
Salónik 2016 / PROJEKT 
 
 
Pod značkou rese arch uskutočnili desiatky diskusií a prednášok a vzdelávacích podujatí v 
oblasti architektonickej tvorby. Ich prepisy sa dostali aj do antológie Česká a slovenská 
architektura 1971 – 2011 (M. Mitášová, J. Ševčík) a tvorili špeciálne číslo časopisu Projekt 
2/2011. V roku 2012 bol J. Pernecký kurátorom Slovenského pavilónu na 13. výstave 
architektúry, La Biennale di Venezia. Od roku 2013 sa rese arch špecializuje na digitálnu 
architektúru a pôsobí medzinárodne. Odvtedy sa uskutočnili výučbové workshopov a 
prednášky v SK, AT, CZ, PL, DE, IT a NL. V roku 2015 OZ rese arch vytvorilo platformu 
online vzdelávania v oblasti parametrického navrhovania, používanú aj na prestížnych 
univerzitách v Európe, Ázii a Amerike. V roku 2015 sa uskutočnilo 9 workshopov a v 
Bratislave, 3 sústredenia zamerané na použitie robotického ramena KUKA v architektúre a 
medzinárodné sympózium rese arch MEETUP 2015 s prednáškami 15 vrcholových 
osobností digitálneho dizajnu. 
 
Ciele projektu 
 
Usporiadať 12 autorské sitespecific kultúrne podujatia mesačne. Podujatia dohromady 
budú dávať mnohovrstevnatý celok. Ako nosnú tému pre rok 2016 sme zvolili motto 
Welcome to Slovakia, nápis, ktorý v staničnej hale víta prichádzajúcich. 
Prepájajúcim prvkom roku 2016 bude skúmanie slovenskej identity, identity miesta Hlavnej 
stanice, hľadaním odpovedí na otázky: Ako kultivovane vítať pútnikov za každých okolností? 
Čo môžeme naopak zo Slovenska do sveta vyvážať? Na čo byť hrdí? Čo si vážiť a prečo? 
Rok 2016 bude tiež rokom slovenského predsedníctva Rady EÚ, ktoré chceme týmito 
aktivitami podporiť. 
 
História, zámery projektu 
 
Zámerom je verejne prezentovať diela výtvarného umenia a iné sprievodné profesionálne 
umelecké aktivity odbornej a laickej verejnosti. Salónik – kultúrne občerstvenie začalo 
fungovať v roku 2014.  
Priestory salónika pôsobia ako prirodzený “kultúrny highlight” komplexu negatívne 
vnímaných staničných budov. Využívanie netradičných priestorov na umelecké účely je vo 
svete dlhodobým trendom a my ho chceme aplikovať na lokálne prostredie a poskytnúť tak 
platformu na dialóg rôznych skupín, ktoré sa na komunikačnom uzle, akým stanica rozhodne 
je, stretávajú. Salónik sa už od septembra 2014 profiluje ako "salón súčasného vizuálneho a 
site specific umenia." Hlavná stanica je priestorom príchodov a odchodov. To, čo ju 
charakterizuje je neustály pohyb. Chceli by sme aby Salónik ako kultúrne miesto ponúkol 
možnosť zastavenia sa, vystúpenia z jej pravidelného rytmu a to tak v prípade cestujúcich, 
ako aj v prípade divákov, ktorí na Hlavnú stanicu prídu možno po prvý raz za iným účelom 
ako cestovaním, či odprevádzaním. Výsledkom projektu je transformácia vnímania priestoru 
a jeho funkcie. 
ŽSR nám na základe nájomnej zmluvy umožnia využívať priestory stanice na nekomerčné 
účely. Prechodnosť a dočasnosť, atribúty vlastné železničným staniciam tak ostanú 
zachované, napriek tomu veríme, že sa nám takouto dlhodobou činnosťou podarí vytvoriť z 



občasne využívaného priestoru MIESTO, teda niečo, čo bude reflektujúce a reflektované a 
bude spoluvytvárať novu (vlastnú) geografiu staničného priestoru. 
Počas roku 2015 sme pod hlavičkou Salónika usporiadali 16 kultúrnych podujatí. 
Dôležitým elementom tejto práce je kontinuita a dlhodobosť. Dramaturgický plán na rok 2016 
predstavuje 13 aktivít v oblasti súčasného umenia a site specific intervencií.  
 
