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ANALÝZA VÝSTUPOV 
 

 

1. – 30. november 2013 

 Počas mesiaca november (v období pred tlačovou konferenciou) sme zaznamenali 

tri mediálne výstupy k výstave Robert Wilson Videoportréty. 

 Magazín Exclusive poskytol priestor pre recenziu Videoportrétov Roberta Wilsona, 

pričom vo výstupe bola spomenutá J&T Banka, Pavleye Art and Culture 

a Slovenská národná galéria. 

 Časopis STAR zaradil pozvánku na výstavu Roberta Wilsona do rubriky 

VYCHYTÁVKY redakcie. 

 V časopise Madam Eva sme zaznamenali pozvánku na Videoportréty Roberta 

Wilsona v sekcii V obraze. 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) = 16 780,00 € 

 

 

1. – 5. december 2013 

 V prvom decembrovom týždni (v období pred tlačovou konferenciou) sme 

zaznamenali dva mediálne výstupy. 

 V časopise La Femme sme zaznamenali pozvánku na výstavu Roberta Wilsona, 

pričom vo výstupe bola spomenutá J&T Banka, Pavleye Art and Culture, ako 

aj Slovenská národná galéria. 

 Forbes zaradil informáciu o výstave v Esterházyho paláci do rubriky Čo sa oplatí 

nezmeškať. 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) = 4 324,00 € 

 

 

6. – 12. december 2013 

 V druhom decembrovom týždni (vrátane dňa tlačovej konferencie) sme 

zaznamenali štrnásť mediálnych výstupov k výstave Robert Wilson Videoportréty. 

 Časopis Eva venoval dvojstranový priestor téme Roberta Wilsona a jeho 

Videoportrétom. Vo výstupe bol spomenutý producent výstavy Jozef Pavleye, J&T 

Banka, aj Slovenská národná galéria. 

 Webový portál www.bratislava.sme.sk sa venoval v článku Robert Wilsona po prvý 

raz na Slovensku nielen výstave Roberta Wilsona, ale aj jeho tvorbe. 

 Online portál www.theatre.sk predstavil vo svojom článku Kultový režisér Robert 

Wilson v Slovenskej národnej galérii Roberta Wilsona ako umelca, ako aj jeho 

výstavu Videoportréty v SNG. 

 Podobne sa na tvorbu Roberta Wilsona a jeho výstavu v SNG zameral webový 

portál www.eprofit.sk v príspevku Štylizovaná krása. 

 Denník Plus jeden deň v rubrike Stručne krátko informoval o výstave Roberta 

Wilsona v SNG. 

 Magazín Profit predstavil svoj článok Štylizovaná krása v rozšírenej verzii rovnako 

v printovej podobe, pričom vo výstupe bola spomenutá J&T Banka, Pavleye Art 

and Culture, ako aj Slovenská národná galéria. 

 Denník SME informoval o výstave Videoportréty v článku Aktuálne výstavy. 

 Vyššie uvedený výstup denníka SME sme zaznamenali tiež v online podobe na 

www.kultura.sme.sk v článku Aktuálne výstavy. 

http://www.bratislava.sme.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.eprofit.sk/
http://www.kultura.sme.sk/
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 Online portál www.trendybyvanie.sk uverejnil informáciu o otvorení výstavy 

Roberta Wilsona v článku s názvom Robert Wilson otvára brány slovenskej 

verejnosti. 

 Webový portál www.nextfuture.sk venoval priestor téme výstavy Videoportréty 

v článku Výstava Videoportrétov v Slovenskej národnej galérii, pričom vo výstupe 

bola uvedená J&T Banka, Pavleye Art and Culture, a tiež Slovenská národná 

galéria. 

 Online médium www.andawell.sk zverejnilo tlačovú správu pod názvom 

Multimediálna výstava ROBERTA WILSONA: VIDEOPORTRÉTY otvára svoje brány 

slovenskej verejnosti. 

 Online portál www.teraz.sk sa venoval otvoreniu výstavy Videoportréty v článku 

Američan Wilson vystavuje v SNG videoportréty celebrít i zvierat, pričom vo 

výstupe uviedol J&T Banku, Pavleye Art and Culture a Slovenskú národnú galériu. 

 Televízia Markíza sa venovala výstave Videportréty s Miloshom Harajdom 

a Jozefom Pavleye v relácii Teleráno. Výstup bol označený titulkom Dych berúce 

pohyblivé fotografie. 

 Webový portál www.24hod.sk priniesol informácie o otvorení výstavy Roberta 

Wilsona v článku Američan Wilson vystavuje v SNG videoportréty celebrít 

i zvierat. 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) = 43 528,00 € 

 

 

13. – 19. december 2013 

 V treťom decembrovom týždni (v období po tlačovej konferencii) sme zaznamenali 

osemnásť mediálnych výstupov k výstave Robert Wilson Videoportréty. 

 RTVS prinieslo na rádiu Slovensko rozhlasovú reportážnu montáž o výstave 

Roberta Wilsona Videoportréty spolu so sprievodným textom na portáli 

www.slovensko.rtvs.sk.  

