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Bratislava

Ako poslednú udalosť pred
letným uzatvorením galérie
SNG pripravuje špeciálny
program len pre pracovníkov
v zdravotníctve a ich blízkych.

Esterházyho palác
SNG bude počas leta pre verejnosť
zatvorený, a to od 4. júna do 2. septembra tohto roka. „Uzatvorenie Esterházyho paláca súvisí s prepájaním systémov, to znamená, že palác
musí byť napojený na centrálny
technický velín,“ vysvetľuje Klára
Hudáková, hovorkyňa SNG.
Ukončenie stavebnej časti rekonštrukcie SNG v Bratislave je naplánované na tento rok s tým, že v SNG
sú odhodlaní vynovené priestory
galérie sprístupniť hneď po kolaudácii, a teda bez hotového interiérového vybavenia.
„Radi by sme verejnosti prezentovali rekonštrukciu ako tému, ukázali stavbu aj mechanizmus galérie,
a to prostredníctvom prehliadok,
lektorských výkladov, atraktívnych
programov a iných kreatívnych
a vzdelávacích aktivít,“ už skôr avizovala generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.
Aktuálny plán galérie je privítať
návštevníkov v decembri tohto roku
na výstave, ktorá bude akýmsi pilotným projektom či prológom pred
oficiálnym otvorením a sprístupnením expozícií zbierok SNG.
Verejnosť má ešte do 3. júna možnosť pozrieť si v SNG aktuálne výstavy Motýľa nekúpiš, 7x7. Sedem
slobodných úvah o umení, ako aj
Máš umelecké črevo? – Sloboda voľby či experimentálne expozície na 1.
poschodí Esterházyho paláca.
BRATISLAVA.
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Prestavba národnej
galérie by sa mala
pomaly končiť
Pre stavebné práce dočasne zatvoria Esterházyho palác

tradičná interaktívna inštalácia.
Večer budú môcť spoznať hojivú silu
umenia či užiť si nočný koncert hudobného producenta Stroona s projekciou vizuálneho umelca Devkid.
Víkend zakončia spoločné nedeľné raňajky spojené s rozprávaním
kurátorky Kataríny Kolbiarz Chmelinovej o jedle a umení pre dospelých a s tvorivou aktivitou o zmysloch pre deti.
Akcie mimo Bratislavy

Napriek tomu, že počas pandémie
si ľudia zvykli navštevovať galériu aj
online, SNG nebude pripravovať
žiadne online programy počas uzatvorenia Esterházyho paláca. „V lete
ľudia vyhľadávajú predovšetkým živé programy,“ vysvetľuje Hudáková.
Dodáva, že SNG nie sú iba výstavne
priestory v Bratislave a pozýva na
výstavy, ktoré budú v ďalších expozíciách SNG sprístupnené v priebehu mája a júna 2022.
Najbližšie od Bratislavy je to
Schaubmarov
mlyn
v Pezinku
s expozíciou mlynárstva a galéria
výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn.

u

Fakty

Rekonštrukcia SNG
začala sa v roku 2016,
celkové náklady na rekonštrukciu
galérie a administratívnej budovy,
vybudovanie nového depozitára
a verejných priestorov sú približne
70 miliónov eur,
l ukončenie stavebných prác
je naplánované na rok 2022.
l
l

Infúzia umenia

Ako poslednú udalosť pred letným uzatvorením galérie SNG pripravuje špeciálny program len pre
zdravotníkov a zdravotníčky a ich
rodiny Infúzia umenia. Bude sa konať počas celého víkendu 4. – 5. júna
na základe registrácie cez online formulár, v ktorom uvedú aj svoje pracovisko.
„Tento program vnímame ako
hodnotový a spoločensky dôležitý.
Pripravovali sme ho s cieľom
prejaviť úctu a vďaku zdravotníkom/zdravotníčkam po ich nesmierne náročnom pracovnom období, počas ktorého sa o nás všetkých s vytrvalosťou starali. Pri tejto
príležitosti by sme im to radi odplatili vo forme ‚umeleckej‘ starostlivosti smerom od nás,“ vysvetľuje
Bohdana Hromádková, riaditeľka

Esterházyho palác SNG v dotyku s vynoveným premostením.

