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ÚVOD
Projekt bol založený na vzájomnej inšpirácii a zdieľaní know-how na zabezpečenie rozvoja oboch
slovenských aj nórskych kultúrnych organizátorov, počas regulárnych aj štruktúrovaných stretnutí.
V spolupráci s partnerom sa počas projektu zrealizovalo spolu 3 PechaKucha Nights, ktoré
prezentovali nórskych a slovenských účinkujúcich pre lokálne publikum v Osle a v Bratislave.
-

-

-

9. novembra 2016 - “PechaKucha Night Bratislava Vol.35“ – boli odprezentovaní 13 umelci
a kreatívci pričom 2 boli z Nórska, vybraní nórskymi partnermi PKN Oslo. Zvyšných 11 bolo
vybraných zo slovenskej scény dramaturgiou PKN BA.
10. novembra 2016 - celodenná konzultácia za okrúhlym stolom, na výmenu know-how
založenom na organizovaní rovnakých podujatí v rôznych mestách medzi partnermi.
1. decembra 2016 - 2 prezentujúci zo slovenskej scény prezentovali počas 40-tého vydania
PechaKucha Night Oslo. 2 zástupcovia PKN BA (z toho jedna zároveň aj prezentujúca) sa
zúčastnili zahraničnej poznávacej cesty, kde počas podujatia mohli naživo odpozorovať,
ako organizujú partneri podujatie "in situ".
25. januára 2017 - “PechaKucha Night Bratislava Vol. 36 ” - bola zrealizovaná PechaKucha
na ktorej sa tématicky aj výberom 2 hostí podieľali parteri z Nórska. Počas tohto podujatia
začali byť poznatky z tejto slovensko-nórskej výmeny aplikované na proces organizácie.

PKN Vol 35 in Bratislava
Projekt „PechaKucha Night Bratislava vol 35“ bol úspešne zrealizovaný dňa 9.11.2016, tradične o
20:20 hod v priestoroch kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí. Priblížil tak preplnenej sále
110 návštevníkom, počas jedného večera 13 prezentujúcich, umelcov a vedcov, ktorí vo svojej
práci skúmajú príbuzné spoločenské fenomény. Výberom témy „Umenie a sociálne vedy“ sme
prepojili dva rôzne svety, ktoré spolu vytvorili nové vzájomné inšpirácie. Hlavným prínosom
projektu je popularizácia vedy a súčasného umenia. V citlivom prepojení na umenie, výskumy a
dáta je takéto podujatie zamerané na veľmi aktuálnu tému. Na základe takýchto prepojení je
možné divákov a diváčky upriamiť na rôzne aktuálne problémy spoločnosti, toleranciu,
spoznávanie rôznych kultúr, vlastnú kultúru, architektúru, ktorá je opustená, kultúru odľahlejších
zákutí Slovenska, ale aj kultúru sídliska Petržalka, ktorá postupne mizne.
Na podujatí vystúpili nasledovní prezentujúci:
Abandoned (Re)creation Martin Zaiček a Andrea Kalinová predstavili krásu opustenej architektúry
kúpeľných miest
Barbara Lášticová Sociálna psychologička, ktorú zaujíma, ako je možné merať a zmierňovať
stereotypy a predsudky
Hanna von Bergen /NO Spoluzakladateľka nórskej verzie Zóny bez peňazí
Ivan Brezina Psychológ skúmajúci laické presvedčenia o múdrosti
Ľudmila Horňáková Umelkyňa pracujúca s témami participácie, dôvery medzi komunitami,
aktivizmom a udržateľným verejným priestorom
Martin Boroš Ukázal možnosti využívania dát pre sociálnovedný výskum
Martin Kleibl Záchranca poslednej monumentálnej maľby v Petržalke, ale aj popularizátor folklóru
Mária Rumanová Režisérka a scenáristka uviedla dokument Hotel Úsvit z prostredia Čiernej nad
Tisou
Matúš Rabada Oživuje tradičnú techniku modrotlače
Olav Brekke Mathisen /NO Žurnalista a hudobník, ktorého inšpirujú zlé susedské vzťahy
Soňa G. Lutherová Antropologička predstavila svoj autorský dokumentárny debut Zatopené o
kaštieli z Parížoviec a jeho majiteľoch
Tatiana Bužeková Zaoberá sa etnografiou a antropológiou, hovoriť bude o spoločenskej premene
v roku 1968
Vladimír Bahna Kognitívny antropológ predstavil svoj výskum v oblasti hnusu
Krátke popisky: http://pechakucha.sk/vydania/pechakucha-night-bratislava-17/
Playlist večera:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhA-A8NhYNZ_1QNL6og5GsqB2qd1MuLE6
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Konzultačné stretnutie a interná správa
Počas projektu boli zrealizované 3 stretnutia:
-