 V denníku Pravda sme zaznamenali výstup s názvom Vtáčia klietka aj škrieka, 

ktorý približuje tvorbu Roberta Wilsona a zároveň opisuje jeho výstavu v SNG. 

 Online portál www.modernysvet.sk zverejnil tlačovú správu pod názvom Americký 

umelec Robert Wilson predstaví svoju sériu videoportrétov. 

 Tlačovú správu prevzal tiež webový portál www.trendybyvanie.sk a uverejnil ju 

pod názvom MULTIMEDIÁLNA VÝSTAVA ROBERT WILSON: VIDEOPORTRÉTY, 

pričom spomenul J&T Banku, Pavleye Art and Culture a Slovenskú národnú 

galériu. 

 Na portáli www.pluska.sk sme zaznamenali výstup s názvom Originálne portréty 

celebrít: V Bratislave vystavuje americký umelec Robert Wilson, ktorý informuje 

o výstave Roberta Wilsona v SNG. 

 Článok s názvom Vtáčia klietka aj škrieka sme okrem printovej podoby denníka 

Pravda zaznamenali aj online na www.kultura.pravda.sk. 

 Denník Plus jeden deň tiež venoval priestor v printe článku Originálne portréty 

celebrít: V Bratislave vystavuje americký umelec Robert Wilson, ktorý informuje 

o výstave Roberta Wilsona. 

 Časopis Beauty & Woman priniesol dvojstranový rozhovor s Robertom Wilsonom, 

ktorý označil titulkom ROBERT WILSON o videoportrétoch. V článku sa spomína 

J&T Banka, Pavleye Art and Culture a rovnako Slovenská národná galéria. 

 Online portál www.hnonline.sk sa v sekcii Kultúra zameral na výstavu Roberta 

Wilsona v SNG, ako aj predstavenie Wilsona ako umelca v článku s názvom Brad 

Pitt v Bratislave. V hľadáčiku majstra avantgardy. 

http://www.trendybyvanie.sk/
http://www.nextfuture.sk/
http://www.andawell.sk/
http://www.teraz.sk/
http://www.24hod.sk/
http://www.slovensko.rtvs.sk/
http://www.modernysvet.sk/
http://www.trendybyvanie.sk/
http://www.pluska.sk/
http://www.kultura.pravda.sk/
http://www.hnonline.sk/
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 Televízia TA3 odvysielala reportáž o videoportrétoch R. Wilsona s riaditeľom J&T 

Banky Andrejom Zaťkom, producentom Jozefom Pavleye a Petrou Hanákovou zo 

Slovenskej národnej galérie. 

 Portál www.bord.sk sa venoval v článku Výstavu ROBERT WILSON: 

VIDEOPORTRÉTY máme už aj na Slovensku ako výstave Videoportréty, tak aj 

Wilsonovej osobnosti a jeho tvorbe. 

 Na online portáli www.season-report.sk sme zaznamenali výstup venovaný téme 

výstavy Roberta Wilsona s názvom Bratislava ožije svetovým umením, v ktorom 

bola spomenutá J&T Banka, Pavleye Art and Culture, a tiež Slovenská národná 

galéria. 

 Web www.egoodwill.sk uverejnil tlačovú správu pod názvom Multimediálna 

výstava Roberta Wilsona. 

 Inspire magazine sa venoval výrazný priestor téme Roberta Wilsona vo výstupoch 

s názvom Robert Wilson Videoportéty, pričom bola viackrát spomenutá J&T 

Banka, Pavleye Art and Culture a Slovenská národná galéria. 

 Časopis Season Report uverejnil článok s názvom Bratislava ožije svetovým 

umením aj v printovej podobe, kde rovnako spomenul J&T Banku, Pavleye Art and 

Culture a Slovenskú národnú galériu. 

 Magazín Exclusive vyhradil priestor pre rozhovor s Robertom Wilsonom, pričom vo 

výstupe bola spomenutá J&T Banka, Pavleye Art and Culture a Slovenská národná 

galéria. Robert Wilson a jeho tvorba boli však spomenuté aj v ďalšom článku s 

názvom KURT STALLAERT: umelecká cesta do Bratislavy. 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) = 102 885,00 € 

 

 

20. – 26. december 2013 

 Vo štvrtom decembrovom týždni sme zaznamenali tri mediálne výstupy k výstave 

Robert Wilson Videoportréty. 

 Denník Nový čas uverejnil informáciu o výstave Roberta Wilsona v SNG v rubrike 

Kam cez víkend? 

 V časopise GOLDMAN sme zaznamenali šesťstranový výstup o tvorbe Roberta 

Wilsona: ROBERT WILSON Kráľ videoportrétov, v ktorom bola spomenutá J&T 

Banka, Pavleye Art and Culture a Slovenská národná galéria. 

 Časopis Top trendy v bývaní priniesol tému zariaďovania interiéru videoportrétmi 

vo výstupe s názvom VIDEOPORTRÉT nový spoločník v interiéri, kde bola 

spomenutá J&T Banka aj Slovenská národná galéria. 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) = 50 277,60 € 

 

 

27. – 31. december 2013 

 Vo poslednom decembrovom týždni sme zaznamenali dva mediálne výstupy. 

