Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad
Program na mesiac marec 2018

Tatranská galéria - Elektráreň
VÝSTAVY
Peter Krupa² - Genetika miesta
Výstava predstavuje tvorbu výtvarníka a pedagóga Petra Krupu staršieho a jeho syna multimediálneho umelca Petra
Krupu mladšieho. Ide o dvojgeneračný pohľad na dedičstvo domáceho regiónu a prostredia. Biologické prepojenie
autorov a niekoľko storočí trvajúca rodová príslušnosť k Spišu odhaľuje osobité výpovede autorov, ich východiská
a návraty.
Výstava potrvá do 11. marca 2018
Martin Kratochvíl - Biely šum
Autorská výstava výtvarníka a pedagóga Martina Kratochvíla využíva médium fiber art a mäkkú plastiku. V inštalácii
pracuje s formáciou ľudskej figúry a banalitou ľudských gest a postojov. Kompozícia figúr vytvára v priestore ilúziu
zrnenia a „biely šum“, ktorý odkazuje na pominuteľnosť a márnosť ľudského bytia. Inštalácia vznikla ako výstavný
projekt po získaní ceny združenia Textilných miniatúr TxT v roku 2016.
Výstava potrvá do 11. marca 2018

Výstava fotografií Asociácie profesionálnych fotografov Slovenska
APFSR je profesijným združením osobností, pre ktorých je fotografické umenie poslaním a ktoré šíria dobré meno
slovenskej fotografie doma a vo svete. Výstava bude koncipovaná ako prezentácia diel jednotlivých členov asociácie,
ktorí sa venujú rôznym fotografickým žánrom (portrét, krajina, reportáž, umelecká fotografia či komerčná fotografia).
Vernisáž výstavy 15. marca 2018 o 17.00 h
Výstava potrvá od 15. marca 2018 do 15. apríla 2018

PODUJATIA NA PAMIATKU OBETÍ PRVÉHO TRANSPORTU ZO SLOVENSKA DO KONCENTRAČNÉHO TÁBORA
AUSCHWITZ
24. marca 2018 o 16:30 hod.
predstavenie knihy Ladislava Grosmana NEVESTA a premietanie dokumentárneho filmu
OĽGY POHANKOVEJ Posolstvo pre život z cyklu Nezabudli sme
24. marca 2018 o 18:00 hod. Dom kultúry v Poprade
koncert speváckeho zboru EBEN EZER a klezmerbandu MI MARTEF s názvom AL KANFEJ AŠALOM/
Na krídlach popola; v rámci programu predstavenie knihy ANNY ONDRUŠEKOVEJ Izrael – malá krajina veľkých darov
25. marca 2018 o 15. 00 hod.
kladenie vencov pri Pamätnej tabuli obetí holokaustu v Poprade
26. marca 2018 o 10.00 hod
Prednášky pre stredné školy
Téma: Tragédia slovenských Židov
Prednášajúci: Dr. Martin Korčok
Téma: Protižidovská propaganda počas prvej vlny deportácií v roku 1942
Prednášajúci: Mgr. Matej Beránek, PhD.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer
80-tich autorov.

Tatranská galéria - Artklub
Peter Stanley Procházka – Film.sk
Výstava fotografií známeho bratislavského fotografa predstavuje autorov pohľad na čarovný svet filmu u nás.
Fotografie zachytávajú atmosféru filmárskeho prostredia z obdobia rokov 1968 až 2018. Prezentovaný je svet hercov,
režisérov, kameramanov, komparzistov, ale aj filmové premiéry, festivaly a diskusie.
Výstava potrvá do 3.apríla 2018

INÉ PODUJATIA
NEDEĽNÉ TVORENIE S HLINOU
Téma: Výroba úžitkových a voľných keramických objektov
Termín: nedeľa 11.marca 2018 od 14.00 h – 16.00 h
Miesto: Elektráreň TG v Poprade

Štvrtkové soirée
Živá hudba každý prvý štvrtok v mesiaci v Artklube TG, kabaretné večery pre strednú generáciu.
1. marca 2018 o 18.00 h

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Monodráma jedného herca Milka Zimková
14. marca 2018 o 10.00 h a 18.00 h
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii

Vila Flóra Starý Smokovec
VÝSTAVY
Umelci Tatrám
Výstava diel účastníkov výtvarného sympózia UMELCI TATRÁM 2017, ktoré sa uskutočnilo v Kúpeľoch Nový
Smokovec na jeseň roku 2017. Zastúpení výtvarníci Bohumír Gemrot (CZ), Juraj Čutek (SK), Andrej Augustín (SK) a
Viťo Bojňanský (SK) patria medzi významných predstaviteľov súčasnej českej a slovenskej výtvarnej scény.
Výstava potrvá do 11. marca 2018

AALTOVA PRÍRODA
Úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia.
Výstava je reinštaláciou projektu Kabinetu architektúry, Galérie výtvarného umenia v Ostrave a Aalto University vo
fínskom Espoo.
Vernisáž výstavy 16. marca 2018 o 16.00 h
Výstava potrvá od 16. marca 2018 do 10. júna 2018

STÁLA EXPOZÍCIA
Tatry v umení
Kolekcia vybraných diel zo zbierok Tatranskej galérie predstavuje krajinomaľbu s tematikou Vysokých Tatier v tvorbe
olejomalieb, akvarelov a grafík výtvarníkov spätých s dedičstvom našich veľhôr.

GALÉRIA FERDINAND KATONA
Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

Viac na www.tatragaleria.sk

Zmena programu vyhradená

