich rozvinutie regionálnej/lokálnej kultúrnej politiky.

Výsledkami projektu budú:

• Dokument, ktorý načrtne koncept kultúrnej politiky pre žilinský región bude zostavený na regionálnej
aj lokálnej úrovni, rozpísaný na strategické a takticko-realizačné plány. 

• Fungujúca kultúrna sieť najvyšších reprezentantov verejnej správy, organizácií a jednotlivcov (umelcov/profe-
sionálov), ktorá vznikne, bude poskytovať prístup k informáciám, spolupráci a participácii (formou dialógu a aktivít).

• Celý proces, ktorý vedie k vytvoreniu dokumentu kultúrnej politiky, bude rozvinutý do metodologického mate-
riálu (prípadovej štúdie) zameraného na zostavenie regionálnej kultúrnej politiky a na vypracovanie jej realizač-
ných nástrojov pre ich používanie v ostatných regiónoch na Slovensku.
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� II. výstavné aktivity

II.1. Open Gallery

Za N – CSU: Jana Oravcová
Kategória: Grant Ministerstva kultúry SR
Partneri: Pro Helvetia, Rakúske kultúrne fórum, Goethe inštitút, Ambasáda Holandského kráľovstva,
Trust program

Cyklus výstav pod názvom Curator in Residence zastrešoval štyri samostatné výstavné projekty, ktoré vznikli v kon-
cepcii zahraničných kurátorov na základe ich rezidenčného pobytu na Slovensku. 
Pohľad na slovenské umenie „zvonka“, resp. priamy dotyk so slovenským umením v koncentrovanejšej podobe pri-
niesol nový spôsob uvažovania, odlišný od zabehnutých a jednostranných modelov a postupov v teoretickej i prak-
tickej práci slovenských kurátorov. Spôsob orientácie v „cudzom“ umeleckom prostredí, hoci zložitejší a náročnejší pre
zahraničného kurátora, otvoril otázku kontextualizácie slovenského umenia v inom ponímaní, resp. exteritorizácie
nášho umenia smerom do zahraničia. 
Cyklus výstav reflektovaný inou paradigmou otvoril problém v širších súvislostiach, upozornil na niekoľko problémov
týkajúcich sa nielen umeleckej produkcie alebo kritiky, ale i kultúrnej politiky v zmysle reprezentácie slovenského
umenia vôbec.

Binderfresh 
14. 9. – 8. 10. 2004
Kurátorka: Lara Schwander (Švajčiarsko)
Zúčastnení autori: Erik Binder, Viktor Frešo

Výstava Binderfresh autorov Erika Bindera a Viktora Freša bola prvou výsta-
vou z cyklu Curator in Residence. Dvojica autorov vystavovala spolu prvý-
krát, inštalácie in situ pod názvom Binderfresh (názov odvodený od Binder
a Frešo) koncipovali ako spoločné dielo s jednotnou názorovou platformou.
Autori pracujú s priestorom galérie ako geniom loci, prostredníctvom kto-
rého apelujú na mnohé spoločensko-sociálne problémy. Odkrývajú nevy-
povedané otázky, „zahalené všeobecné názory“, s ktorými sa stretávajú,
dráždia ich a zároveň vyzývajú k umeleckej interpretácii. Výstavu autori
definujú ako „akt očistenia sa za prahom nového milénia“.

Under the Blue Sky
13. 10. – 10. 11. 2004
Kurátori: Margarethe Makovec & Anton Lederer (Rakúsko)
Zúčastnení autori: Arial, Cke, Pavlína Fichta Čierna, Bohdan Hostiňák, 
Tomáš Makara, Michal Murin, Ilona Németh, Roman Ondák, 
Ildikó Pálová, Veronika Šramatyová

Výstava predstavila pohľad rakúskych kurátorov na to, čo sa deje pod holým
nebom, zameriavajúc sa na netradičné situácie vo vidieckom alebo mest-
skom prostredí. Výstava priniesla prekvapivý výber, prezentovala rôzne mé-
diá – maľbu, fotografiu, video, printy a objekty – v produkcii známych slo-
venských umelcov, ale i študentov VŠVU a Technickej univerzity v Košiciach. 
Všetky diela mali naratívny charakter a ich výpoveď bola priamočiara alebo
skrytá za príbeh. „And all of this happens under the blue sky.“

Ilona Nemeth: Kapsuly
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Exile
26. 11. – 22. 12. 2004
Kurátorka: Susanne Altmann (Nemecko)
Zúčastnení autori: Karol Pichler, Zuzana Hrušková Albertsen, 
Anabela Žigová, Xénia Imrová, Richard Fajnor