 Denník SME uverejnil informáciu o výstave R. Wilsona v SNG v článku s názvom 

Výstava.  

 STV Jednotka odvysielala reportáž z výstavy Roberta Wilsona v Správach o 19:00 

v sekcii Z domova. 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) = 14 720,00 € 

 

 

 

http://www.bord.sk/
http://www.season-report.sk/
http://www.egoodwill.sk/
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1. – 12. január 2014 

 Počas mesiaca január sme zaznamenali sedem mediálnych výstupov k výstave 

Robert Wilson Videoportréty. 

 Online portál www.kultura.sme.sk uverejnil recenziu na výstavu R. Wilsona 

s názvom Aká dôležitá je túžba po zážitku. 

 Denník SME zaradil vyššie uvedený článok Aká dôležitá je túžba po zážitku 

rovnako do printovej podoby denníka. 

 Webový portál www.ujszo.com informoval o výstave Roberta Wilsona v článku 

Digitális kalitka baglyokkal. 

 Na webe www.masmedialneinfo.sk sme zaznamenali výstup o tvorbe Roberta 

Wilsona a jeho výstave v SNG, pričom v ňom bola uvedená J&T Banka, Pavleye 

Art and Culture, aj Slovenská národná galéria. 

 Reportáž TV Markíza o výstave Videoportréty sme zaznamenali aj so sprievodným 

textom na webe televízie www.markiza.sk pod názvom Odhalený Brad Pitt či 

Robert Downey jr. na operačnom stole? 

 Týždenník Nový čas pre ženy stručne informoval o výstave Videoportréty v SNG. 

 Online portál www.teraz.sk venoval tiež priestor voľnému vstupu do SNG počas 

roka 2014, pričom v článku spomenuli nielen Slovenskú národnú galériu a J&T 

Banku, ale aj súčasnú výstavu Roberta Wilsona. 

 Denník Nový čas stručne informoval o výstave Videoportéty v rubrike V pohybe 

a v rytme. 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) = 15 675,20 € 

 

http://www.kultura.sme.sk/
http://www.ujszo.com/
http://www.masmedialneinfo.sk/
http://www.markiza.sk/
http://www.teraz.sk/
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Prehľad výstupov 
 

Č. Dátum Médium Článok 
Cena za 

publikovanie 
článku 

Hodnota 
výstupu 
klienta 

Celkom 
AVE 

(výstup x 
2)* 

1 06.11.2013 Exclusive VIDEO ART v Bratislave 6 675,00 € 6 675,00 € 
13 350,00 

€ 

2 26.11.2013 STAR VYCHYTÁVKY redakcie 1 660,00 € 415,00 € 830,00 € 

3 28.11.2013 MADAM EVA V obraze 6 500,00 € 1 300,00 € 2 600,00 € 

4 02.12.2013 La Femme 
ROBERT WILSON 
VIDEOPORTRAITS/VIDEOP
ORTRÉTY 

1 577,00 € 1 577,00 € 3 154,00 € 

5 04.12.2013 Forbes 
December 2013 ČO SA 
OPLATÍ NEZMEŠKAŤ 

3 900,00 € 585,00 € 1 170,00 € 

6 06.12.2013 Eva 
RobertWilson: 
Videoportréty 

13 000,00 € 
13 000,00 

€ 
26 000,00 

€ 

7 08.12.2013 
www.bratislava.sm
e.sk  

Robert Wilsona po prvý raz 
na Slovensku 

500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 

8 09.12.2013 www.theatre.sk  

KULTOVÝ REŽISÉR 
ROBERT WILSON V 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ 
GALÉRII 

50,00 € 50,00 € 100,00 € 

9 09.12.2013 www.eprofit.sk  Štylizovaná krása 265,00 € 265,00 € 530,00 € 

10 09.12.2013 Plus jeden deň Výstava portrétov 260,00 € 260,00 € 520,00 € 

11 10.12.2013 Profit Štylizovaná krása 6 400,00 € 6 400,00 € 
12 800,00 

€ 

12 10.12.2013 SME Aktuálne výstavy 1 920,00 € 864,00 € 1 728,00 € 

13 10.12.2013 
www.kultura.sme.s
k  

Aktuálne výstavy 500,00 € 225,00 € 450,00 € 

14 12.12.2013 
www.trendybyvani
e.sk  

ROBERT WILSON OTVÁRA 
SVOJE BRÁNY 
SLOVENSKEJ VEREJNOSTI 

100,00 € 100,00 € 200,00 € 

15 12.12.2013 www.nextfuture.sk  

VÝSTAVA 
VIDEOPORTRÉTOV V 
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ 
GALÉRII 

50,00 € 50,00 € 100,00 € 

16 12.12.2013 www.andawell.sk  

Multimediálna výstava 
ROBERTA WILSONA: 
VIDEOPORTRÉTY otvára 
svoje brány slovenskej 
verejnosti 

50,00 € 50,00 € 100,00 € 

17 12.12.2013 www.teraz.sk   
Američan Wilson vystavuje 
v SNG videoportréty 
celebrít i zvierat 