-

-

9.-10. novembra 2016 sa v Bratislave zrealizovalo stretnutie medzi zástupcami
organizačného tímu PKN Oslo: Siri Hoibo, Hanna Von Bergen and Olav Brekke Mathisen a
zástupcami organizačného tímu PKN Bratislava: Zuzana Borošová, Michaela Kučová, Lenka
Gorfolová, Ivana Hrončeková. Členovia oboch organizácii participovali na 8-hodinovom
konzultačnom workshope, kde diskutovali o vnútorných organizačných aspektoch
organizovania projektu PKN.
1-3. decembra 2016 sa v Osle stretli za PKN Oslo: Paul H. Amble a za PKN Bratislava: Lenka
Gorfolová, Ivana Hrončeková. Cieľom stretnutia bolo prebrať otázky na mieste konania
podujatia, ktoré organizujú nórsky partneri PKN Oslo Vol. 40. Počas podujatia zástupcovia
PKN BA stretli neformálne aj zvyšok celého nórskeho tímu: Siri Hoibo, Hanna Von Bergen,
Olav Brekke Mathisen a ďalších.
25.-26. januára 2017 sa v Bratislave stretli za PKN Oslo: Paul H. Amble a za PKN Bratislava:
Zuzana Borošová, Ivana Hrončeková. Zástupcovia diskutovali ohľadom jednotlivých
pripravených plánoch na inováciu podujatí a ohľadom budúcej spolupráce.

Všetky výmeny know-how a porovnávania jednotlivých organizačných častí medzi partnermi boli
písomne zaznamenané v internej správe.
Krátky sumár:
V Osle, publikum medzi 400-600 návštevníkmi, s polovicou sediacou a polovicou stojacou.
Podujatie sa zvyčajne odohráva v utorok, v partnersky ustálenom priestore - zadarmo vo výstavnej
hale.
V Bratislave, typicky medzi 150 – 200 návštevníkov. Podujatie sa zvyčajne odohráva v stredu, v A4 priestore pre súčasnú kultúru, s divadelným sedením. Niektoré vydania majú odlišné miesto
konania väčšinou v architektonicky-špecifických priestoroch (napr. Kino Mladosť).
Členovia PKN Oslo opisujú charakter podujatia ako: “miesto, kde treba byť”, dostupnosť,
odlišnosť, rôznorodosť, empatia, “zvláštnosť”, a taktiež s ambíciou “spraviť Oslo najcool
mestom”.
V Bratislave PKN ako podujatie má silnú a stabilnú značku (tiež mierne vyčerpanú) hlavne pre
experné publikum. Zároveň je PKN pre veľa mladých ľudí a študentov stále neobjavené podujatie.