Nemecká kurátorka Susanne Altmann oslovila 5 slovenských výtvarníkov
a výtvarníčiek žijúcich v zahraničí – Karola Pichlera, Anabelu Žigovú, Xéniu
Imrovú, Richarda Fajnora a Zuzanu Hruškovú – a sústredila sa na fenomén
umelcov žijúcich mimo domácej umeleckej scény a ich nomádsky spôsob
života. Kurátorka sa pokúsila vystopovať problém, nakoľko sú diela autorov
žijúcich za hranicami svojej pôvodnej vlasti ovplyvnené spôsobom života
„cudzinca“ prostredníctvom rôznych perspektív vnímania vlastnej identity.
Výstava Exile zobrazovala tému i z pohľadu nových možností kultúrneho
a komunikačného posunu umelcov. Susanne Altmann siahla po téme, kto-
rá je zaujímavá nielen z perspektívy umeleckej tvorby, ale i sociologickej,
resp. z perspektívy adaptácie v prostredí inej spoločensko-kultúrnej society.

The Urban Condition
14. 1. – 4. 2. 2005
Kurátorka: Macha Roesink (Holandsko)
Zúčastnení autori: Lucia Nimcová, Michal Moravčík, 
Sabine Bitter & Helmut Weber 

Výstava The Urban Condition sa sústreďovala na problém urbánneho pro-
stredia reflektujúceho konkrétne miesto v oblasti Staromestskej ulice (za-
stávka Zochova, podchod pre chodcov Klariská). Kurátorka pracovala s fe-
noménom genia loci, ktorý je významnou mierou poznačený históriou
i súčasnosťou a pracovala s ním ako s miestom dôležitej križovatky minu-
losti a prítomnosti. Koncepcia výstavy mala spoločný charakter a názov
s pripravovanou výstavou v jej domovskej inštitúcii Museum De Paviljoens
v Almere, kde pôsobí ako riaditeľka. Aj z tohto aspektu boli výstavy v Al-
mere a v Bratislave situované do verejného priestoru (podchod Kapucínska,
podchod Klariská) a z časti do interiéru Open Gallery (Baštová 5), kde ra-
kúski výtvarníci Sabine Bitter & Helmut Weber prezentovali videodielo zo
zbierky múzea v Almere. 

II.2. Cena Oskára Čepana 2004

Za N – CSU: Jana Oravcová
Kategória: grant The Foundation for a Civil Society, 
Trust for Mutual Understanding, Ministerstvo kultúry SR, 
Tatra banka
V spolupráci s: Galéria mesta Bratislavy

Od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia organizuje a admi-
nistruje súťaž Cena Oskára Čepana, ktorá vznikla v roku 1996 z iniciatívy
Wendy W. Luers, prezidentky Civil Society Foundation (USA) ako paralela
súťaže Cena Jindřicha Chalupeckého. Je určená mladým výtvarným umel-
com do 35 rokov so slovenskou štátnou príslušnosťou v odboroch maľba,
sochárstvo, grafika, kresba, fotografia, multimédiá, video, inštalácia... 
Cieľom súťaže je podporiť tvorbu mladých umelcov, dynamizovať súčasnú
slovenskú výtvarnú scénu a v neposlednom rade prezentovať umenie mla-
dých nielen na domácej, ale i medzinárodnej platforme.
Do súťaže sa prihlásilo 30 uchádzačov. Porota v zložení Dušan Zahoranský
(predseda), Anna Daučíková, Richard Gregor, Petra Hanáková, Aneta Mona

Richard Fajnor: Hanging Arts

Michal Moravčík: Inštalácia 
v podchode

Michal Moravčík: 
Internal Affairs (2003)
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Chisa, Beata Jablonská, Michal Liday, Katarína Rusnáková, Alena Vrbano-
vá vybrala v prvom kole na základe bodovacieho hodnotenia 4 finalistov:
Michala Moravčíka, Petra Maukša Vodu, Jaroslava Kyšu a Tomáša Agata
Blonského. V druhom kole sa na základe výstavnej prezentácie stal víťazom
Michal Moravčík. 
Symbolickú cenu – 6-týždňový pobyt v New Yorku – odovzdala víťazovi
pani Eileen Weiser, manželka amerického veľvyslanca na Slovensku. 