úseku marketingu a komunikácie
SNG.
Pre lekárky a lekárov, zdravotné
sestry, ostatných zdravotníkov a ich
rodinných príslušníkov pripraví galéria rôzne typy programov.
„Budú na nich čakať tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi, kreatívne

workshopy pre dospelých, cez príbeh o Ester N spoznáme fungovanie
galérie, s reštaurátormi odhalíme
anatómiu umeleckých diel, s kurátormi odkryjeme príbehy zbierkových predmetov a nazrieme do denníkov a skicárov Ladislava Mednyánszkeho,“ približujú Marcela

FOTO – TASR

Kvetková a Kristína Paulenová z oddelenia marketingu a tvorby programov SNG. V sprievode riaditeľky
Alexandry Kusej a vedúceho kurátora Dušana Burana budú môcť nahliadnuť aj do rekonštruovaných
priestorov galérie.
Súčasťou programu bude aj ne-

Od 28. mája tu návštevníci nájdu
výstavu ilustrácií Jindřicha Krejču
Príroda vášho detstva s dôrazom na
realizmus v zobrazovaní rastlín a živočíchov.
V Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku 2.
júna sprístupnia výstavu fotografii
Jakuba Gulyása Pieseň po práci, zameranej na módu a na aktuálnosť
Fullovho odkazu ako stálej inšpirácie. Na Zvolenskom zámku otvoria
17. júna vynovenú expozíciu gotického umenia.
Bratislavskí zamestnanci SNG leto využijú na prípravu na sťahovanie do novej budovy a expozíciu Júliusa Kollera. Tá bude sprístupnená
začiatkom septembra na 1. poschodí
Esterházyho paláca.
Jana Liptáková,
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Most Lamač budú cestári opravovať po celé leto
Začínajú sa práce na rozšírení
vozovky za mostom v smere
k tunelu Sitina.

Cez víkend sa začala
ďalšia etapa opravy mosta Lamač na
D2, tentoraz na výjazde z Bratislavy
smerom na hranice s Českom.
Bude rozdelená do viacerých fáz,
prvá sa začala v sobotu, prípravou
dopravného značenia a presmerovaním dopravy. Počas samotnej
opravy mosta, ktorá bude prebiehať
od 20. júna do 31. augusta, by mali
byť obmedzenia rýchlostné, bez obmedzenia pruhov, čo umožní plánované rozšírenie vozovky.
Informoval o tom Peter Peťko,
člen predstavenstva a prevádzkový
riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.
BRATISLAVA.

Nevyhneme sa
tvorbe určitých
kolón, ale myslíme si,
že to bude v pohybe,
premávka nebude
stáť.
Milan Pilip,
KDI v Bratislave

dĺženie životnosti mosta. Oprava sa
bude uskutočňovať nielen na moste
samotnom, ale aj pod ním. Práce sa
majú realizovať 24 hodín, sedem dní
v týždni, cez víkendy aj v noci. Na
stavbe bude pracovať 30 zamestnancov dodávateľa, použitých by malo
byť 15 mechanizmov.
Pracovať budú nonstop
Presmerovanie dopravy prebehlo
Ide o komplexnú opravu mosta, cez víkend, od pondelka 23. mája až
ktorou by sa malo dosiahnuť pre- do 19. júna sa bude pracovať na roz-

šírení vozovky za mostom v smere
k tunelu Sitina, čo následne umožní
riešiť dopravu spôsobom dva plus
dva pruhy. Komplexná oprava mosta v smere z Bratislavy do Malaciek
odštartuje 20. júna a potrvá do konca augusta.
Pripravte sa na kolóny

„Premávka bude obmedzená, lebo
jazdné pruhy budú v zúženom profile, bude tam znížená rýchlosť. Nevyhneme sa tvorbe určitých kolón,
ale myslíme si, že to bude v pohybe,
premávka nebude stáť,“ skonštatoval Milan Pilip z krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.
Problém však nastane, ak dôjde napríklad k dopravnej nehode.
Zároveň Pilip avizoval zabezpečovanie zvýšeného dohľadu najmä
v úseku D2 od tunela Sitina po Stupavu v oboch smeroch a tiež monitorovanie obchádzkových trás po
oboch stranách diaľnice.
(tasr) Most Lamač.
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