Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov
Výzva č. 2/2021
Program č. 1.4.3
Žiadosti úplné - podporené
Č. žiadosti
21-143-00337

Žiadateľ
Galéria Nedbalka, n.o.

Názov projektu
Výstava diel Mariána Čunderlíka a Anastázie Miertušovej

Žiadaná suma

Pridelená suma

14 700,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča finančné prostriedky použiť na realizáciu výstavy, nie na výrobu neperiodickej publikácie, nakoľko podprogram nepodporuje vydávanie

komisie

rozsiahlych katalógov.

21-143-00347

Galéria Nedbalka, n.o.

Výstava diel Viera Kraicová

16 600,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča finančné prostriedky použiť na realizáciu výstavy, nie na výrobu neperiodickej publikácie, nakoľko podprogram nepodporuje vydávanie

komisie

rozsiahlych katalógov.

21-143-00666

White & Weiss, s.r.o.

21-143-00673

Občianske združenie Nekomerčných kultúrnych aktivít (NKA)

21-143-00696

RUMANSKÝ ART CENTRE n.o.

21-143-00700

Anything goes 3: Phoenix - kolektívny medzinárodný výstavný projekt

3 000,00 €

5 000,00 €

4 200,00 €

2 500,00 €

9 600,00 €

4 000,00 €

Ján Revaj : Od línie k forme

3 245,00 €

1 500,00 €

RUMANSKÝ ART CENTRE n.o.

Súkromné priestory

3 405,00 €

1 500,00 €

21-143-00704

Lucia Fabová

PHEROMONES (Feromóny)

4 230,00 €

1 500,00 €

21-143-00706

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej konunikácie

Obraz – prelievanie realít – empíria videnia

11 400,00 €

8 000,00 €

21-143-00817

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení

Žiadosť o dokonalú bytosť

9 345,00 €

9 345,00 €

21-143-00830

Občianske združenie Nekomerčných kultúrnych aktivít (NKA)

výstava "Slovenské U.F.O. a iné transcendencie"

5 400,00 €

2 000,00 €

21-143-00858

HALA

Dočasné skulptúry vol. 2

8 600,00 €

6 500,00 €

21-143-00859

Simona Štulerová

Trojlístok maľby (Dovaľová-Germuška Vrancová-Štulerová)

3 600,00 €

1 700,00 €

"Omšení - Zub času" Výstava Ivana Kafku v At Home galérii v
Šamoríne

Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

21-143-00903

ooo

Stratený človek

21-143-00917

Zuzana Križalkovičová

21-143-00938

Žiadaná suma

Pridelená suma

13 700,00 €

13 700,00 €

INTRA-ACTION

2 140,00 €

1 500,00 €

Pnutie LUXUS, o.z.

Festival DOM 2021

8 300,00 €

4 000,00 €

21-143-00959

Nadácia - Centrum súčasného umenia

Erik Sikora. Laureát Ceny Oskára Čepana 2019

8 500,00 €

7 500,00 €

21-143-00961

Agentúra Artlines s.r.o.

Slovenský ready-made XX. a XXI. storočia

14 200,00 €

8 000,00 €

21-143-00972

Eva Masaryková

Ako keď letia divé husy

6 750,00 €

2 600,00 €

21-143-00973

Modrý Peter

Jana Farmanová - Blízke stretnutie východného druhu

4 816,00 €

3 500,00 €

21-143-00975

Katarína Balúnová

Radostné uzamknutie / Joyful lock

1 820,00 €

1 500,00 €

21-143-00980

NAD TÝM - Červená Studňa, o.z.

Nová Fasáda II

5 980,00 €

4 000,00 €

21-143-00982

Boris Németh

Paradoxy fotografických obrazov Borisa Németha

16 150,00 €

7 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča pridelené finančné prostriedky použiť na náklady súvisiace s realizáciou výstavy, nie na vydanie katalógu, o ktorý môže žiadateľ požiadať v inom

komisie

podprograme.