Výstava finalistov sa konala 23. 6. – 5. 9. 2004 v Galérii mesta Bratislavy.
Jej reinštalácia sa uskutočnila v Štátnej galérii v Banskej Bystrici a v Slo-
venskom inštitúte v Prahe. 
Autorská výstava Michala Moravčíka pod názvom Patriot Pact sa konala
3. 2. – 20. 3. 2005 v Galérii mesta Bratislavy. Paralelne s ním sa v rámci re-
cipročných prezentácií víťazov oboch súťaží predstavil samostatným výstav-
ným projektom Čas v sekvenciách laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého
2004 Ján Mančuška. V rámci výstavy finalistov Ceny Jindřicha Chalupec-
kého sa v Dome umenia v Brne prezentoval samostatnou prezentáciou
Michal Moravčík.

Nadácia v spolupráci s agentúrou Neopublic a spoločnosťou BigBoard s. r. o.
pripravila v termíne 1. – 17. 10. 2004 prezentáciu diel víťazov štyroch roč-
níkov Ceny Oskára Čepana. Na 85 reklamných plochách, tzv. citylightoch,
umiestnených v interiéri a exteriéri hypermarketov Tesco mohli návštevníci
18 hypermarketov v 15 slovenských mestách vidieť diela mladých umel-
cov – Marka Blaža, Pavlíny Fichty Čiernej, Maria Chromého a Michala Mo-
ravčíka. Cieľom spoločného projektu bolo priblížiť umenie širokej verej-
nosti v prostredí, ktoré je nasýtené svetom komercie, konzumu a reklamy.
Upozorniť na to, že súčasné umenie nemusí fungovať len v tradičnom ga-
lerijnom rámci, ale hľadá si svoje miesto v kontexte verejných resp. alter-
natívnych priestorov.

II. 3 Medzinárodná spolupráca

Nadácia – centrum súčasného umenia spolupracovala na medzinárodnom podujatí „European Space“ Sculpture Quad-
rennial Riga 2004, ktoré sa konalo 4. 6. – 28. 7. 2004 v Lotyšsku. Na základe kurátorského výberu bola do projektu
zaradená skupina XYZ (Matej Gavula a Milan Tittel) s interaktívnou inštaláciou SEXYZ. 
Pod názvom Breakthrough sa v dňoch 2. 7. – 29. 8. 2004 konala v priestoroch Veľkého kostola v Haagu (De Grote
Kerk Den Haag, Holandsko) medzinárodná výstava umenia desiatich nových členských štátov EÚ. Výstavu organi-
zovala Stichting Grote Kerk den Haag spolu s ambasádami jednotlivých krajín a prizvanými lokálnymi inštitúciami,
ktorých úlohou bol návrh participujúcich umelcov. Odborná jury zložená z holandských i medzinárodných odborníkov
vybrala na základe predselektovaných autorov piatich zástupcov Slovenska – Erika Bindera, Marka Blaža, Mateja
Gavulu, Martina Kollára a Luciu Nimcovú. 
Obe výstavy sú zdokumentované farebnými katalógmi, ktoré sa nachádzajú v knižnici N – CSU.

Jaroslav Kyša: Čínska ruža (2003)

Finalisti Ceny Oskára Čepana 2004

Peter Maukš Voda: 
Euronomik (2003)
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� III. informačné centrum

Nadácia – Centrum súčasného umenia slúži odbornej i laickej verejnosti ako odborné informačné centrum. Nadácia
rôznymi formami poskytuje a sprostredkováva informácie o súčasnom výtvarnom umení, o možnostiach prihlásenia sa
na sympóziá, semináre a workshopy, ako aj o možnostiach získania grantov, štipendií či stáží v oblasti umenia a kultúry.

III. 1 Knižnica

Knižnica ponúka k prezenčnému štúdiu domáce a zahraničné publikácie, katalógy a odborné časopisy predovšetkým
o súčasnom výtvarnom umení. Knižnica je priebežne dopĺňaná o nové publikácie a obsahuje aj knižné tituly NOS,
nadácie Inforoma a Sasakawa Peace Foundation. Knižnica je prístupná pre odbornú i laickú verejnosť v priestoroch
Nadácie otvorenej spoločnosti na Baštovej ulici 5 v Bratislave. 

III. 2 Dokumentácia

Dokumentácia o slovenskom výtvarnom umení 20. storočia, ktorá je k dispozícii v priestoroch Nadácie, je spracova-
ná v dvoch kategóriách: 

Comprehensive Documentation sprostredkováva informácie o slovenských umelcoch činných vo výtvarnom ume-
ní po roku 1945. Vybraní historici umenia vypracovali v rokoch 1993 – 1995 dokumentáciu zahŕňajúcu biografické
a bibliografické údaje o 23 výtvarných umelcoch. Dokumentácia obsahuje kópie dôležitých článkov, zoznam indi-
viduálnych a skupinových výstav, zoznam diel zastúpených v súkromných a verejných zbierkach, reprodukcie diel,
katalógy a nakoniec sadu diapozitívov. Zoznam autorov a skrátená verzia dokumentácie sa nachádzajú na webovej
stránke Nadácie. (Na digitálnom nosiči je prístupná dokumentácia tvorby troch autorov: Ester Šimerová-Martinčeková,
Michal Kern, Mária Bartuszová.) 