 
Program 2016  WELCOME TO SLOVAKIA 
 
Aktivity projektu s časovým plánom a nákladmi 
 
Január 
 
Píše ti architektúra? 
spolupráca: o.z. Archimera a Spolok architektov Slovenska  
slávnostné udeľovanie cien v súťaži “Píše ti architektúra?” + diskusia a prezentácie (Martin 
Zaiček, Rea Dilhoffová, Ivana Rumanová, Miroslav Hrdina, Lívia Gažová, Tomáš Boroš, 
Viliam Zajíček) 
Ide o súťaž esejí (nielen) o architektúre, ktorá funguje od roku 2010. Cieľom je vzbudiť u 
mladých ľudí záujem o architektúru ako každodennú súčasť ich života vyjadrením ich 
vlastných názorov v podobe autorských esejí týkajúcich sa určitej témy. Má tak ambíciu 
vytvárať neprofesionálnu platformu na rozvoj autorského písania ako základu pre rozvoj 
architektonickej teórie a aktivizmu. Súťaž kladie dôraz aj na propagáciu verejného priestoru 
a úlohy architektúry v ňom. 
Témou ročníka Píše ti architektúra? 2015 bola otázka Kde sa stratili vízie? 
 
honoráre: 100 
tech. zabezpečenie 50 
 
Február 
 
Tupou ihlou: Workshop politickej výšivky 
KundyCrew je medzinárodne uznávaná skupina radikálnych vyšívačiek. Vystavovali už v 
rámci Artwall Gallery, CZ, v alternatívnych priestoroch ako Fuga a pod. V rámci Salónika 
pripravíme hosťom predvolebný workshop s kaviarenskou prednáškou o politickom umení. 
Aj ženy, ktoré vyšívajú majú volebné právo! 
 
honoráre: 100 
 
Marec 
 
Priečne priečnou osou 
Náučná salónna prechádzka III.  Sprevádza: Martin Zaiček 
Tento rok si pripomíname nedožitých 90. rokov od narodenie architekta Štefana Svetka, 
ktorí okrem monumentu obrátenej pyramídy daroval Bratislave aj nerealizovaný sen o 
miliónovej metropole. Architekt Martin Zaiček bude sprevádzať po nerealizovanej priečnej 

https://www.facebook.com/pisetiarchitektura


osi, vysnívaného hlavného bulváru miliónovej Bratislavy, ktorý v predstavách architekta 
Svetka začínal na Hlavnej stanici a končil pri budove nového Národného divadla. 
 
honorár: 50 
 
Apríl 
 
Zo stanice na stanicu 
Náučná salónna prechádzka IV. komentovaná prehliadka architektúry bratislavských staníc. 
Sprevádza: Matej Benčík  bratislavský klub železničných modelárov, spolupráca: Martin 
Zaiček, Archimera 
Bratislava Filiálka, Bratislava Nové mesto, Bratislava Petržalka, Bratislava Rača 
 
honorár: 50 
 
Máj 
 
Výskumná stanica: prednáška o upratovaní 
Anna JablonowskaHoly, šéfredaktorka časopisu Pyré, Potrebujeme poriadok?  
Upratovanie života, aj v dizajne, aj architektúre či v kuchyni. Čítam knihu o upratovaní, pretože si 
myslím, že mi to pomôže v živote.  
Braňo Matis, grafický dizajnér, spoluautor projektu o vizualizácii dát Visible Data. Grafický dizajn je 
plnohodnotnou zložkou posolstva textu či obrazu. Ako sa dajú myšlienky efektívne vizuálne upratať? 
 
honoráre:100  
 
Jún 
 
Salónne kuloáre life 
Mária Čorejová, Shooty, Palo Čejka, Ján Kralovič 
Diskusia o slovenskom politickom komixe a ilustrácii. Aké sú výhody a špecifiká ilustrácie 
“pre dospelých”? Existuje na Slovensku živá a perspektívna scéna? Kam smeruje? Výstava 
zákulisia autorského komixu Salónne kuloáre. 
 
honoráre: 200 
architektúra výstavy: 50 
materiál na inštaláciu: 100 
 
Prestupovanie/čakanie strednej nižšej triedy, Patrónka, alkoholosubsonické signály miesta 
Repríza divadelnej hry 
Hru podľa scenára Tomáša Džadoňa a Michala Moravčíka naštudovalo  
Tradičné rodinné bábkové divadlo Iryson v zložení Igor Rymarenko, Igor Rymarenko mladší, 
Tomáš Michalec a Mária Schlosserová. 
Zástavka a križovatka Patrónka vznikla v sedemdesiatych rokoch ako súčasť komplexného riešenia 
dopravnej situácie diaľnice D2, koridoru, privádzajúceho dopravu z Českej republiky. Jej autor, inžinier 
Igor Rymarenko, navrhoval na tú dobu veľmi progresívne dopravné riešenie, vrátane križovatiek diaľnice 
regulovaných svetelnou signalizáciou. Ako prvý sa zaoberal vplyvmi dopravného hluku na ľudské 