21-143-00999

Nadácia - Centrum súčasného umenia

Dvadsaťpäť

13 000,00 €

10 000,00 €

21-143-01033

Jozef Ondzik

Vysídľovanie

3 370,00 €

3 370,00 €

21-143-01041

SPUTNIK

Alexandra Barth: Elementary Units (Pracovný názov)

4 900,00 €

4 900,00 €

21-143-01042

tranzit.sk

Nikdy sme neboli bližšie (pracovný názov)

12 550,00 €

12 550,00 €

21-143-01067

Martina Mäsiarová

Rozhovor s pozorovateľom

3 306,00 €

1 700,00 €

21-143-01094

Petra Feriancová

Neznalí hraníc (pracovný názov) Comlicity in Making (podnázov)

6 900,00 €

6 500,00 €

21-143-01100

Filip Sabol

Break the wall – Sabol & Maťátko

5 780,00 €

2 600,00 €

21-143-01114

Resculpture.sk, Asociácia sochárov

QUO VADIS...

6 290,00 €

2 500,00 €

21-143-01153

SPUTNIK

Pavel Sterec: Zmena prichádza z dola. (Pracovný názov)

5 845,00 €

3 000,00 €

21-143-01156

SPUTNIK

Hynek Alt: Stay With Me! (Pracovný názov)

9 800,00 €

8 500,00 €

21-143-01161

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

ČAS VEREJNÉHO PRIESTORU

13 270,00 €

6 000,00 €

21-143-01169

Anton Čierny

Záhrada tichej jednoty

5 200,00 €

2 500,00 €

21-143-01175

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Tri historické vrstvy Piešťany a okolie.

6 433,00 €

5 500,00 €

21-143-01181

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Presadenie

12 350,00 €

6 000,00 €

21-143-01186

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Spleen

5 650,00 €

3 000,00 €

21-143-01187

Trienále textilu bez hraníc

Textile Art of Today

25 000,00 €

13 000,00 €
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Č. žiadosti

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča finančné prostriedky použiť na realizáciu výstavy, nie na výrobu neperiodickej publikácie, nakoľko podprogram nepodporuje vydávanie

komisie

rozsiahlych katalógov.

21-143-01191
Zdôvodnenie
komisie

Nina Vidovencová

Zdieľaná predstava

7 220,00 €

3 500,00 €

Odborná komisia odporúča pridelené finančné prostriedky použiť na náklady súvisiace s realizáciou výstavy, nie na náklady spojené s tvorbou diel.

21-143-01198

Kristína Saganová

Mesto snov

13 790,00 €

6 000,00 €

21-143-01205

Gabriela Smetanová

fey (pracovný názov)

7 200,00 €

3 000,00 €

21-143-01208

Ema Lančaričová

Ramble - Piešťany

1 800,00 €

1 500,00 €

21-143-01231

PRO ARTE n.o.

Výstava Vladimíra Gažoviča

2 646,00 €

1 700,00 €

21-143-01242

Spoločnosť Kolomana Sokola

Fulloviny II.

3 300,00 €

2 000,00 €

21-143-01244

Klement Trizuljak

"INFINITY" Alexander Trizuljak - sochárska tvorba

21 000,00 €

11 000,00 €

21-143-01247

Spoločnosť Kolomana Sokola

13. komnata

5 900,00 €

2 000,00 €

21-143-01249

Peter Roller

Peter Roller

5 700,00 €

2 500,00 €

21-143-01250

Annamária Juhásová

Otis Laubert: Spiace idey

3 120,00 €

3 120,00 €

21-143-01257

Peter Važan

SKADERUKA-SKADENOHA

3 500,00 €

2 000,00 €

21-143-01258

Tomáš Rafa

Utečenci vítajte

2 150,00 €

1 800,00 €

21-143-01259

Združenie Art Aktivista

Sečovské bienále umenia II.

15 450,00 €

8 000,00 €

21-143-01271

pointA o.z.

FOTOpotulky

16 480,00 €

6 000,00 €

21-143-01278

SARAHS SK, N.O.