Databáza výtvarných umelcov je dokumentáciou tvorby súčasných slovenských výtvarných umelcov, ktorá ob-
sahuje biografické a bibliografické údaje, obrazové materiály, katalógy, fotografie diel, kópie článkov atď. Databáza
obsahuje aj kontaktné adresy výtvarníkov a je neustále dopĺňaná o aktuálne informácie, ako aj o nových mladých
slovenských autorov. Materiály sú určené pre odbornú i laickú verejnosť doma i v zahraničí. Databáza je určená na
prezenčné štúdium, ktoré je potrebné vopred telefonicky ohlásiť na čísle 02/5441 3316. 
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� IV. grantové programy

IV.1 Štandardné granty pre výtvarné umenie

Za N – CSU: Jana Oravcová
Kategória: výťažok z 50. mimoriadnej aukcie súčasného umenia 

Granty v oblasti výtvarného umenia boli štandardne určené slovenským profesionálnym umelcom, teoretikom, kurá-
torom a boli štruktúrované podľa zadania odbornej komisie do niekoľkých kategórií: 

1. Realizácia nízkorozpočtových výstavných projektov zameraných na mapovanie aktuálnych problémov súčasného
výtvarného umenia s presahom na medzinárodnú scénu.

2. Realizácia nízkorozpočtových projektov s dôrazom na experiment v oblasti súčasného výtvarného umenia na do-
mácej i medzinárodnej scéne.

3. Realizácia webových filmov s trvaním max. 3 min., ktoré budú prezentované a umiestnené na webovej stránke
Nadácie – Centrum súčasného umenia.

4. Realizácia katalógov a CD-romov. Uprednostnené budú katalógy a CD-romy s viaczdrojovým financovaním.

V roku 2004 sa uchádzalo o granty 45 žiadateľov, z toho podporených bolo 22 žiadostí v celkovej sume 400 000,- Sk.

1. Zora Lednárová
medzinárodný výstavný projekt Fremdkörper
realizácia katalógu, cestovné náklady, náklady
spojené s realizáciou projektu 
50 000,- Sk
Galéria J. Koniarka, Trnava

2. Petra Hanáková a Alexandra Kusá
výstavný projekt Vysoké šitie
realizácia výstavného projektu
20 000,- Sk
Galéria J. Koniarka, Trnava

3. Vladimír Beskid
výstavný projekt Súčasný obraz – 
obraz súčasnosti
realizácia výstavného projektu
40 000,- Sk
Galéria J. Koniarka, Trnava

4. Nóra Ružičková, Daniel Grúň
výstavný projekt Práve teraz som zachytil 
tvoj pohľad
produkcia a poistenie techniky
18 000,- Sk
Galéria J. Koniarka, Trnava

5. Slovenské centrum dizajnu
výstavný projekt Experiment a typografia
realizácia výstavného projektu
10 000,- Sk
Galéria Medium, Bratislava

6. Emöke Vargová
výstavný projekt Plošné médiá 
výtvarný a inštalačný materiál 
15 000,- Sk
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava

7. Zuzana Hrušková
medzinárodný projekt Intervencie proti rasizmu
realizácia projektu
7 000,- Sk
Viedeň

8. Marek Kvetán
autorská výstava a katalóg Ideo
realizácia c-printov
15 000,- Sk
Galéria Veža, Bratislava

9. Spoločnosť Kolomana Sokola
výstavný projekt 3 výstav Ona o sebe
realizácia skladačiek k výstavným projektom
10 000,- Sk
Galéria P. M. Bohúňa, Centrum Kolomana Sokola,
Liptovský Mikuláš

10. Galéria Priestor
medzinárodný výstavný projekt Metro
realizácia výstavy
30 000,- Sk
Galéria Priestor for Contemporary Arts, 
Bratislava



IV.2 Granty pre súčasné divadelné, tanečné, 
hudobné umenie a audiovíziu

Za N – CSU: Bohdana Sprušanská
Kategória: grant NOS – OSF 

Granty v uvedených druhoch umenia boli v roku 2004 určené na vznik pôvodných diel ako aj vzdelávacie aktivity,
ktoré by mali pomôcť predovšetkým mladým tvorcom realizovať svoje projekty a tým sa etablovať na profesionálnej
umeleckej scéne. Odborná komisia identifikovala nasledovné okruhy podpory v jednotlivých kategóriách:

Súčasné hudobné umenie: podpora bola určená na premiérové uvedenia pôvodných komorných hudobných diel
slovenských skladateľov. 

