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POZVÁNK!

1 Umenie mesta – 
projekt GMB
Umenie mesta je najnov!í projekt 
Galérie mesta Bratislavy, ktor"m 
otvára odbornú diskusiu a priná!a 
vzdelávacie programy zamerané 
na umenie vo verejnom priestore. 
GMB pripravuje vo#ne prístupn" 
online katalóg, ktor" sprostredkuje 
komplexné informácie o ume-
leck"ch realizáciách v uliciach 
Bratislavy – sochách, fontánach, 
mozaikách, nástenn"ch ma#bách, 
umeleck"ch dielach $i v"tvarn"ch 
artefaktoch. „Okrem toho pripravu-
jeme dramaturgiu %iv"ch podujatí 
pre najrôznej!ie skupiny náv!tev-
níkov, obyvate#ov, medzi in"mi 
i nad!encov umenia, urbanizmu 
a architektúry, ktoré budú pribli-
%ova& konkrétne aktivity mesta 
Bratislava podporujúce ochranu, 
starostlivos& a vznik diel vo verej-
nom priestore,“ dop'(a riadite#ka 
galérie Katarína Trnovská.

BRATISLAVA DO NOVEMBRA 2022 
Podujatie Umenie mesta prebieha 
do novembra )*)).

4 Konferencia 
Green Building 
Summit 2022
Pri príle%itosti +*. v"ro$ia zalo%e-
nia Slovenskej komory architektov 
sa po$as roka )*)) uskuto$ní 
mno%stvo zaujímav"ch podujatí. 
Prv"m z nich bola predná!ka 
v"znamného dánskeho urbanistu 
Jana Gehla.
Najbli%!ie SKA organizuje v spo-
lupráci so Slovenskou radou pre 
zelené budovy konferenciu Green 
Building Summit )*)). Pôjde 
o vrcholné podujatie v stredoeu-
rópskom regióne na tému udr%a-
te#ného stavite#stva a renovácie. 
Program je !truktúrovan" tak, aby 
odrá%al udr%ate#nos& ako cestu 
k obnove a odolnosti, a pozostáva 
z troch tematick"ch blokov s pre-
zentáciami a následnou diskusiou 
a networkingom.

T!R"OVO NÁBRE#IE 3. MÁJ 2022
Green Building Summit )*)) sa 
uskuto$ní +. mája )*)) v priesto-
roch plávajúceho pontóna Pontoon 
na Tyr!ovom nábre%í v Bratislave.

3 Dni architektúry 
a dizajnu
Po dvoch rokoch online vysielania 
festivalu DAAD z vysielacieho 
!túdia, ktoré boli programovo 
ve#mi intenzívne, plánujú organi-
zátori architekti Tatiana Kollárová 
(CLUBOVKA) a ,tefan Polakovi$ 
(architektonick" ateliér gutgut) 
opätovne usporiada& festival 
na%ivo v pôvodnom májovom 
termíne a za%i& tak atmosféru 
z predcovidov"ch ro$níkov, ktoré 
boli plné osobn"ch stretnutí 
s hos&ami a publikom. Túto verziu 
pripravujú ako kombináciu fyzickej 
ú$asti i online vysielania. Program 
festivalu bude dop'(a& DAAF/Dni 
architektúry a filmu – premietanie 
aktuálnych filmov"ch dokumentov 
z oblasti architektúry a dizajnu. 
Filmové dokumenty svojím charak-
terom umoc(ujú zá%itok z festivalu 
DAAD. Festival prinesie nové témy, 
organizátori budú klás& otázky, 
ktoré preh'bia záujem o sú$asnú 
architektúru ako o sociálne zodpo-
vednú odbornú disciplínu. DAAD sa 
opä& vracia do priestorov Primaci-
álneho paláca. Obe nádvoria paláca 
plánujú organizátori pretvori& na 
plnohodnotn" verejn" priestor, 
ktor" podporí %ivú spolo$enskú 
atmosféru podujatia. 

BRATISLAVA 30. MÁJ $ 5. JÚN 2022
Festival Dni architektúry a dizajnu 
sa uskuto$ní od +*. mája do 
-..júna )*)) v Bratislave s hlavn"m 
programom v Primaciálnom paláci.

2 TAB 2022 – 
Bienále architektúry 
v Talinne
,iesty ro$ník Bienále architektúry 
v Tallinne organizuje Estónske 
centrum architektúry. U% dnes sa 
mô%ete te!i& na otvárací t"%de(, 
ktor" sa bude kona& od /. do 
00..septembra )*)) na viacer"ch 
miestach v srdci Tallinnu. Pestr" 
program je zostaven" tak, aby pod-
poril dialóg, multidisciplinárnos& 
a experimentovanie.
Kurátormi medzinárodného festiva-
lu architektúry sú Lydie Kallipoliti 
a Areti Markopoulou v spolupráci 
s Ivanom Sergejevom a Soniou 
Sobrino Ralston. Festival s názvom 
Edible; Or, The Architecture of 
Metabolism má za cie# umo%ni& 
architektom, urbanistom a envi-
ronmentálnym dizajnérom zauja& 
proaktívny postoj k v"razovej 
schopnosti architektúry vykonáva& 
rôzne formy recyklácie.
Oficiálny program TAB )*)), ktor" 
oslovuje architektov aj !irokú 
verejnos&, pozostáva z piatich 
hlavn"ch podujatí: kurátorská v"-
stava, sympózium, sú&a%ná v"stava 
vízií, in!tala$n" program a v"stava 
medzinárodn"ch !kôl architektúry. 
TAB )*)) bude sprevádza& pestr" 
program vrátane rôznych v"stav, 
koncertov, rodinn"ch podujatí 
a mnoh"ch 1al!ích akcií.

TALLINN %. $ 11. SEPTEMBER 2022
Podujatie prebieha na rôznych 
miestach Tallinnu od /. do 
00..septembra )*)).

TEXT& BRO'A 
TARNÓC!
FOTO& ARCHÍV 
ORGANIZÁCIÍ3
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