Nerast / Ne-rast

3 430,00 €

2 000,00 €

21-143-01287

Zuzana Graus Rudavská

5 550,00 €

2 500,00 €

21-143-01308

tranzit.sk

Život, smrť, láska a spravodlivosť (pracovný názov)

11 475,00 €

6 000,00 €

21-143-01324

Oľga Paštéková

Krehká rovnováha. Samostatná prierezová výstava Oľgy Paštékovej

2 155,00 €

1 700,00 €

21-143-01343

Peter Sit

Depressive Realism

7 345,00 €

3 000,00 €

21-143-01350

APART

Priepaste / Abysses

12 540,00 €

5 000,00 €

21-143-01361

Kaštieľ Moravany

ARTROOMS MORAVANY 3

58 960,00 €

23 000,00 €

21-143-01364

Krajanský inštitút

V Bubline

11 396,00 €

8 000,00 €

21-143-01374

Šimon Chovan

Molecules in the mist - pracovný názov

1 900,00 €

1 600,00 €

Zuzana Graus Rudavská: INSPIRATION / ILLUMINATION Objekt Obraz
Kresba Šperk
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Č. žiadosti
21-143-01382

Žiadateľ
Kristián Németh

Názov projektu
Chýbajúci stĺp

Žiadaná suma

Pridelená suma

2 080,00 €

1 800,00 €

Žiadosti úplné - nepodporené
Č. žiadosti
21-143-00341

Žiadateľ
Galéria Nedbalka, n.o.

Názov projektu
Výstava diel Ľudovít Fulla

Žiadaná suma

Pridelená suma

21 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak vzhľadom k počtu podaných projektov žiadateľa v rámci podprogramu sa komisia rozhodla

komisie

uprednostniť iné projekty žiadateľa.

21-143-00351
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00537
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00549

Galéria Nedbalka, n.o.

Výstava - Magical Moments - umelecké fotografie

0,00 €

15 950,00 €

0,00 €

7 060,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu a konceptu predloženého projektu.
Jana Bednarova

Prales (pracovný názov), Samostatná výstava

Odborná komisia pridelila projektu 0 bodov, nakoľko výstava žiadateľky je súčasťou ročného výstavného plánu galérie podporeného v rámci programu 1.4.5.

Technická univerzita vo Zvolene

17. ročník medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a
interiéru Cena profesora Jindřicha Halabalu 2021

18 641,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.

0,00 €

Realizácia výstavného priestoru KDNI na "Medzinárodnom veľtrhu
21-143-00550

Technická univerzita vo Zvolene

nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry - NÁBYTOK A

10 146,00 €

0,00 €

BÝVANIE 2021" v Nitre
Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.

21-143-00562
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00587
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00607

Pnutie LUXUS, o.z.

Správa o existencii džungle

7 200,00 €

0,00 €

3 030,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

XXX Salon 2021

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivé umelecké výstupy a koncepciu výstavy (chýba výraznejší kurátorský vstup).
Spolok architektov Slovenska

Cena profesora Jozefa Lacka 2021

6 190,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.
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0,00 €

Č. žiadosti
21-143-00608

Žiadateľ
Spolok architektov Slovenska

Názov projektu
Cena profesora Martina Kusého 2021

Žiadaná suma

Pridelená suma

2 350,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.

21-143-00609

Spolok architektov Slovenska

Cena Emila Belluša 2021

19 000,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.

21-143-00610

Spolok architektov Slovenska

Cena Dušana Jurkoviča 2021

13 400,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.

21-143-00657
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00663
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00686
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00698
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00738
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00766
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00768
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00772

Andrea Kramárová

Napi sa umenia

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 100,00 €

0,00 €

2 790,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu predloženého projektu.
Michaela Chovancová

Po stopách Židovskej kultúry

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivý koncept projektu a nejasnosť vzájomnej interakcie jeho jednotlivých aktivít.
Pavel Kuna

be yourself be unique

3 000,00 €

0,00 €

40 185,00 €

0,00 €

23 700,00 €

0,00 €

7 300,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu a výstupov predloženého projektu.
Desana Dudášová

Portréty

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočného umeleckého prínosu, realizačného plánu a nevyváženého rozpočtu.
Agentúra Artlines s.r.o.

Konkrétne leto 2021 (Súčasné európske geometrické tendencie)

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
design factory

Architektura za polárním kruhem

Odborná komisia odporúča žiadateľovi v budúcnosti projekt podať do podprogramu Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity – dizajn.
Juraj Schramek

Cestovná výstava fotografií cyklu: Zlaté slovenské ručičky

14 500,00 €

0,00 €

4 460,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočného realizačného plánu a nevyváženého rozpočtu.
Vladimír Bača

Inventúra
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00777
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00789
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00852

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
OZ Podoby slova

Utajené klenoty

3 760,00 €

0,00 €

3 100,00 €

0,00 €

11 320,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu predloženého projektu.
Igor Cvacho

Igor Cvacho - V znamení Váh

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na jeho nedostatočný umelecký prínos.
Dominika Chrzanová

(Vý)Stavoprojekt Piešťany

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý nespadá do podprogramu.

komisie

Odborná komisia odporúča prihlásiť sa v zodpovedajúcom podprograme.