Súčasné tanečné umenie: podpora bola určená na pôvodné tanečné projekty a vzdelávacie projekty organizo-
vané na národnej a medzinárodnej úrovni na Slovensku (semináre, dielne, workshopy).

Súčasné divadelné umenie: podpora bola určená na vznik pôvodných súčasných divadelných projektov sloven-
ských tvorcov.

Audiovizuálne umenie: podpora bola určená na vzdelávacie aktivity v oblasti manažmentu, pôvodnej tvorby, fil-
movej reflexie a umeleckého tréningu pre filmové a audiovizuálne umenie (semináre, dielne, workshopy). 

Po vyhlásení grantového kola a po následnom odbornom posúdení a odporúčaní predložených projektov na schvále-
nie Správnej rade, odborná komisia udelila v roku 2004 granty nasledovným projektom v celkovej sume 600 000,- Sk.
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11. Silvia Saparová
výstavný projekt Priestor pre pixel 
realizácia diel
15 000,- Sk
U – klub, Bratislava

12. Pavlína Fichta Čierna 
video Hra
realizácia diela
10 000,- Sk

13. Anabela Žigová
film / video Melancholia says: „Follow me“
produkcia diela
18 000,- Sk

14. Lucia Tkáčová
katalóg k výstave A Room on Their Own 
realizácia katalógu
23 000,- Sk

15. Kartel, Lucia Tkáčová
katalóg galérie HIT
realizáciu CD-romu
10 000,- Sk

16. Vlna, Peter Šulej
multimediálne CD Made de Slowakei II. 
lisovanie multimediálneho CD-romu  
14 000,- Sk

17. Andrea Kopernická
katalóg Michala Murina Od signatúry 
k múzeu a späť
tlač katalógu
20 000,- Sk

18. Michal Moravčík
katalóg k výstave Internal Affairs 1 – 3 
tlač katalógu
10 000,- Sk

19. Ľubomír Stacho
autorský katalóg 
tlač a knižná väzba katalógu
15 000,- Sk

20. Judita Csáderová
autorský katalóg
príprava a tlač katalógu
20 000,- Sk

21. Dana Sochorová
katalóg k autorskej výstave 
tlač katalógu
10 000,- Sk

22. Dorota Sadovská
časopis – autorský katalóg 
tlač katalógu
20 000,- Sk



véprogramygrantovéprogramygrantovéprogramygrantovéprogramy 15

1. Eugen Prochác
premiérové uvedenie pôvodných diel v rámci
Festivalu peknej hudby
technicko-organizačné zabezpečenie 
30 000,- Sk
Banská Štiavnica

2. Daniel Matej
medzinárodný skladateľský projekt 
Večery novej hudby – Tone Roads 1 
technicko-organizačné zabezpečenie
18 000,- Sk
Bratislava

3. Občianske združenie SOOZVUK
zborový koncert skupiny Soozvuk 
v rámci festivalu Nová hudba
technicko-organizačné zabezpečenie
18 000,- Sk
Bratislava

4. HTF VŠMU
Študentský festival súčasnej hudby Orfeus 2004
honoráre tvorcov
20 000,- Sk
Bratislava

5. Ilja Zeljenka, Ján Slávik, František Torok
premiérové uvedenie skladby 
Ilja Zeljenka: Dvojhry pre husle
technicko-organizačné zabezpečenie
14 000,- Sk
Bratislava

6. L. Kupkovič, T. Písecký 
premiérové uvedenie skladby 
Ladislav Kupkovič: Sonáta da Camera
technicko-organizačné zabezpečenie
17 000,- Sk
Bratislava

7. Egon Krák
Komorný koncert s uvedením premiér v rámci
festivalu Nová slovenská hudba
technicko-organizačné zabezpečenie
33 000,- Sk
Bratislava

8. Peter Groll
tanečný projekt Prasklina
technicko-organizačné zabezpečenie
30 000,- Sk
Bratislava

9. Petra Fornayová
tanečný projekt Love in Motion
technicko-organizačné zabezpečenie
50 000,- Sk
Bratislava

10. Anna Sedlačková 
tanečný projekt Vtelenia
technicko-organizačné zabezpečenie
40 000,- Sk
Bratislava

11. Lucia Kašiarová 
tanečný projekt Ala alebo (žiť či nežiť)
technicko-organizačné zabezpečenie 
Bratislava
30 000,- Sk

12. Ladislav Kerata
divadelná inscenácia TAK
technicko-organizačné zabezpečenie
40 000,- Sk
Bratislava

13. Viliam Klimáček, Michal Kaščák
divadelný projekt Herman von Hardcore: Láska
technicko-organizačné zabezpečenie
40 000,- Sk
Bratislava

