Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 1/2021
Program č. 1.4.5
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

21-145-00009

Galéria Čin Čin

Výstavný program Galérie Čin Čin na rok 2021

14 920,00 €

12 000,00 €

21-145-00014

PHOTOPORT

Výstavná činnosť galérie PHOTOPORT v ROKU 2021

33 813,00 €

17 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča financie použiť prioritne na položky súvisiace s honorármi kurátorov a autorov a s nákladmi súvisiacimi s propagáciou výstav.

21-145-00026

A7rooms Gallery

A7 Gallery 2021

24 390,00 €

8 000,00 €

21-145-00028

ZAHORIAN & VAN ESPEN s.r.o.

Celoročné výstavné aktivity

21 400,00 €

10 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča financie použiť prioritne na položky súvisiace s honorármi kurátorov a autorov a s nákladmi súvisiacimi s realizáciou výstav.

21-145-00034

DASH MEDIA, s.r.o.

ATELIER XIII - program na rok 2021

28 202,00 €

12 000,00 €

21-145-00038

The Július Koller Society - občianske združenie

Pamäť a absencia

28 750,00 €

28 750,00 €

21-145-00043

FOTOFO

Stredoeurópsky dom fotografie

16 500,00 €

8 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča financie použiť prioritne na položky súvisiace s honorármi kurátorov a autorov a s nákladmi súvisiacimi s realizáciou výstav.

21-145-00044

Galéria Jula Bindera, o.z.

Vertical art (výstavný program galérie Jula Bindera v Banskej Štiavnici)

9 100,00 €

5 000,00 €

21-145-00049

Mgr.art Diana Čižmárová

Galéria Artotéka - výstavný program

10 260,00 €

7 000,00 €

21-145-00060

VUNU, o.z.

VUNU 2021

52 313,00 €

36 000,00 €

21-145-00069

Bronco n.o.

Galéria Výklad

10 150,00 €

10 000,00 €

Č. žiadosti
21-145-00076
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ
White & Weiss, s.r.o.

Názov projektu
Výstavný program galérie v roku 2021

Žiadaná suma
25 100,00 €

Pridelená suma
7 000,00 €

Odborná komisia odporúča financie použiť prioritne na položky súvisiace s honorármi kurátorov a autorov a s nákladmi súvisiacimi s realizáciou výstav.

21-145-00089

OZ Galéria X

Výstavné a vzdelávacie aktivity OZ Galérie X

16 400,00 €

7 000,00 €

21-145-00094

APART

The Year of Interregnum (pracovný názov)

57 000,00 €

36 000,00 €

21-145-00101

Združenie na podporu umenia - terra artis

mirror_art - ôsma sezóna v Galérii Schemnitz

47 220,00 €

22 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča financie použiť prioritne na položky súvisiace s honorármi kurátorov a autorov a s nákladmi súvisiacimi s realizáciou výstav.

21-145-00104

Nadácia Slovak Press Photo

SLOVAK PRESS PHOTO 2021

56 250,00 €

17 000,00 €

21-145-00120

TOTO! – kultúrne ihrisko

Od konštrukcie k hyperrealizmu (v slovenskej ilustrácii 70. rokov)

16 720,00 €

16 720,00 €

21-145-00143

Tabačka Kulturfabrik n.o.

GALÉRIA TABAČKA 2021

27 740,00 €

25 000,00 €

21-145-00150

HotDock Občianske združenie

Späť na zem

21 450,00 €

21 450,00 €

21-145-00156

KONTEXT

Výstavný plán galérie Koniareň 2021

24 700,00 €

8 000,00 €

Zdôvodnenie
komisie

Odborná komisia odporúča väčšiu dostupnosť galérie v rámci otváracích hodín v snahe vyjsť v ústrety cieľovým skupinám.

21-145-00176

ArtRent s. r. o.

DOT. Contemporary Art Gallery 2021

40 780,00 €

31 000,00 €

21-145-00182

UM, n. o.

Aktivity organizácie UM, n.o. na rok 2021

39 500,00 €

12 000,00 €

21-145-00209

Nová Vlna

Výstavy súčasného vizuálneho umenia VI.

27 300,00 €

15 000,00 €

21-145-00210

MLADÉ UMENIE

FLATGALLERY 2021

19 990,00 €

6 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča zlepšiť koncepčnú prácu s publikom a zároveň odporúča použiť financie prioritne na položky súvisiace s honorármi kurátorov a autorov a s

komisie

nákladmi súvisiacimi s realizáciou výstav.

21-145-00219

Podpora, družstvo pre technický a sociálny rozvoj

Galéria Statua + Galéria Pálffy 2020

24 600,00 €

11 000,00 €

21-145-00230

BIIIF

Šopa Gallery 2021

44 540,00 €

36 000,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-145-00012
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ
Galéria Nedbalka, n.o.