200,00 € 200,00 € 400,00 € 

18 12.12.2013 TV Markíza 
Dych berúce pohyblivé 
fotografie 

1 750,00 € 1 750,00 € 3 500,00 € 

19 12.12.2013 www.24hod.sk  
Američan Wilson vystavuje 
v SNG videoportréty 
celebrít i zvierat 

50,00 € 50,00 € 100,00 € 

20 13.12.2013 RTVS 
Videoportréty Roberta 
Wilsona v Slovenskej 
národnej galérií 

240,00 € 240,00 € 480,00 € 

21 13.12.2013 Pravda  Vtáčia klietka aj škrieka 3 975,00 € 3 975,00 € 7 950,00 € 

22 13.12.2013 
www.modernysvet.
sk  

Americký umelec Robert 
Wilson predstaví svoju 
sériu videoportrétov 

50,00 € 50,00 € 100,00 € 

23 13.12.2013 
www.trendybyvani
e.sk  

MULTIMEDIÁLNA VÝSTAVA 
ROBERT WILSON: 
VIDEOPORTRÉTY 

100,00 € 100,00 € 200,00 € 

24 13.12.2013 www.pluska.sk  

Originálne portréty 
celebrít: V Bratislave 
vystavuje americký 
umelec Robert Wilson 

300,00 € 300,00 € 600,00 € 

http://www.bratislava.sme.sk/
http://www.bratislava.sme.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.eprofit.sk/
http://www.kultura.sme.sk/
http://www.kultura.sme.sk/
http://www.trendybyvanie.sk/
http://www.trendybyvanie.sk/
http://www.nextfuture.sk/
http://www.andawell.sk/
http://www.teraz.sk/
http://www.24hod.sk/
http://www.modernysvet.sk/
http://www.modernysvet.sk/
http://www.trendybyvanie.sk/
http://www.trendybyvanie.sk/
http://www.pluska.sk/


.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 9 

25 13.12.2013 
www.kultura.pravd
a.sk  

Vtáčia klietka aj škrieka 330,00 € 330,00 € 660,00 € 

26 13.12.2013 Plus jeden deň Originálne portréty celebrít 1 300,00 € 1 300,00 € 2 600,00 € 

27 13.12.2013 BeautyWoman 
ROBERT WILSON o 
videoportrétoch 

8 000,00 € 8 000,00 € 
16 000,00 

€ 

28 14.12.2013 www.hnonline.sk  
Brad Pitt v Bratislave 
V hľadáčiku majstra 
avantgardy 

300,00 € 300,00 € 600,00 € 

29 15.12.2013 TA3 

Videoportréty R. Wilsona/ 
Henrik Ibsen v Aréne/ Krst 
zabudnutých rozprávok/ 
Kópie Márie Bidelnicovej/ 
Štyria na Kanape/ Let the 
good days come/ Hovoriť 
pravdu mocným/ Festival 
Schubert Fest 2013 

3 750,00 € 3 750,00 € 7 500,00 € 

30 15.12.2013 www.bord.sk  
Výstavu ROBERT WILSON: 
VIDEOPORTRÉTY máme už 
aj na Slovensku 

50,00 € 50,00 € 100,00 € 

31 15.12.2013 
www.season-
report.sk  

Bratislava ožije svetovým 
umením 

200,00 € 200,00 € 400,00 € 

32 15.12.2013 www.egoodwill.sk  
Multimediálna výstava 
Roberta Wilsona 

200,00 € 200,00 € 400,00 € 

33 15.12.2013 Inspire magazine 
Robert Wilson 
Videoportréty 

2 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 

34 15.12.2013 Inspire magazine 
Robert Wilson 
Videoportréty 

16 000,00 € 
16 000,00 

€ 
32 000,00 

€ 

35 15.12.2013 Season Report 
Bratislava ožije svetovým 
umením 

6 640,00 € 6 640,00 € 
13 280,00 

€ 

36 16.12.2013 Exclusive 
ROBERT WILSON: 
videoportréty 

4 450,00 € 4 450,00 € 8 900,00 € 

37 16.12.2013 Exclusive 
KURT STALLAERT: 
umelecká cesta do 
Bratislavy 

4 450,00 € 1 557,50 € 3 115,00 € 

38 20.12.2013 Nový čas Kam cez víkend? 1 992,00 € 298,80 € 597,60 € 

39 25.12.213 GOLDMAN 
ROBERT WILSON Kráľ 
videoportrétov 

22 140,00 € 
22 140,00 

€ 
44 280,00 

€ 

40 26.12.013 
Top trendy 
v bývaní 

VIDEOPORTRÉT nový 
spoločník v interiéri 

2 700,00 € 2 700,00 € 5 400,00 € 

41 27.12.2013 SME Výstava 960,00 € 960,00 € 1 920,00 € 

42 28.12.2013 STV Jednotka 
Videoportréty Roberta 
Wilsona v SNG 

6 400,00 € 6 400,00 € 
12 800,00 

€ 

43 01.01.2014 
www.kultura.sme.s
k  

Aká dôležitá je túžba po 
zážitku 

500,00 € 500,00 € 1 000,00 € 

44 02.01.2014 SME 
Aká dôležitá je túžba po 
zážitku 

3 840,00 € 3 840,00 € 7 680,00 € 

45 03.01.2014 www.ujszo.com  Digitális kalitka baglyokkal 50,00 € 50,00 € 100,00 € 

46 06.01.2014 
www.masmedialnei
nfo.sk  

SNG: Robert Wilson a jeho 
videoportréty - do 
23.3.2014 

50,00 € 50,00 € 100,00 € 

47 07.01.2014 www.markiza.sk  
Odhalený Brad Pitt či 
Robert Downey jr. na 
operačnom stole? 