14. Ingrid Hrubaničová, Vlado Zboroň
divadelný projekt Nymfomani a nímandi
produkcia 
40 000,- Sk
Bratislava

15. Ján Štrbák
divadelný projekt Rekonštrukcia (Pamäť)
honoráre tvorcov
30 000,- Sk
Bratislava

16. Zuzana Gindl-Tatárová
medzinárodná konferencia The school best
kept secrets
technicko-organizačné zabezpečenie
80 000,- Sk
Bratislava

17. Ján Adamove, Robert Sarka
DD duchovných desať
technicko-materiálové zabezpečenie
30 000,- Sk
Bratislava

18. Silvia Panáková, Erik Panák
scenáristická súťaž Cena Tibora Vichtu
honoráre tvorcov
20 000,- Sk
Bratislava

19. Norbert Lacko, Jana Žilčayová
Virtuálna akadémia filmu: 
pilotný e-learningový kurz
technicko-materiálové zabezpečenie
20 000,- Sk
Bratislava
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� V. publikačný program

V.1 Artwork through the Market

Zostavovateľ: Prof. Ján Bakoš
Vydavateľ: Vydavateľstvo VEDA

Nadácia – Centrum súčasného umenia
Za N – CSU: Katarína Beňová

Zborník Artwork through the Market je ďalším v poradí z umelecko-historických zborníkov Nadácie – Centrum súčas-
ného umenia, na ktorom spolupracovala s Ústavom dejín umenia a Vydavateľstvom VEDA v Bratislave. Obsahuje
prednášky z medzinárodného kolokvia na tému trh a umenie a témy súvisiace s touto problematikou, ktoré sa kona-
lo v decembri 2003 v priestoroch hotela Fórum a Vysokej školy výtvarných umení. Zúčastnilo sa na ňom 20 odbor-
níkov z Európy a Spojených štátov amerických. 
Medzi hlavné témy, ktorým sa zborník venuje, patria spojenia a vzájomné vzťahy medzi umeleckým dielom (dielami)
a trhom umenia v priebehu vývoja dejín umenia. 
Jednotlivé prednášky v pôvodnom anglickom jazyku spolu s krátkym slovenským resumé sa nachádzajú aj v zborníku.
Publikácia je rozdelená do viacerých častí, ktoré spája spoločná téma umenia a umeleckého trhu so zameraním na
špecifické problémy posledných storočí ako i súčasnosti. 

V.2 Kritické pojmy dejín umenia

Preklad z anglického originálu
Zostavovatelia: Richard Shiff a Robert S. Nelson
Za N – CSU: Katarína Beňová

Publikácia Kritické pojmy dejín umenia je prekladom anglickej antológie textov o dejinách umenia a kultúry, ktorá
vyšla v roku 2002 vo svojom druhom vydaní v University of Chicago Press. Nadácia – Centrum súčasného umenia
sa rozhodla získať práva na jej preklad a vydanie v slovenskom jazyku a v priebehu niekoľkých rokov pripravila knihu
do tlače. Po preklade, vedeckej a jazykovej korektúre bola kniha vydaná na jeseň 2004 v rámci edície SCAAN.
Kniha je zostavená z 31 kapitol, ktoré sa venujú viacerým moderným a súčasným pojmom z dejín umenia a kultúry,
spracovaných odborníkmi prevažne z anglo-amerického vedeckého prostredia. Venuje sa pojmom ako modernizmus,
figurácia, mediácia, performancia, telo, krása, škaredosť, vizuálne umenie/vizuálna kultúra, múzeum/zberateľstvo,
sociálne dejiny umenia a ďalšie. 
Publikácia je určená nielen pre odbornú i laickú verejnosť zaoberajúcu sa umeleckou históriou, ale i pre oblasť di-
vadla, tanca, filmu, filozofie, literatúry a ďalších sfér spojených s umením a kultúrou. Prináša prehľad už etablovaných
pojmov ako i nové polia diskusií a polemík súčasnej vedeckej obce.