Názov projektu
Slovenské výtvarné umenie– cyklus prednášok a multižánrových
prezentácií o maliaroch slovenskej výtvarnej moderny

Žiadaná suma
30 000,00 €

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočne vypracovanej koncepcie projektu a sporných nákladových položiek v rozpočte.
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Pridelená suma
0,00 €

Č. žiadosti
21-145-00035
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00039
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00056
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00061
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00071

Žiadateľ
Asociácia súkromných galérií Slovenska

Názov projektu
Asociácia súkromných galérii Slovenska

Žiadaná suma

Pridelená suma

19 304,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivú doterajšiu činnosť žiadateľa a plánované výstupy predkladaného projektu.
KPE, občianske združenie

Galéria v prírode

12 120,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na jeho nepresvedčivú výstavnú koncepciu, nedostatočný umelecký prínos a absentujúci realizačný plán.
Prešovská rozvojová agentúra (PRERAG)

HUMOROTERAPIA

14 550,00 €

0,00 €

13 490,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže sa nestotožňuje s umeleckým zámerom projektu.
RD Studio, s.r.o.

Station Contemporary Art Gallery - výstavné aktivity na rok 2021

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočnú programovú víziu žiadateľa a málo špecifikovaný prínos pre cieľové skupiny.
Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru

"Séria výstav pre priestor synagógy 2021"

30 000,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže na základe žiadosti nebolo možné jednoznačne posúdiť rozpočet projektu, pričom žiadateľ ani na osobnom vypočutí

komisie

nevyvrátil nejasnosti súvisiace s rozpočtom Neboli vysvetlené ani nejasnosti s honorármi pre umelcov, kurátorov a ďalších realizátorov projektov.

21-145-00081
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00088
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00099

BjÖRNSONOVA

Parazitická inštitúcia Bjornsonova (pracovny nazov)

19 750,00 €

Odborná komisia pozitívne hodnotí kvalitu predkladaného projektu, ale odporúča ho nepodporiť, keďže rozsah a zameranie aktivít nespadá do určeného podprogramu.
Literárna čajovňa s.r.o.

Oáza

32 800,00 €

0,00 €

19 850,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže spadá do iného podprogramu (ide o multižánrové aktivity).

o.z. IMMACULATA

GENIUS LOCI, Medzinárodné sochárske sympózium vo Vyšných
Ružbachoch

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nedostatočne rozpracovanú dramaturgiu projektu a prínos pre cieľové skupiny. Zároveň nejde o projekt

komisie

celoročnej činnosti.

21-145-00108
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00110
Zdôvodnenie
komisie

0,00 €

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Festival farieb

6 900,00 €

0,00 €

52 817,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na jeho nepresvedčivý umelecký prínos.
Občianske združenie Gplus

Galéria 2021

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na jeho nepresvedčivý realizačný plán a nevyváženého rozpočtu.
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Č. žiadosti
21-145-00112
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00122
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00123
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00128

Žiadateľ

Názov projektu

Fonotéka BB - Hudobno obrazova galéria slovenskej tvorby na LP

Hudobno - Obrazová galéria Slovenkej hudby minulého strorčia na LP

platniach

platniach

Žiadaná suma

Pridelená suma

7 600,00 €

0,00 €

17 100,00 €

0,00 €

27 500,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu vzhľadom k danému podprogramu.
Bohéma

výstavný program galérie Bohéma na rok 2021

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočne vypracovanej dramaturgie a vízie projektu.
Ateliér.EM

Ateliér.EM + projekt 13.SEM

Odborná komisia pozitívne hodnotí zámer predkladaného projektu, ale odporúča ho nepodporiť z dôvodu nedostatočnej vyváženosti programu v kontexte celoročného plánu.

GALÉRIA 19 n.o.

Prezentácia súčasných významných výtvarníkov v Galérii 19 v roku
2021

28 100,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu málo viditeľného posunu projektu vzhľadom na aktivity žiadateľa z minulosti a z dôvodu nedostatočnej práce na

komisie

rozširovaní cieľových skupín.

21-145-00131
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00133
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00161
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00169
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00207
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00208

BOD ART o.z.

ROK '21

35 617,00 €

0,00 €

11 100,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočne vypracovanej koncepcie a realizačného plánu.
Priestor 21

Výstavná činnosť Flatgallery Piešťany na rok 2021

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom k doterajšej činnosti galérie, ktorá kvantitatívne nedostačuje k posúdeniu celoročnej činnosti.
C.A.L.E.H. n.o.

C.A.L.E.H. 2021

14 155,00 €

0,00 €

8 500,00 €

0,00 €

34 850,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nejasne koncepcie projektu a z dôvodu, že sa nejedná o kontinuálnu celoročnú činnosť.
Občianske združenie Rovás

ArtCamp Löffler

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže sa nestotožňuje s umeleckým zámerom projektu.
Love Them Space

Love Them Space

Odborná komisia pozitívne hodnotí zámer predkladaného projektu, ale odporúča ho nepodporiť z dôvodu nedostatočne špecifikovaného realizačného plánu.
sôvä

VIZU 2021
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53 700,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-145-00232

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočne vypracovanej koncepcie a prínosu projektu.
Slovenská výtvarná únia

UMELKA - galéria a komunitné centrum

26 900,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočne vypracovanej koncepcie a dlhodobého prínosu projektu. Odborná komisia postráda aktuálnosť

komisie

dramaturgie a výraznejší posun v porovnaní s doterajšou činnosťou žiadateľa. Do rozpočtu odborná komisia odporúča zahrnúť položku autorské honoráre.

Bratislava 22.01.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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0,00 €