1 000,00 € 1 000,00 € 2 000,00 € 

48 08.01.2014 Nový čas pre ženy 
Robert Wilson: 
Videoportréty 

1 750,00 € 1 750,00 € 3 500,00 € 

49 09.01.2014 www.teraz.sk  
V SNG bude po celý rok 
2014 voľný vstup na 
výstavy 

200,00 € 50,00 € 100,00 € 

50 10.01.2014 Nový čas V pohybe a v rytme 1 992,00 € 597,60 € 1 195,20 € 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) za mesiac sledované obdobie 2013/2014 = 

230 7909,80 € 

 
 

http://www.kultura.pravda.sk/
http://www.kultura.pravda.sk/
http://www.hnonline.sk/
http://www.bord.sk/
http://www.season-report.sk/
http://www.season-report.sk/
http://www.egoodwill.sk/
http://www.kultura.sme.sk/
http://www.kultura.sme.sk/
http://www.ujszo.com/
http://www.masmedialneinfo.sk/
http://www.masmedialneinfo.sk/
http://www.markiza.sk/
http://www.teraz.sk/
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* AVE (Advertising value equivalent) je koeficient, ktorý určuje, akú hodnotu má PR výstup pre klienta. Počíta 
sa vynásobením dvoch zložiek: 1.Ceny v €, ktorú stojí reklamný priestor v konkrétnom médiu rovnako veľký, 
ako publikovaný výstup. 2. Koeficientom dôveryhodnosti, ktorý reflektuje vyššiu dôveryhodnosť PR výstupu 
oproti reklame. V praxi sa využívajú hodnoty koeficientu 2 až 6. Kharisma využíva hodnotu 2.  
 
AVE = cena rovnakého reklamného priestoru x násobiteľ dôveryhodnosti (=2) 
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ANALÝZA VÝSTUPOV ZA OBDOBIE 1. november 2013 – 12. január 

2014  
 

Za obdobie 1. november 2013 – 12. január 2014 sme zaznamenali celkom 50 výstupov 

k výstave Robert Wilson Videoportréty. Väčšinu výstupov zverejnili printové médiá (24), 

približne rovnaký počet výstupov sme zaznamenali v online médiách (22). Zvyšok (4) 

zverejnili audiovizuálne médiá (televízia a rozhlas). Výstupy mali vo vzťahu k J&T Banke, 

Pavleye Art and Culture a Slovenskej národnej galérii pozitívny alebo neutrálny 

charakter.  

 

Médiá sa venovali prevažne téme výstavy Roberta Wilsona Videoportréty v SNG, jeho 

umeleckému profilu a tvorbe. Za „kľúčový moment“ možno považovať tlačovú 

konferenciu, ktorá sa uskutočnila 12.12.2013. Na tejto konferencii sa zúčastnili okrem 

iných aj novinári TASR, najčítanejších slovenských periodík, ako napríklad SME, Pravda, 

Plus jeden deň, Eva, či najvýznamnejších audiovizuálnych médií ako RTVS či TA3. 

Napriek tomu, že tlačovú správu prebrali len 4 online médiá: www.andawell.sk, 

www.modernysvet.sk, www.trendybyvanie.sk a www.egoodwill.sk, v období po tlačovej 

konferencii výrazne stúpol počet výstupov k výstave Robert Wilson Videoportréty. 

 

O výstave Roberta Wilsona v Slovenskej národnej galérii informovali aj najčítanejšie 

slovenské printové médiá, ako napríklad denníky SME, Pravda, Nový čas, Plus jedeň deň, 

týždenník Nový čas pre ženy či mesačník Eva, Goldman alebo Inspire magazine. Okrem 

printových médií sa nám podarilo zasiahnuť aj najpočúvanejšie a najsledovanejšie 

audiovizuálne médiá ako RTVS, TA3, či Markízu. Informovanie verejnosti o výstave 

Videoportréty výrazne posilnili aj významné online médiá: www.sme.sk, www.pravda.sk, 

www.hnonline.sk, www.pluska.sk, či www.markiza.sk. Pozvánku verejnosti na výstavu 

Roberta Wilsona tak ponúkla široká škála médií. Vďaka všetkým výstupom sa zvýšilo 

nielen povedomie verejnosti o samotnej výstave Roberta Wilsona a jeho tvorbe, ale aj 

o činnosti J&T Banky, agentúry Pavleye Art and Culture a Slovenskej národnej galérie. 