zdravie, navrhujúc potrebné riešenia. Inžinier Rymarenko preskúmal i hydro meteorologické záznamy z 
danej oblasti, ktorá je akýmsi lievikom, difuzérom, koridorom vetra smerom z veterného Záhoria do 
Bratislavy. Škrupinovité strechy zástavky na Patrónke mali poskytovať závetrie. Pôvodný veľkorysý 
koncept s veľkým podzemným nákupnospoločenským centrom sa však napokon nerealizoval. Možno 
teda konštatovať, že to, v čom sa dnes pohybujeme je akýsi fragment idey, ktorej cieľom bolo i to, aby 
každá zastávka v Bratislave bola originálnym priestorom s pridanou hodnotou.  
Dnes je tu špecifická sociálna situácia, koncentrácia chudobných ľudí, dočasnej architektúry lacných 
bufetov, ktoré dodávajú idealistickej aerodynamickej architektúre horký, opustený výraz. Táto kvalitná 
architektúra v dnešnom stave, ako konštatujú Moravčík a Džadoň, symbolizuje posttransformačnú 
schátralosť doplnenú privátnymi záujmami obsadiť verejný priestor a mať z neho vlastný profit. 
Dvojica Džadoň & Moravčík, ktorá sa pôvodne od začiatku výskumu zaoberala Patrónkou, postupne 
zistila, že inžinier Rymarenko je i nadšený bábkoherec, iniciátor fungovania bábkového divadla v 
Bratislave. Tento fakt vzali do úvahy a dvojica umelcov začala nahliadať na zástavku na Patrónke ako 
na scénu pre bábkové divadlo a na cestujúcich ako na marionety.  
Každodenná realita autobusovej zastávky generuje opakujúce sa javy: prestupovanie, čakanie, 
sledovanie, nestíhanie, frustráciu, či emócie. Autori vytvorili situácie, krátke typologické výjavy 
odohrávajúce sa v makete – modeli zástavky na Patrónke, ktorých protagonistami sú cestujúci, 
reprezentovaní Rymarenkovými bábkami. Typológia bábok bola podmienená zbierkou Ing. Rymarenka. 
Jeho syn ako pokračovateľ tradície rodinného bábkového divadla hru o zástavke Patrónka naštudoval a 
zrealizoval. 
 
honoráre: 1200 / 3 reprízy 
transport, stavba scény: 100 
 
September 
 
Martin Špirec: ON a OFF V. (pracovný názov) výstava, videoart 
kurátorka: Zuzana Duchová 
Výstava site specific prác absolventa ateliéru prof. Fischera na VŠVU, pripravovaná výstava 
pracuje s témou exkluzivity, statusu prezidenta a občanov. Martin Špirec pôsobí ako asistent 
na VŠVU na katedre maľby a nových médií a vo svojej tvorbe sa dlhodobo zaoberá 
posúvaním hraníc jednotlivých umeleckých odborov a kladením otázok o vizuálnej 
každodennosti. Vystavoval na mnohých samostatných a kolektívnych výstavách na 
Slovensku a v zahraničí. 
 
honorár: 150 
architektúra: 50 
materiál na výstavu: 800 
 
Okružní jízda 
Československá turistika po Bratislave v réžii brnenského divadla Feste, ktoré prevádzkuje 
tzv. 
divadelní turistiku v prostoru Hlavního nádraží v Brně. Brněnská džungle, do které byste 
raději nikdy nechtěli vkročit, ale která navzdory tomu spojuje životy téměř všech brňáků. 
Městské putování, okružní jízda městem a veřejným prostorem tak, jak to známe z 
turistických zájezdů, dovolených a víkendů na hradech a zámcích. Jde o společenskou hru, 
„táborovou bojovku“ v reálném prostoru Hlavního nádraží pro 20 diváků, stovky 
procházejících a tisícovky přihlížejících. 
 