Charakteristiky porovnávané počas projektu boli spojené s hlavnými organizačnými zložkami:
konkurencia, pozícia, dramaturgia, manažment, financie, PR a práca s publikom. Vznikla
20-stranová interná správa, ktorá popisuje jednotlivé oblasti do detailov, ktoré boli analyzované
počas spoločných stretnutí medzi partnermi.
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PKN Vol 40 in Oslo
2 členky PKN BA tímu a 1 umelkyňa participovali na PKN Oslo Vol. 40. Tatérka a maliarka Andrea
Kopecká a Ivana Hrončeková, umelkyňa a členka tímu ako dramaturgička za PKN BA boli
prezentované počas Nórskej 40-tej PKN Oslo 1. decembra.
Ďalšia členka tímu PKN BA produkčná Lenka Gorfolová zapísala z cesty: “PechaKucha Night Oslo
bola pre mňa skutočne inšpirujúcou. Okrem toho, že si budem Oslo pamätať z decembrovej cesty
ako umením a históriou dýchajúce mesto žijúce bez stresu a zhonu, atmosféra podujatia sa mi
zaryla hlboko pod kožu a ostala vo mne. 12 prezentujúcich nielen z Nórska, ale aj z Fínska, Dánska a
zo Slovenska. Prvým príbehom bol nezvyčajný život Mortena Gasvanda, ktorý hľadá a fotí
najstaršie stromy v Nórsku, ďalším bol Fín Mikko Koskinen, ktorému alkohol zachránil život. Lars
Sandas zostavil Narkoatlas a venuje sa v ňom nezvyčajnej téme: hovorí o drogách o životoch resp.
neživotoch narkomanov. V rámci “fun” nesmie v dnešnej dobe chýbať ani slovko selfie, Instagram
a YouTube a tak prezentoval aj Kristoffer Eliassen, ktorého najväčším hobby a prácou je selfie
fotenie, Per Bloch spievajúci 15 skladieb, každú v inom jazyku bez vedomosti konkrétneho jazyka či
Tuva Orbeck Sorheim, ktorej som nič nerozumela, ale tak neskutočne rýchlo a pútavo rozprávala,
až mi to nevadilo. Medzi zvyšnými boli aj dve Slovenky: Ivana Hron eková, ktorej prezentácia mala
názov Contemporary Czechoslovakia a Andrea Kopecká so svojim projektom Skin and Canvas.
Ako som tak sedela a počúvala multikultúrny program jedného vydania, uvedomila som si, že
výber slovenských zástupcov bol veľmi dobrý. Obe dievčatá boli inšpirujúce. Ivana priniesla pre
mňa, po mnohých rokoch organizácie PKN BA, iný pohľad na to ako kreatívne sa dá povedať jedna
myšlienka a zároveň ako sa dá odprezentovať práca a to čo človeka baví. Spôsob akým prednášala
sa úplne vymykal ostatným prezentáciám a ľudia z neho boli nadšení! Každý počúval s
nastraženými ušami a čakal ako príbeh skončí. Myšlienka ako dokážeme vychádzať s našimi
českými bratmi a oni s nami ľudí zaujala, a téma hranice, ktorú medzi týmito dvoma krajinami
neberieme vôbec ako hranicu, bola zjavná aj z fotografie plynúcej rieky. Tá symbolizuje príbeh ako
aj čas - práve on je tým, čo nás delí. Andrea neskôr porozprávala ako vníma umenie na koži, čo pre
ňu a ľudí, ktorí k nej chodia, znamená tetovanie, ale hovorila aj o slovenských vzoroch a čipke. S
veľkým zanietením odprezentovala čo je naše, slovenské, a s čím sa spája naša história. Takto
získalo multikultúrne publikum v Oslo prehľad o Slovensku, o jeho histórii, o jeho zvykoch,
tradíciách a vzoroch, ako aj pohľad na nás ako na modernú krajinu, ktorá si váži svoju históriu a
pracuje s ňou aj v súčasných formách.”
"V dramaturgii som bola inšpirovaná špecifickým názvom pre každú prezentáciu. Názov