V najbližšom období možno na základe úspešnej prezentácie prepokladať vysokú 

návštevnosť výstavy Robert Wilson Videoportréty v SNG. 

 

Mediálnu prezentáciu výstavy Roberta Wilsona Videoportréty za obdobie 1. november 

2013 – 12. január 2014 hodnotíme pozitívne a aj v nasledujúcom období očakávame 

výskyt témy videoportrétov Roberta Wilsona v slovenských médiách. 

 

Mediálna hodnota výstupov (AVE) za sledované obdobie 2013/2014 = 

230 909,80 € 

http://www.andawell.sk/
http://www.modernysvet.sk/
http://www.trendybyvanie.sk/
http://www.egoodwill.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.pravda.sk/
http://www.hnonline.sk/
http://www.pluska.sk/
http://www.markiza.sk/
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Graf 1 

Graf znázorňuje percentuálne zastúpenie článkov vydaných 

v printových, internetových médiách, rozhlase a televíznych médiách. 
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1. VIDEO ART v Bratislave [Exclusive 06/11/2013] 
 

Médium Exclusive 

Rubrika ART 

Dátum 

uverejnenia 
6.11.2013 

Autor Milosh Harajda 

Strana 86,87 

 

Posledné týždne roka 2013 prinesú do hlavného mesta Slovenska dva 

fenomenálne umelecké projekty, ktoré spája vizuálny jazyk pohyblivých obrázkov. 

Rezervujte si v diári čas na Roberta Wilsona a Kurta Stallaerta. 

Autor - Milosh Harajda, Foto: Robert Wilson a Kurt Stallaert 

ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS 

Jediný autentický spôsob, ako zažiť divadlo, je podmienený fyzickou prítomnosťou 

diváka. Ak je tento výrok pravdivý, ponúka sa otázka - aké dedičstvo zanechá 

divadelný umelec budúcim generáciám? Video, film a fotografia slúžia ako nástroj 

na dokumentáciu scénických umení, ale nikdy nedosahujú úroveň 

trojdimenzionálneho zážitku. Stráca sa sila zvuku i svetla, ktoré sa rozliehajú 

hľadiskom a vyprcháva aj sila subtílneho gesta herca na javisku. Američan Robert 

Wilson je jedným z mála umelcov, ktorý má schopnosť prepájať silu rozličných 

médií bez toho, aby sa fixoval na jednu metódu. Jeho proces tvorby presahuje 

možnosti jedného média a tak séria videoportrétov, ktorú 12. decembra odhalí 

Slovenská národná galéria, pozostáva z elementov opery, architektúry, kresby, 

dizajnu, tanečnej choreografie a rytmu sonetu. Wilson pri tvorbe tejto unikátnej 

série naplno využíval elementy kreatívnej tvorby - svetlo, make-up, kostýmy, 

gestá, text a hlas protagonistov. Táto dokonalá syntéza médií perfektne 

charakterizuje podstatu Wilsonovej tvorby, klasické plátno nahrádza HD 

obrazovkou a vytvára tak kompromis medzi časovo náročnou kinematografiou a 

zmrazeným momentom fotografie. Videoportréty zobrazujú osobnosti ako 

napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, Juliette Binoche, či Dita Von Teese. Do 

umeleckého sveta boli uvedené v ACE Gallery v Los Angeles a v decembri 2013 

budú mať vďaka spolupráci J&T BANKy s agentúrou Pavleye Art and Culture 

slovenskú premiéru v priestoroch Slovenskej národnej galérie. 

KURT STALLAERT: BECAUSE WINTER LASTS LONGER THAN SUMMER 

Symbolickým "predskokanom" Roberta Wilsona bude v Galérii mesta Bratislava 

monografická výstava belgického fotografa Kurta Stallaerta pod názvom: 

BECAUSE WINTER LASTS LONGER THAN SUMMER, ktorá bude divákom prístupná 

od 28.11. do 16.2. 2014. Obaja umelci síce pracujú v odlišných umeleckých 

disciplínach, no slovenským divákom sa paralelne predstavujú svojou video 

tvorbou. Kurt Stallaert v priestoroch Pálffyho paláca predstaví nové 

videoprojekcie, doplnené jeho slávnou fotografickou sériou "Bodybuilders". 

Stallaert, vo svete pôsobiaci ako komerčný fotograf, sa vo svojej sérii "moving 

stills" posúva od fotografie k videu, pričom si zachováva svoj vizuálny rukopis. 

Technologicky náročný projekt videosnímania, prináša divákovi možnosť pozorovať 

situáciu spôsobom, akým ju ľudské oko nemá kapacitu vnímať. Extrémne 

spomalený záber tak vyvoláva nielen mnohé, ťažko zodpovedateľné otázky, ale aj 

unikátny divácky zážitok. "Kurt snímanie na HD kameru aplikoval aj počas 

komerčnej produkcie v New Yorku, kde sme spoločne pripravovali kampaň pre 

nový koňak, ktorý na trh uvádzal spevák Jay Z. Výsledkom je portrétová snímka v 

spomalenom pohybe. Mám preto obrovskú radosť, že jeho medzinárodnú tvorbu 

http://www.trendybyvanie.sk/pozvanky/robert-wilson-otvara-svoje-brany-slovenskej-verejnosti
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môžeme predstaviť aj divákom na Slovensku," hovorí umelcov agent Jozef 

Pavleye. 