Na príprave knihy sa podieľali: 
Preklad: Viera Bečerová, Jozef Cseres, Ľubica Hábová, Ivana Chromiaková, Emil Višňovský
Hlavný vedecký korektor: Miroslav Marcelli
Jazyková korektúra: Dana Kršáková, Tatiana Žáryová
Vydavateľ: Nadácia – Centrum súčasného umenia

Vydavateľstvo SLOVART
Rok vydania: 2004
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� nadácia a PR

Napísali o nás v roku 2004
Pod reflektormi médií

„Každá z cien v oblasti výtvarného umenia na Slovensku sa riadi podľa iných pravidiel. Slovenský mladší brat čes-
kej Ceny Jindřicha Chalupeckého v stredu ohlásil víťaza. Prestížnu Cenu Oskára Čepana získal Bratislavčan Michal
Moravčík.“

(SME, 25. 6. 2004)

„Čo nového sa dá napísať o takmer jedinej cene pre slovenských výtvarníkov, pravidelne organizovanej už od
roku 1996, ktorej exkluzivita je vlastne odrazom dlhotrvajúceho stavu absencie udeľovania cien inými inštitúciami,
organizáciami a umeleckými spolkami. Málokto si uvedomuje, že táto na Slovensku zatiaľ najznámejšia cena, udeľo-
vaná výtvarnému umelcovi, je „len“ privátnou aktivitou nezávislej organizácie!“

(DART, II/2004)

„Vo svete nie je iba golf doménou free time aktivít prominentov. Podpora umenia vo forme darcovstva či vytvárania sú-
kromných zbierok je luxusnou aktivitou členov vysokej spoločnosti. Slovensko akoby stále nepochopilo, že nie je zále-
žitosťou iba filantropie, ale aj investície do budúcnosti. Nadácia – Centrum súčasného umenia urobila rozhodujúci
krok a ako prvá na Slovensku sa podujala zmeniť tento stav cestou aktívneho zatiahnutia biznis sféry do sveta umenia.
Cieľom akcie Green Art je podporiť myšlienku filantropie a individuálneho, ako aj firemného darcovstva pre oblasť
umenia a kultúry, kde nie je dostatočne zabezpečená diverzifikácia finančných zdrojov vrátane štátnych a je nevy-
hnutné stále hľadať alternatívne riešenia.“ 

(SME, 11. 6. 2004)

„Preplnená aukčná sála dražiteľmi, ale aj zvedavcami, nekompromisní bodyguardi strážiaci vchod, rozrušené debaty,
vyzváňanie telefónov – taká bola atmosféra pred začiatkom očakávanej aukcie. 
Mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia sa oproti ostatným vymyká práve svojou charitatívnou
podstatou. Jej výťažok, rovnako ako minulý rok, ide na podporu výtvarného umenia, ktorú každoročne formou grantov
poskytuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.“

(SME, 2. 10. 2004).

„Nájde sa niekto, kto podporí súčasné slovenské umenie? Stotrinásťkrát zostala otázka licitátorky visieť vo vzduchu
aukčnej siene SOGA bez ohlasu. 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia ponúkala vo štvr-
tok večer 186 diel z ateliérov 87 výtvarníkov – dražitelia si z ponuky vybrali 67 diel. Vydražená suma však dosiahla
úctyhodnú sumu 1 008 400 korún. Z výťažku ide tridsať percent na konto Nadácie – Centra súčasného umenia,
ktorá zo zisku podporí formou grantov nové projekty.“

(PRAVDA, 2. 10. 2004)

„Počas svojej existencie Nadácia – Centrum súčasného umenia podporila množstvo projektov, ktoré výraznou
mierou obohatili nielen domácu scénu, ale zároveň sa stali dôstojnými reprezentantmi slovenskej kultúry a umenia
v zahraničí. Ako jedna z mála inštitúcií reagovala na prejavy, ktoré absentovali na domácom teritóriu a rovnako sa sna-
žila udržiavať živnú pôdu pre také iniciatívy, ktoré nenachádzali odozvu v štáte a ich existencia sa v tomto období
javila umelecky a spoločensky viac ako potrebná a nevyhnutná.“

(SME, 24. 9. 2004)
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„Okrem bilančných prehliadok v SNG môže verejnosť málokedy vidieť takú rozsiahlu kolekciu diel súčasného sloven-
ského vizuálneho umenia, akú od polovice septembra hostia priestory aukčnej spoločnosti SOGA. Vyvrcholením expo-
zície bude 30. 9. aukcia všetkých 187 prác vyše 80 výtvarníkov. Cieľom projektu pripraveného spolu s Nadáciou –
Centrum súčasného umenia, nie je ekonomický zisk.“

(Bratislavské noviny, september 2004)

