OTVORENÉ PÓDIUM 2017 (HODNOTENIE PROJEKTU)
Finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj
V rámci rozpočtu sme zorganizovali 6 akcií, ktoré navštívilo cca 600
ľudí. V priemere je to 100 divákov na podujatie, čo je veľmi dobrá účasť
vzhľadom na to, že ide o nekomerčné projekty.
Dodržali sme koncept aj ciele projektu: pripraviť pestrú ponuku
rôznorodých a kvalitných podujatí, ktoré síce vychádzajú z literatúry a
z textov, ich spracovaním a formou však presahujú do iných umeleckých
disciplín. Tým sú aj divácky atraktívne a tiež poskytujú voľnosť a priestor
na tvorivosť umelcom pri prezentácii.
Projekt podporil začínajúcich aj etablovaných umelcov, ponúkol verejnosti
kvalitné podujatia (či už zo vzdelávacieho alebo kultúrneho aspektu),
podporil čítania a propagáciu kníh, keďže organizátorom je knižnica, a tiež
prehĺbil vzťahy s umelcami a kultúrnymi inštitúciami, s ktorými
spolupracujeme. V neposlednom rade, knižnica upútala pozornosť svojimi
aktivitami, prezentovala sa ako priestor pre kvalitné kultúrno-vzdelávacie
podujatia, čo do istej miery napomáha aj zvýšeniu počtu čitateľov.
Program v roku 2017:
2. 6., 16. 6. Milan Labuda: Živí proti živým
Prírodovedno-literárne stretnutie s cieľom naučiť deti prírodu chápať i
ochraňovať. Projekt zoológa Juraja Čačaného a knihovníčky Lucie
Gucmanovej.
30.6. Vladimír Balek uvádza: Ľahúčko, len tak
Mix spomienok, improvizácie, textov a hudby troch bývalých členov
GUnaGU. Vladimír Balek, známy bádateľ v oblasti teoretickej a
aplikovanej kozmológie, besedoval so svojimi priateľmi, Ivanom
Mizerom, kanadským profesorom patafyzkultúry ("pataphysical
education") a umenia hádať a Oľgou Belešovou o úlohe nevyhnutnosti a
náhody v realite skutočného života i artificiálnej ilúzie.
6. 7. Vlčie piesne
Spojenie literatúry a hudby. Poetka Eva Luka ( Havranjel, Diabloň,
Divosestra) inšpirovala pesničkárku Iku Kraicovú (kapela Romanika).
9. 8. Literárny kvíz s Dadom Nagyom
Vedomosti o knihách si návštevníci mohli otestovať priamo s promotérom
dobrej literatúry Dadom Nagyom. Zazneli úryvky z kníh, bolo veľa zábavy
aj ceny pre víťazov.
Hudobný hosť - Ecetera band: L. Lovišková, I. Lovišková, J. Stefancic, K.
Zbožinková.

10. 8. Brigitta & Silvia speaks
Čítanie z divadelnej hry Brigitta (od M. Majerníkovej Koval). Príbeh troch
žien je dramatizáciou románu Milenky (E. Jelinek, nositeľka Nobelovej
ceny za literature).
Účinkovali: Daniela Mackovičová, Lenka Košická, Iveta Svetlíková.
Hudobný hosť: Silvia speaks.