Obe výstavy zatvarajú svoje dvere koncom februára 2014 a Bratislavu na pár 

mesiacov zapíšu na umeleckú mapu sveta. 

-END- 
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2. VYCHYTÁVKY redakcie [STAR 26/11/2013] 
 

Médium STAR 

Rubrika VYCHYTÁVKY redakcie 

Dátum 

uverejnenia 
26.11.2013 

Autor Redakcia 

Strana 52 

 

KEĎŽE NAJLEPŠIE TIPY NA STRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU, ČI PRAKTICÉ 

MALIČKOSTI, KTORÉ NÁM UĽAHČIA ŽIVOT ZVYČAJNE MÁVAME OD PRIATEĽOV ČI 

ZNÁMYCH, AJ MY REDAKCIA ČASOPISU STAR SME SA ROZHODLI, ŽE SA S TÝMI 

NAŠIMI PODELÍME S VAMI - ČITATEĽMI V TEJTO NOVEJ RUBRIKE. BUDEME RADI, 

AK SA ZAPOJÍTE AJ VY, A O SVOJE ,,VYCHYTÁVKY" SA PODELÍTE S OSTATNÝMI 

ČITATEĽMI. TEŠÍME SA NA VAŠE TIPY. 

TOMÁŠ 

V poslednej dobe som objavil čaro spoločenských hier. Výborne sa dajú využiť 

najmä pri rodinných stretnutiach, kedy sa zíde celá rodina a môžete sa spoločne 

výborne zabaviť. Špeciálne pri Activity. 

OLÍVIA 

Čo sa týka mňa, som doslova filmový maniak. Milujem filmy, ktoré poburujú, a 

zároveň ich ľudia milujú. Takým je určite aj pokračovanie filmu The Hunger 

Games: Catching Fire. Vrelo odporúčam, určite neoľutujete. 

LUKÁŠ 

Posledné dni totálne ulietavam na cyklokuriérskej službe svihajsuhaj. sk. Keď ju 

raz objavíte, celkom sa do nej zamilujete. 

MICHAL 

Od 13. decembra si v bratislavskom Esterháziho paláci môžete vychutnať výstavu 

renomovaného amerického divadelného režiséra a inscenátora Roberta Wilsona. 

Výstava, nazvaná ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS / VIDEOPORTRÉTY 

predstaví výber z jeho ikonických video-portrétov osobností z rôznych sfér umenia 

i popkultúry. 

- FOTO: ARCHÍV ZNAČIEK 

-END- 
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3. V obraze [MADAM EVA 28/11/2013] 
 

Médium MADAM EVA 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
28.11.2013 

Autor Jana Chrappová 

Strana 139 

 

HI-TECH VÝSTAVA, STRHUJÚCE DIVADLO, ADVENTNÝ KONCERT A 

HOLLYWOODSKA KOMÉDIA - TAKTO VIDÍME KULTÚRNE STRÁVENÝ MESIAC MY. 

DIMITRIJ SAMOZVANEC 

Ján Palárik, dramatik druhej polovice 19. storočia, ktorý hľadal stále lepší svet, má 

aj dnes stále čo povedať. Najmä keď si jeho odkaz zoberú pod patronát šikovní 

súčasníci. Presvedčte sa 18. 12. na najbližšom predstavení veľkej drámy Dimitrij 

Samozvanec, o pokušení a nástrahách moci, v Divadle Jána Palárika v Trnave. 

www.djp.sk 

KONCERTNÝ ZÁŽITOK 

K predvianočnému času patrí povznášajúca slávnostná atmosféra. Návšteva 

adventného koncertu je to pravé orechové. My odporúčame vystúpenie špičkového 

organistu Mareka Vrábela a vychádzajúcej opernej hviezdy basbarytonistu Tomáša 

Šelca. 8. 12. uvedú v Seminárnom kostole v Košiciach unikátne kompozície 

slovenských a svetových autorov. www.sfk.sk 

FRAJERI VO VEGAS (Bontonfilm) 

Veľavravný je aj pôvodný názov filmu: Last Vegas. Štyria starnúci najlepší priatelia 

sa stretávajú v meste zábavy, aby zapili slobodu jedného z nich, ktorý sa rozhodol 

oženiť. Oscarové legendy Michael Douglas, Morgan Freeman, Robert De Niro a 

Kevin Kline sa po prvý raz spoločne stretli na striebornom plátne. My vám môžeme 

povedať, že to naozaj stojí za to. Skvelá komédia a páni sú stále fešáci! 

AUDIOVIZUÁLNA SENZÁCIA! 

Renomovaný americký divadelný režisér a inscenátor Robert Wilson vytvára 

unikátne diela v 3D podobe sprevádzané svetelnou a akustickou stopou. Jeho 

videoportréty zobrazujú osobnosti z rôznych sfér umenia i popkultúry ako Brad 

Pitt, Winona Ryder, Juliette Binoche či Dita Von Teese. Takú high-tech výstavu v 

Slovenskej národnej galérii v Bratislave ešte nemali (13. 12. - 23. 3. 2014). 