21-143-00910
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00914
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00921
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00927
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00929
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00930
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00937

Martin Baláž

Osamelosť v meste

4 510,00 €

0,00 €

7 927,00 €

0,00 €

17 812,00 €

0,00 €

3 980,00 €

0,00 €

3 140,00 €

0,00 €

8 155,00 €

0,00 €

10 050,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, z dôvodu nejasných výstupov a nepresvedčivého umeleckého prínosu projektu.
AB ART press, s.r.o.

Tajchy včera a dnes

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého konceptu predloženého projektu.
Servare et Manere, o.z.

Pamätník Carla Gustava Sewnssona v Žiline

Odborná komisia sa rozhodla prideliť projektu 0 bodov, keďže projekt svojím zámerom nespadá do podprogramu.
Stanislav Jendek

Výstava fotografií „Krása industriálu“

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nedostatočné výstupy projektu.
Martina Rötlingová

Krátka retrospektíva o kráse

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočného posunu v kontexte tvorby autorky.
Ing. Vladimir Bárta - ab-ART press

Laznícky svet

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nejasného umeleckého prínosu projektu.
PJ SOUND STUDIO s.r.o.

Michal Uhrík - multimediálna výstava krajina a archetyp
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00939
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00941
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00974
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00981
Zdôvodnenie
komisie
21-143-00987

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivé umelecké výstupy a prínos projektu.
PJ SOUND STUDIO s.r.o.

Nízke Tatry v premenách

11 270,00 €

0,00 €

5 250,00 €

0,00 €

5 000,00 €

0,00 €

4 142,00 €

0,00 €

14 100,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu a výstupov predloženého projektu.
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov

Najkrajšie kalendáre Slovenska - pracovný názov

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu predloženého projektu.
Spolok výtvarníkov Slovenska

Hommage à Notre Dame

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého konceptu predloženého projektu.
Katarína Slaninková

Epicentrum

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
vytvorené na Slovensku

suvenir Turiec 2021

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý nespadá do podprogramu.

komisie

Odborná komisia odporúča prihlásiť sa v zodpovedajúcom podprograme, prípadne zvážiť zapojenie vzdelávacej časti projektu do podprogramu určeného pre vzdelávacie
aktivity.

21-143-01031
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01062
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01065

Raska, s.r.o.

Prelet nad nami

6 050,00 €

0,00 €

11 450,00 €

0,00 €

3 287,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, vzhľadom k umeleckému prínosu a nevyváženému rozpočtu projektu.
Satori Cinema production

Nové Slovensko - New Slovakia / Duch Francúzskej Polynézie

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu a výstupov predloženého projektu.
David Raška

Zanikajúci svet

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý svojim zameraním a

komisie

skladbou rozpočtu spadá do podprogramu určeného k tvorbe diel.

21-143-01071
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01075

Simona Švaňová

"Pocta" pandémii (pracovný názov)

6 650,00 €

0,00 €

8 900,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, keďže sa nestotožňuje so zámerom a koncepciou projektu.
Music Press Production s.r.o.

Music Press 10 rokov - VÝSTAVA: koncertná fotografia
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01086
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01089
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01105

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu projektu v rámci daného podprogramu.

OZ Združenie medailérov Slovenska

Slovenská medaila 2016 – 2020 / 30 rokov Združenia medailérov
Slovenska

3 700,00 €

0,00 €

8 225,00 €

0,00 €

15 060,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.

Lucia Tužinská

Interaktívne workshopy pre deti a výstavy originálov a printov ku
knihe "Ako chutí žltá"

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu projektu.

Ján Tóth

Intuície pre neviditeľné pravidlá a ich manifestácie v prežívanom
svete (inštalácia)

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

určeného k tvorbe diel.