prezentácie slúži ako vodítko alebo ukážka pre divákov. Druhým zaujímavým rozdielom je mierka
zapájania hostiteľa - v Osle je moderovanie zdieľané. Všetci členovia tímu vždy v páre uviedli hostí
na podómium. Hostiteľ tiež predstavuje prezentujúcich pred každou prezentáciou. Aj zo
skúseností Olava - nórskeho prezentujúceho na našom 35.-tom vydaní sme zistili, že pre
prezentujúcich môže byť príjemnejšie, keď ich niekto na pódiu privíta, uvedie. Takže sa stihnú
skoncentrovať a prezentácie sa nestriedajú tak mechanicky. Toto sú asi najvýraznejšie dva
rozdiely, a zmeny ktoré by som rada v našom tíme presadila.”
Ivana Hrončeková
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PKN Vol 36 in Bratislava
PechaKucha Night Bratislava Vol. 36
streda 25.1. 2017, 20:20, a4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2
Publikum: 200
FB event: https://www.facebook.com/events/1637838423188806/
Téme periférie sa venovalo 36. vydanie podujatia PechaKucha Night Bratislava. Prezentačný večer
25. januára predstavil umelcov a iniciatívy, ktoré pôsobia v geografických perifériách alebo pracujú
s okrajovými žánrami, prejavmi a témami. Každý z hostí svoju prácu priblíži vo formáte 20x20, teda
20 obrázkami zobrazenými vždy po 20 sekúnd. Stručné a výstižné vystúpenia ukázali, čo všetko sa
deje mimo hlavných centier.
HOSTIA:
Boris Ondreička Umelec, kurátor, autor, spevák a textár skupiny Kosa z nosa, kurátor
prebiehajúceho projektu Otázka vôle
Dáša Fon Fľaša Neúnavný folk-punkový desperát, hudobný aj životný samouk
Diera do sveta Kultúrne centrum prináša progresívne súčasné umenie do Liptovského Mikuláša
Dizajn na kolesách Pokračovanie iniciatívy grafických dizajnérov z VŠVU s cieľom zlepšovať
existujúcu vizuálnu kultúru na Slovensku
Espen Tveit /NOR Popredný fotograf mapuje vidiecke futbalové štadióny a staré lyžiarske
skokanské mostíky
Folke Järnbert /NOR Presýtený súčasnou spoločnosťou, šesť mesiacov žil v nórskych horách v
starej chatke bez vody a elektriny
Chaloši Zos Spišskej Samozvaní správcovia skejtparku, autori zinov, hudobných projektov, aj
vlastného umeleckého smeru “srandizmu”
Kateřina Olivová /CZ Umelkyňa, performerka, kurátorka, feministka, laktačná poradkyňa,
jednorožec, matka…
Kloaka Platforma pre experimentálnu a nekonvenčnú tvorbu v literatúre a vizuálnom umení
Medzihmla Multižánrový festival, ktorý prináša podoby súčasného umenia do Lučenca
Miesta Mesta Fotografický projekt o miestach v meste, s dôrazom na ohrozenú architektúru a
umenie vo verejnom priestore
RurArtMap/CZ Mapuje kultúru mimo hlavné centrá, najmä na vidieku
Krátke popisky: http://pechakucha.sk/vydania/pechakucha-night-bratislava-periferia/
Playlist večera: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhA-A8NhYNZ-pOpgkiO4xiMZ8vYbuNTzd
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Záver
Aktivity boli nastavené na zážitkové učenie. Hlavné výsledkami tohto procesu sú:
- spoločná vzájomná dramaturgia s nórskymi partnermi mala veľký vplyv na obe kultúrne
scény. Nórski účinkujúci vynikajúco prispeli k vytýčeným témam bratislavských podujatí, a
naopak.
- poučenie z vzájomného zdieľania organizačného know-how prinieslo množstvo
užitočných informácií