honoráre: 600 
cestovné: 100 
ubytovanie: 200 
 
Október 
 
Dorota Sadovská  Svätý František, Svätá Lucia, Svätý Tomáš Akvinský, site specific 
inštalácia 
kurátorka: Zuzana Duchová 
Sadovská rada posúva tradičné hranice médií a posolstiev, pre priestory Hlavnej stanice 
pripravila inštaláciu veľkorozmerných fotografií. Cestujúci na stanici obracajú svoje pohľady k 
tabuliam o príchodoch a odchodoch vlakov. V rámci tejto inštalácie by čiernobiele postavy "pozerali 
naspäť". Sadovská sa dlhodobo venovala zobrazovaniu svätých v súčasnom kontexte. Nevieme na prvý 
pohľad odčítať kto sú tieto postavy ani kam smerujú (podobne ako reálne postavy pod nimi  nachádzajú 
sa fyzicky vedľa seba v jednom priestore, ale nekomunikujú spolu). Objekty sú umiestnené iba na 
lankách a pri prúdení vzduchu sa pohybujú  vytvárajú tým jednak zaujímavé vizuálne efekty a v druhom 
plane môžu tématizovať neustály staničný ruch. 
 
honorár: 150 
architektúra: 50 
materiál: 1200 
prenájom lešenia a pomocné práce: 450 
 
Ozvučenie modrého vtáka 
Jonáš Gruska  soundart performance  
Gruska je medzinárodne činným a uznávaným zvukovým experimentátorom s obľubou site 
specific projektov. Špeciálne pre priestory Hlavnej stanice vytvorí unikátnu zvukovú 
inštaláciu. Modrý vták  symbol železničiarov je sklenená plastika osadená napevno v 
priestore prezidentského salónika. Akcia bude predstavovať jeho symbolický vtáčí spev. 
 
honorár: 150 
tech. zabezpečenie: 50 
prenájom techniky: 250 
postprodukčné služby: 100 
 
November 
 
Pristúpili? 
Premiéra krátkeho staničného filmu (nielen) o láske 
Réžia: Jano Šebík, spolupráca: Zuzana Ivašková, Rasťo Procházka 
Krátky film zo staničného prostredia o živote a rodine sprievodkyne Boženy na prahu krízy 
stredného veku. 
 
filmová postprodukcia: 1200 
honoráre: 300 
 
December 



 
Prezidentský dizajn 
kurátorka: Zuzana Duchová 
spolupráca: Slovenské múzeum dizajnu 
Výstava a prezentácia výskumu Zuzany Duchovej. Prezidentská vizuálna komunikácia, jej 
príklady, vývoj, história, či smerovanie… 
 
materiál: 900 
architektúra: 50 
 
celkové náklady počas celého roka: 
Dramaturgia projektu Pernecký: 1500 
Duchová: 1500 
Vološčuková: 500 
grafický dizajn propagačných materiálov 60x 10 mesiacov 600 
tlač pozvánok 500 
prenájom reklamných plôch, reklama: 100x10 mesiacov 1000 
promo, videodokumentácia: 800 
fotodokumentácia: 500 
prenájom priestorov od ŽSR 50 x 10 mesiacov 500 
 
Rozpočet celkom: 
 
honoráre umelcov: 3150 
honoráre dramaturgov: 3500 
tech. zabezpečenie, OON: 1600 
grafický dizajn, tlač, reklama: 2100 
dokumentácia: 1300 
prenájom priestorov: 500 
materiál na výstavy: 3000 
ubytovanie: 200 
cestovné: 100 
 
Cieľové skupiny (komu je projekt určený): 
 
Naším cieľom je zorganizovať kultúrne večery na Hlavnej stanici. Chceme, aby náš projekt 
priniesol benefity pre: 
 
Umeleckú obec: 
• prinášal kvalitné podujatia v oblasti site specific umenia, inštalácií, performance, vizuálnych 
umení, priestorového dizajnu 
• zaradil Bratislavu na mapu progresívnych aktivít ako sa dejú na viacerých ďalších miestach 
v Európe 
• podporil vzdelávanie v umení a sprostredkovanie umenia širšiemu publiku 
 
Komunitu: 



• prepájal kultúry a generácie, 
• vytváral predpoklady pre vzájomný rešpekt a podporu. 
 
Mladých ľudí: 
• pomáhal prekonávať stereotypy a predsudky, prehlboval porozumenie a rešpekt ku kultúre, 
• sprístupnil dôležité informácie o kultúre, dedičstve a histórii miesta v širších súvislostiach, 
• hravou formou pritiahol k záujmu o kultúru, architektúru a vizuálne umenie. 
 
Cestujúcu verejnosť každého veku a profesie  spríjemnenie rutinnej cesty, prezentácia diel 
zaujímavých výtvarníkov, umožnenie zamyslenia a kultúrneho obohatenia pri cestovaní  
tieto intervencie majú ambíciu dosiahnuť istú mnohovrstevnatosť významov. T.j. byť 
zrozumiteľné aj pri uponáhľanom vnímaní "z rýchlika", ale poskytovať aj priestor na hlbšiu 
kontempláciu súdobého urbánneho pútnika. 
 