21-143-01112
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01115
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01118

Matej Pancurák

Virtuálne cestovanie budúcnosť cestovania

3 171,00 €

0,00 €

3 300,00 €

0,00 €

3 980,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla projekt nepodporiť vzhľadom na nejasné výstupy a umelecký zámer projektu.
Eduard Klena

"papierové mestá"

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na jeho nedostatočne prepracovaný realizačný plán.
Jana Andrejková

Univerzálny vs. individuálny

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nedostatočne vypracovaného realizačného plánu. Odporúča uchádzať sa o podporu v nasledujúcom roku v rámci

komisie

programu určeného pre začínajúcich tvorcov.

21-143-01141

SPUTNIK

Charlotte Mumm: a worm can curl at any point of its body (pracovný
názov)

7 870,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak vzhľadom k počtu podaných projektov žiadateľa v rámci podprogramu sa komisia rozhodla

komisie

uprednostniť iné projekty žiadateľa. Odborná komisia odporúča žiadateľovi projekty do budúcnosti podať v rámci jedného projektu v podprograme určenom pre celoročné
aktivity nezávislých galérií a organizácií.

21-143-01144

SPUTNIK

Sandra Hauser: I Would Prefer Not To (pracovný názov)

12 950,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak vzhľadom k počtu podaných projektov žiadateľa v rámci podprogramu sa komisia rozhodla

komisie

uprednostniť iné projekty žiadateľa a tiež vzhľadom k nejasne argumentovanému rozpočtu. Odborná komisia odporúča žiadateľovi projekty do budúcnosti podať v rámci
jedného projektu v podprograme určenom pre celoročné aktivity nezávislých galérií a organizácií.
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Č. žiadosti
21-143-01152
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01165
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01167

Žiadateľ
Ateliér Strop

Názov projektu

Žiadaná suma

Nikdy sme sa nemali lepšie

Pridelená suma

7 426,00 €

0,00 €

12 950,00 €

0,00 €

24 600,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.

Občianske združenie LECA

ĽUDSKÁ TVÁR - SLOBODA ALEBO SMRŤ/ medzinárodná výstava k
100.výročiu narodenia A.Dubčeka

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu projektu.
Custom-Pharma III

Výstavný program galérie v roku 2021

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

celoročných aktivít galérií a organizácií.
Galéria na tričkách - obleč sa do diela: Šupkári ( kolektívna výstava

21-143-01174

BAMBA SPHERE s.r.o.

mladej generácie absolventov Školy umeleckého priemyslu Josefa

23 200,00 €

0,00 €

26 700,00 €

0,00 €

Vydru Bratislava )
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01182

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého zámeru a prínosu predloženého projektu.
PO:CITY, s.r.o.

CLUBOVKA 2021

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý nespadá do podprogramu.

komisie

Odborná komisia odporúča prihlásiť sa v zodpovedajúcom podprograme, prípadne zvážiť zapojenie vzdelávacej časti projektu do podprogramu určeného pre vzdelávacie
aktivity.

21-143-01192
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01193
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01194
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01210

CREA - EDU

MURAL V MESTE

7 350,00 €

0,00 €

9 500,00 €

0,00 €

6 450,00 €

0,00 €

4 060,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivé umelecké výstupy projektu v minulosti v kontexte historického mesta.
Fashion Revolution Slovakia

Kopa handár

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivé umelecký prínos projektu.
Ľuboš Kotlár

Gimmick

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

„Pekný nákup„ podnadpis: Inovatívne technológie v textilnom dizajne

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.

21-143-01222

Národný Trust n.o.

CESTA ŽIVOTOM
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7 942,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01233

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu a výstupov predloženého projektu.
Nadácia - Centrum súčasného umenia

Socha piešťanských parkov

32 550,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť z dôvodu nejasného realizačného plánu projektu a nedostatku informácií vzhľadom na jeho rozsah, závažnosť a spôsob

komisie

spolupráce so zapojenými organizáciami. Odborná komisia odporúča projekt dopracovať a uchádzať sa o podporu v budúcnosti.

21-143-01239

design factory

Industriálná situácia / KONVERZE

4 950,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.

21-143-01240

design factory

Architektúra Konverzií na Slovensku

28 500,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu

komisie

Individuálne a kolektívne výstavy a prezentačné aktivity - dizajn.