Hlavné konkrétne inovácie, ktoré si zo spolupráce s PKN BA odnáša PKN Oslo sú:
● možnosť každé vydanie zamerať na špecifickú tému
● tvorba výraznej vizuálnej identity s programovým letákom, plagátom a PR pokrytím
● manažérske zmeny v plánovaní s viac štruktúrovanými rolami a zodpovednosťami
Hlavnými prínosmi pre PKN Bratislava zo skúsenosti s PKN Oslo sú:
● zmena komunikácie so spíkrami - vytvorenie pocitu komunity a predstavovanie každého
vystupujúceho
● väčšia pestrosť line upu (fázy kariéry, vek,...)
● posilnenie posolstva PKN je o živom spoločenskom zážitku, je miestom “kde treba byť” pre
získanie povedomia o kultúrnych iniciatívach a tvorivých osobnostiach
Obe organizácie vypracovali vlastný inovačný plán, ktorý sa každý z manažmentov bude snažiť
implementovať. Niektoré zo základných vytýčených cieľov už boli implementované, s pozitívnym
efektom na oboch stranách. Publikum PKN Bratislava k podujatiu konajúcemu sa 25. januára 2017
narástlo o 20%. Viac vyvážený line up pritiahol rôzne komunity a priniesol pozitívnu spätnú väzbu
(vďaka prepojeniu rešpektovaných profesionálnych umelcov a začínajúcich či DIY tvorcov). PKN
Oslo tiež uviedlo novú prácu s vizuálnou identitou počas 40. vydania PKN Oslo, čím bola posilnené
ich značka.
Kroky, na ktorých sa obe organizácie dohodli počas stretnutia 26.1.2017 v Bratislave, sú
nasledujúce:
1. “výročný” záverečný telefonát v septembri 2017 - zhodnotenie realizácie inovačného
plánu, vytýčenie dvoch bodov, ktoré fungujú dobre, a dvoch, ktoré vyžadujú inú stratégiu
2. vzájomná výmena hostí/organizátorov vzájomným financovaním
3. vzájomná propagácia videozáznamov smerom k online publiku a podpora medzinárodnej
platformy PKN v Európe, ako aj medzinárodnej umeleckej scéne
4. Využitie zdieľaného know-how pre interný organizačný manažment s dvojročným
plánovaným dopadom
Dopad spolupráce v rámci tohto bilaterálneho projektu je dlhodobý. PKN je pravidelné podujate,
ktoré propaguje súčasné umenie, architektúru, dizajn a ďalšie kreatívne odvetvia, a jeho charakter
(3 - 4 podujatia ročne) umožňuje ďalší rozvoj. Vďaka postupnému uplatňovaniu vytvoreného plánu
vedomosti získané počas tohto projektu majú potenciál pokračovať aj v budúcnosti. Výsledky,
ktoré sú viditeľné už dnes, sú:
● Náročnejšia dramaturgia podujatí ako stimul miestnej kultúry a kreatívnej scény.
Počas projektu bolo vybraných 25 kreatívnych tvorcov na prezentáciu počas PKN Bratislava a 14 v
Osle. Počas bežného roka PKN zabezpečí prezentáciu minimálne 48 tvorcov na lokálnej scéne, čo
prináša potenciál na podporu rozmanitosti v umení v oblasti geografie, umeleckých disciplín, veku

či pohlavia, medzi účinkujúcimi aj divákmi.
● Vzdelanejší organizačný tím
Počas projektu boli 4 členky tímu PKN Bratislava a 4 členovia tímu PKN Oslo zapojené do výmeny
know how. Tieto tímy pokračujú v organizovaní podujatí so spísanou stratégiou na nasledujúce dva
roky, ktorá dosiaľ neexistovala.

Obe organizácie vyjadrili nadšenie pre ďalšie projektové spolupráce. Keďže obe majú skúsenosti s
rozvojom miestnej platformy na medzinárodnú prezentáciu, je viac než pravdepodobné, že
ustanovená spolupráca medzi PKN Oslo a PKN Bratislava bude pokračovať.
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