Spôsob financovania projektu – uviesť vlastné zdroje a ďalšie organizácie, inštitúcie a fondy, 
ktoré sa podieľajú na financovaní projektu: 
 
Kultúrne aktivity v priestoroch vládneho salónika začali prebiehať už v roku 2014, 
financované hlavne z vkladov členov, sympatizantov, dobrovoľnícky a sponzorsky. Pre veľký 
úspech minulých aktivít sme sa rozhodli náš projekt rozšíriť a profesionalizovať spoluprácou 
s vizuálnym umelcom a teoretikom Jánom Perneckým zo združenia rese arch. V roku 2015 
sme na projekt získali dotáciu od MKSR. Kultúrne aktivity v priestoroch stanice sú možné 
vďaka vkladu majiteľa stanice, ŽSR, ktorý si za prenájom účtuje nekomerčnú cenu. Žiadame 
o dotáciu pod subjektom rese arch, ktorého ciele sú plne v súlade s cieľmi "kultúrneho 
laboratória" v Salóniku. 
 
Propagácia projektu: 
 
Najefektívnejšou propagáciou je osobné šírenie správ o kvalite podujatí a programu. Projekt 
Salónik má vybudovanú základnú aktívnu divácku skupinu (800 adries v elektronickom 
adresári pošty, vyše 1000 sledujúcich na facebooku) 
Popri elektronických médiách pracujeme aj s printovými médiami (tlačové správy, 
uverejnenie informácií o podujatiach) a rozhlasom (audio upútavky, rádio Devín, rádio_FM). 
K tradičným formám ako tlačové správy, rozhovory patria dve línie propagácie zamerané na 
sociálne siete a nové médiá:  
 
Pristúpili? Séria video upútaviek  réžia, kamera, strih: Jano Šebík (sebik.tv) 
Na vybrané podujatia boli robené krátke (spravidla cca minútové) video upútavky s cieľom 
pritiahnuť publikum na sociálnych sieťach. Tieto neformálne krátke videá fungujú jednotlivo 
aj ako celok, príbeh fiktívnej postavičky z Hlavnej stanice  sprievodkyne Boženy a jej rodiny. 
celkovo 10 dielov, počet pozretí najúspešnejších dielov: 1555 
Z jednotlivých fragmentov plánujeme vytvoriť autorský film zo železničného prostredia 
 
Komix Salónne kuloáre  kreslí: Mária Čorejová 



Od februára 2015 vychádza ďalšie sprievodné médium  kreslený komix. Ústrednou 
postavou je tentokrát syn sprievodkyne Boženy, Franz Xaver Procházka, ktorý sa práve 
narodil a glosuje kultúrne dianie na Slovensku na blogu denníka N. Popri príbehu sú do 
komixu umiestnené upútavky na akcie v Salóniku. Tlačený komix je distribuovaný na akcie 
ako vernisáže a pod. 
https://dennikn.sk/autor/salonnekuloare/ 
celkovo 10 dielov, počet pozretí najúspešnejších dielov: 1019 
 
Cieľová skupina má viac vrstiev  jednak členovia okruhu záujemcov o vizuálne umenie a 
architektúru (odborná verejnosť) s ktorou komunikujeme prostredníctvom emailov a 
sociálnych sietí. Ďalej široká cestujúca verejnosť, ktorá sa o našich aktivitách dozvie z médií 
alebo priamo na stanici. 
 
Dôležitou zložkou propagácie sú tlačené pozvánky a plagáty, hlavne pre strednú a staršiu 
generáciu ako aj v oficiálnom styku s existujúcimi a potenciálnymi partnermi a sponzormi, čo 
pomáha zaručiť ďalšiu udržateľnosť projektu a zabezpečiť spolufinancovanie. 
 
Očakávaná efektivita z realizácie projektu, príjmy zo vstupného:   
 
Naše podujatia majú za cieľ sprístupniť umenie verejnosti a podporovať popularizáciu 
profesionálnych výtvarníkov. Z tohto dôvodu nevyberáme na podujatia vstupné. Akcie budú 
neziskové a nekomerčné. Kapacita priestorov Salónika je 50 osôb. Cieľová skupina má viac 
vrstiev, rovnako viac vrstiev majú aj naše výstupy. Diváci sa môžu na podujatiach zúčastniť 
jednak priamo, ďalej nepriamo, prostredníctvom vytvárania rozsiahlej foto a 
videodokumentácie na webstránke. 
 
Webstránka má sumár tiež v anglickom, nemeckom a poľskom jazyku, čím sa zaraďujeme 
do medzinárodného kontextu. 

https://dennikn.sk/autor/salonne-kuloare/