21-143-01269
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01274
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01276
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01286
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01290
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01302
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01315

Fabrika umenia

Interakcie - koletívna výstava v exteriérovom prostredí

0,00 €

0,00 €

0,00 €

23 400,00 €

0,00 €

9 136,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť vzhľadom na jeho nepresvedčivú výstavnú koncepciu.
Curatorial Studies Institute

ART FOR HOSPITALS

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, vzhľadom na nepresvedčivosť umeleckého zámeru a prevedenia projektu vo vzťahu k cieľovej skupine.
Music Press Production s.r.o.

V stopách básnika (pracovná verzia)

10 600,00 €

0,00 €

4 500,00 €

0,00 €

2 820,00 €

0,00 €

21 500,00 €

0,00 €

6 600,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu a nedostatočného realizačného plánu projektu.
Andrej Haršány

Mutácia

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, vzhľadom k nevyváženému a nevypracovanému rozpočtu projektu.
Miroslava Repiská

Na dobrú noc

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, keďže rozpočet sa skladá hlavne z nákladov určených na vydanie publikácie a na vytvorenie diel.
Asociácia vizuálnej kultúry a umenia na Slovensku

Jarná výstava - Renesancia prírody a človeka

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu a konceptu predloženého projektu.
Miroslava Kubáňová

BEZ NÁZVU (kde je priestor)
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Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01319

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
SPUTNIK

Vlatka Horvat: Me (Pracovný názov)

6 950,00 €

0,00 €

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak vzhľadom k počtu podaných projektov žiadateľa v rámci podprogramu sa komisia rozhodla

komisie

uprednostniť iné projekty žiadateľa. Odborná komisia odporúča žiadateľovi projekty do budúcnosti podať v rámci jedného projektu v podprograme určenom pre celoročné
aktivity nezávislých galérií a organizácií.

21-143-01326
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01327
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01335
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01341
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01349
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01353
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01354

INVERZIA

NEW SHADES of United Colors

5 950,00 €

0,00 €

3 610,00 €

0,00 €

15 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

0,00 €

5 270,00 €

0,00 €

24 720,00 €

0,00 €

6 600,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť, z dôvodu nepresvedčivej umeleckej koncepcie projektu.
Modrý Peter

Jakub Milčák - Zátvorky

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
Martin Toldy

Techno-animizmus (pracovný názov)

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
Katarína Predajnianská

Svet okom FotoKatky

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu predloženého projektu.
Moncolova, s.r.o.

Monografická výstava Silvia Krivošíková

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť v kontexte s ostatnými predloženými projektami v rámci podprogramu.
Milan Mikula

WHITE POWER

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na ideový zámer a prevedenie projektu v súvislosti s citlivosťou danej témy.
Projekt Kekse

Projekt Kekse - Oživenie priestorov školy na Jesenského ulici v BA

Zdôvodnenie

Odborná komisia nespochybňuje kvalitu predloženého projektu, avšak projektu pridelila počet bodov 0 vzhľadom k tomu, že ide o projekt, ktorý spadá do podprogramu na

komisie

celoročnú výstavnú činnosť galérií a organizácií.

21-143-01360
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01378

Katarína Poliačiková

Samostatná výstava v Galérii Médium v Bratislave

9 100,00 €

0,00 €

Odborná komisia odporúča projekt nepodporiť, nakoľko sa jedná o výstavu diela, ktoré bolo výstupom podporeného štipendia v rámci podprogramu 1.4.1.
Juraj Rattaj

After P. B.
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5 625,00 €

0,00 €

Č. žiadosti
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01385
Zdôvodnenie
komisie
21-143-01390
Zdôvodnenie
komisie

Žiadateľ

Názov projektu

Žiadaná suma

Pridelená suma

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nedostatočne vypracovaného projektu.
Dominik Jursa

10 rokov momentov

3 100,00 €

0,00 €

56 900,00 €

0,00 €

Odborná komisia sa rozhodla žiadosť nepodporiť z dôvodu nepresvedčivého umeleckého prínosu predloženého projektu.
Kristiana Kóňa

Portréty a duševné zdravie - výstava a online prezentácia

Odborná komisia odporúča žiadosť nepodporiť vzhľadom na nepresvedčivé umelecké výstupy a neprimeraný rozpočet projektu.

Bratislava 19.02.2021

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD,
riaditeľ
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