Umenie v chrámoch konzumu. „Priblížiť súčasné umenie širokej verejnosti je zámerom netradičného projektu, kto-
rý do 17. 10. 2004 môžete posúdiť v 18 hypermarketoch pätnástich slovenských miest. Výstava odprezentuje oce-
nené diela mladých umelcov na 85 reklamných plochách – citylightoch v exteriéroch súčasných chrámov konzumu.
Ide o prezentáciu víťazov posledných štyroch ročníkov Ceny Oskára Čepana. Organizátorom projektu je Nadácia –
Centrum súčasného umenia v spolupráci so spoločnosťou BigBoard Slovensko.“

(LIVE, 11. 10. 2004)

V podstate jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa dlhodobo programovo zameriava na podporu a prezentáciu
súčasného domáceho výtvarného umenia, je bratislavská Nadácia – Centrum súčasného umenia. Jej aktivity už jede-
násť rokov spadajú nielen do oblasti grantovej podpory, ale spočívajú aj v priamej prezentácii formou výstav. Dlho-
ročnú výstavnú aktivitu, ktorá sa často zameriavala na alternatívne priestory a ktorá sa presunula do vlastnej galérie
Nadácie, prezentuje tento rok projekt Curator in residence (Hosťujúci kurátor). Nadácia pozvala na Slovensko šty-
roch zahraničných kurátorov na krátkodobé výskumné pobyty, počas ktorých mapujú súčasnú domácu scénu a ich vý-
sledkom je výstava. Prvou výstavou v Open Gallery bol projekt švajčiarskej kurátorky Laury Schwander Binderfresh,
ktorá si vybrala dvoch mladých umelcov Erika Bindera a Viktora Freša. V týchto dňoch prebieha v priestoroch galé-
rie projekt Under the Blue Sky rakúskej kurátorskej dvojice z asociácie Rotor v Grazi Margarethy Makovec a Antona
Lederera. Ich týždňový pobyt priniesol výstavu v podobe širokospektrálnej prehliadky jedenástich domácich umelcov.“

(SME, 28. 10. 2004)

Exilové umenie. „Open Gallery na Baštovej ulici v Bratislave ponúka do 22. 12. 2004 tvorbu piatich našich umel-
cov, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí. Ich diela sú ovplyvnené spôsobom života cudzinca vo vybranej krajine
a rôznymi perspektívami vnímania svojej identity. Richard Fajnor (ČR) svojim projektom Visiace umenie poukazuje na
ťažkosti presadiť sa na umeleckej scéne.“

(FORMÁT, december 2004)

„Program Bližšie k múzeu vznikol na základe spolupráce Nadácie – Centrum súčasného umenia, Lektorského odde-
lenia Galérie Jána Koniarka v Trnave a Britskej rady v Bratislave a v Londýne. Projekt pomáha pracovníkom slovenských
múzeí a galérií rozvíjať vzdelávaciu funkciu svojej organizácie a zároveň iniciuje kontinuálne fungovanie vzdelávacích
oddelení ako legitímnej a akceptovanej súčasti organizačnej štruktúry inštitúcie.“

(DART, 3/2004)
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� VII. Partneri Nadácie – Centrum
súčasného umenia v roku 2004

Za finančnú pomoc a podporu v roku 2004 ďakujeme:

Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo zahraničia Holandského kráľovstva, Matra program
Tatra banka
Západoslovenská energetika, člen skupiny e-on
PanMedia Western
Vinanza 
SEBA senator banquets
British Council
Ambasáda Holandského kráľovstva
Goethe Inštitút
Rakúske kultúrne fórum
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia pre deti Slovenska v rámci TRUST programu
Katedra kulturológie FF UK
Ústav dejín umenia, SAV
Burundi 
Galéria Jána Koniarka
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� VIII. Správa audítora

Správa nezávislého audítora

Uskutočnil som audit pripojenej účtovnej závierky Nadácie – Centrum súčasného umenia, Bratislava, Baštová 5,
811 03 Bratislava, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2004, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, kto-
rý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky.

Za uvedenú účtovnú závierku sú zodpovedné orgány nadácie. Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtov-
nú závierku na základe uskutočneného auditu.

Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA. Podľa týchto štandardov som audit
naplánoval a vykonal tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladajú sumy a iné údaje v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej
obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ako aj zhodnotenie pre-
zentácie účtovnej závierky ako celku. Som presvedčený, že audit mi poskytol primerané východisko pre môj názor.

Podľa môjho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu Nadácie – Centrum súčasného umenia, Bratislava k 31. decembru 2004 a výsledok jej hospo-
dárenia za rok, ktorý skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Bratislava 9. apríla 2005

Ing. Ondrej Boržík, PhD.
Pod záhradami 64/A, 841 01 Bratislava

Audítor / Licencia SKAU 519/  


