
ČerešniČky 
zo skladu/Júl/

archívne plagáty Poľského inštitútu v Bratislave
Pri príležitosti 70. výročia spúšťa Poľský inštitút v Bratislave elektronickú sériovú výstavu archívnych plagátov. Každý me-
siac budete môcť preskúmať našu ponuku z minulých rokov. V júli prezentujeme júlové podujatia z minulosti, ku ktorým 
vznikol a dodnes sa zachoval plagát.
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Počas svojho tradičného au-
torského večera Dušan Junek 
privítal osobitého umelca, 
nekonvenčného zberateľa a 
priateľského človeka-výtvar-

níka Otisa Lauberta. Ume-
lecká kritika ho zaraďuje  
k zakladateľským osobnos-
tiam slovenského koncep-
tuálneho umenia. Zbieraním 

prostých vecí a dávaním ich do 
prekvapivých vzťahov vytvára 
magický svet nových význam-
ov, radosti a potešenia. Vy-
stavoval v Mattress Factory  
v Pittsburghu, na Prague Bi-
ennale II., v Slovenskej národ-
nej galérii, v Národnej galérii 
v Prahe, ale aj v galérii Sonia 
Rosso v Turíne, či na Milano 
Flash Art Show.

Hudobným hosťom večera bol 
Marián Lucký.

Čas a miesto: 16. 7. / 17:00
Bratislava, Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27

Autor plagátu: 
Dušan Junek



júl 2016

Tamara Berdowska
Idea a Forma

01.07. – 26.08.2016
Vernisáž 30. júna o 19.00 hod.
Výstava je súčasťou festivalu 
Socha a Objekt XXI.

www.polinst.sk       
fb: PolskyInstitutBratislava

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR VÝSTAVY PARTNERI

Poľská vizuálna umelkyňa  
a autorka obrazov, reliéfov  
a priestorových kresieb vyštu-
dovala krakovskú Akadémiu 
umení.

Jej plátna sú plné svetla a fa-
rieb zoskupených do geomet-
rickej štruktúry a konštrukcie, 
pričom sa vyznačujú konven-
ciou geometrickej abstrakcie. 

Je laureátkou ceny Witolda 
Wojtkiewicza za najlepšiu vý-
stavu maľba, grafiky a kresby.

Na medzinárodnom festivale 
Socha a objekt ste mali mož-
nosť vidieť aj práce ďalších 
poľských sochárov:Tomasza 
Koclęgu a Waldemara Rudyka 
vystavené v záhrade za prezi-
dentským palácom. 

Čas a miesto:
1. 7. – 26. 8. 2016, Bratislava, 
Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Autorský plagát Poľského 
inštitútu: 
Anna Jabłonowska-Holy
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Socha a Objekt XXII.: 
Marcin Berdyszak
1. 7.  – 31. 7. 2017 / vernisáž 30. 6. / 17:00 
Poľský inštitút v Bratislave
Nám. SNP 27

Medzinárodné podujatie So-
cha a Objekt XXI. predsta-
vilo tak ako každý rok v let-
ných mesiacoch, po dvadsiaty 
prvýkrát sochárske diela au-

torov z viacerých krajín. V me-
dzinárodnom projekte zastu-
poval Poľsko sochár Marcin 
Berdyszak, pôsobiaci ako pe-
dagóg poznanskej Umeleckej 

univerzity, ktorý svoje práce 
prezentoval na individuálnych 
ako aj kolektívnych výsta-
vách po celom svete a aj na 
Slovensku. V tvorivej rovine 
sa zameriava predovšetkým 
na inštalácie, objekty a sochy  
v multimediálnom kontexte. 

Čas a miesto: 
1. 7. – 31. 7. 2017, Bratislava, 
Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Autorský plagát Poľského 
inštitútu: 
Marta Miara
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anna
szprynger

na hrane geometrie

Poľský inštitút v Bratislave, Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava 28. 6. – 29. 7. 2018

www.polinst.sk

kabinetarchitektury.cz
annaszprynger.pl

Geometrická abstrak-
cia predstavuje jeden prin-
cíp a nevyčerpateľné 
množstvo výtvarných mož-
ností, ktoré boli predstavené 

na festivale Konkrétne leto.  
V Bratislave sa z Poľska pred-
stavila Anna Szprynger, umel-
kyňa venujúca sa maľbe  
a grafike, absolventka Univer-

zity Marie Curie-Skłodowskej 
v Lubline. Zúčastnila sa viac 
ako 30 kolektívnych výstav  
a v roku 2013 získala Prix Marin 
na parížskom salóne Réalités 
Nouvelles. Na výstave v galérii 
Poľského inštitútu predstavila 
svoje umelecké diela charak-
teristické tenkou čiarou, ktorá 
je základom jej výtvarnej abe-
cedy.

Čas a miesto: 
28. 6. – 29. 7. 2018, Bratislava, 
Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Autorka plagátu: 
Anna Szprynger
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Országhovci -
Príbeh zabudnutej 

slovenskej elity

Výstava:

10. júla 2019  
17:00 

Poľský inštitút 
v Bratislave 

(Nám. SNP 27)
Výstava sa koná pod 

záštitou župana Bratislavského 
samosprávneho kraja 

p. Juraja Drobu.

Výstava potrvá do 22. 7. 

Výstava Országhovci. Príbeh 
zabudnutej slovenskej elity 
poskytla unikátny pohľad na 
významnú a úspešnú, no do-
teraz málo známu slovenskú 

rodinu žijúcu v 19. a 20. storo-
čí, ktorá stála napríklad aj za 
jedným z prvých obchodných 
domov vo Varšave, a vôbec  
v celom Poľsku. O tom ako 

súvisí olejkárstvo, Memoran-
dum slovenského národa, Ma-
tica slovenská, obchodný dom 
BRATIA ORSZÁGH vo Varša-
ve, Martinská deklarácia, tex-
tilka Slovenka, diplomacia, 
politika, odboj či lanovka na 
Lomnický štít s touto rodinou 
ste sa mohli dozvedieť práve 
z expozície. Kurátorom výsta-
vy bol Michal Budaj z Nezisko-
vej organizácie pre komunitný 
rozvoj. Výstava sa konala pod 
záštitou župana Bratislavské-
ho samosprávneho kraja p. Ju-
raja Drobu. 

Čas a miesto: 
10. 6. – 22. 7. 2019, Bratislava, 
Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Autorský plagát Poľského 
inštitútu:
Marta Miara