Buďte pri tom! 

Pripravila Jana Chrappová Foto René Miko (Dimitrij Samozvanec), Dušan Křistek, 

DSR 

-END- 
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4. ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS/VIDEOPORTRÉTY [La 

Femme 02/12/2013] 
 

Médium La Femme 

Rubrika VIANOČNÝ BEDEKER 

Dátum 

uverejnenia 
2.12.2013 

Autor ALEXANDRA OKÁLOVÁ 

Strana 120 

 

ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS/VIDEOPORTRÉTY 

Text: 

ALEXANDRA OKÁLOVÁ, FOTO: ARCHÍV 

KEDY: 13. DECEMBER 2013 - 23. MAREC 2014 

KDE: SNG, ESTERHÁZIHO PALÁC, NÁM. Ľ. ŠTÚRA 4, BRATISLAVA 

Do Bratislavy prichádza svetoznámy režisér, choreograf, video-umelec, dizajnér 

zvukových a svetelných inštalácií RobertWilson, ktorý získal renomé aj vďaka 

spolupráci s osobnosťami z rôznych umeleckých a kultúrnych sfér (Allen Ginsberg, 

David Byrne, Tom Waits či Marina Abramović). Nedávno s ním nadviazala 

spoluprácu aj popová ikona Lady Gaga na svojom novom projekte ARTPOP. 

Wilsonove ikonické 3D videoportréty zobrazujú osobnosti ako Brad Pitt, Winona 

Ryder, Juliette Binoche či Dita Von Teese a sú výsledkom umelcovej spolupráce so 

skladateľom Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a 

svetelným dizajnérom Ursom Schönebaumom. Výstavu ROBERT WILSON 

VIDEOPORTRAITS/VIDEOPORTRÉTY do SNG prináša J&T BANKA a agentúra 

Pavleye Art and Culture. 

-END- 
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5. December 2013 ČO SA OPLATÍ NEZMEŠKAŤ [Forbes 

04/12/2013] 
 

Médium Forbes 

Rubrika Kalendár 

Dátum 

uverejnenia 
4.12.2013 

Autor JAROSLAV HINŠT 

Strana 120 

 

VÝSTAVA KURT STALLAERTľ MOVINGSTILLS 29. NOVEMBER AŽ 16. FEBRUÁR, 

BRATISLAVA 

,,Moving Stills" predstavované v rámci výstavy belgického umelca Kurta Stallaerta 

v Galérii mesta Bratislavy (v Pálffyho paláci) sú vizuálne diela s unikátnym 

prístupom k obrazu, ktorý balansuje na hranici dvoch médií (fotografia a film), 

pričom plnohodnotne nie je ani jedným z nich. Stallaert ako módny a reklamný 

fotograf si vytvoril veľmi osobitý štýl, ktorý inšpiroval mnohé svetové značky. 

FESTIVAL EARLY MELONS 5. AŽ 8. DECEMBRA, BRATISLAVA 

Netradične v zime a po viac ako ročnej pauze sa opäť uskutoční Medzinárodný 

festival študentských filmov Early Melons. Súčasťou programu 5. ročníka budú aj 

rôzne nesúťažné tematické sekcie zostavené zo študentských i profesionálnych 

krátkych filmov. 

FESTIVAL URBAN MARKET 6. AŽ 8. DECEMBRA, BRATISLAVA 

Najvýraznejšie a najväčšie alternatívne podujatie na Slovensku zamerané na 

prezentáciu súčasnej módy, kreatívnej amatérskej, ale aj profesionálnej - tvorby, 

dizajnu, streetartu a mladého umenia. 

VÝSTAVA ROBERT WILSON: VIDEOPORTRÉTY DECEMBER AŽ 23. MAREC, 

BRATISLAVA 

Výstava predstaví na Slovensku (v Esterházyho paláci) po prvý raz tvorbu 

slávneho divadelného režiséra ainscenátora Roberta Wilsona, a to 

prostredníctvom výberu z jeho putujúcich Voom Portraits. Do umeleckého sveta 

boli Videoportréty uvedené v ACE Gallery v Los Angeles, verejnosť ich mohla 

naposledy vidieť koncom augusta vo švajčiarskom St. Moritzi. 

KONCERT HARLEM GOSPEL CHOIR DECEMBRA, BRATISLAVA 

Najslávnejší a najúspešnejší gospelový zbor sveta Harlem Gospel Choir sa 

predstaví v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (od 20. h). 

KONCERT DIANNE REEVES DECEMBRA, BRATISLAVA 

V rámci cyklu City Sounds vystúpi vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského 

rozhlasu (od 19:30) jedna z najväčších súčasných džezových vokálnych 

predstaviteliek - americká speváčka Dianne Reeves. Vyniká nesmiernou 

virtuozitou a improvizačným majstrovstvom. Aj vďaka jedinečnosti džezového a 

R&B štýlu a výrazu. Držiteľka ceny Grammy za najlepší džezový vokálny výkon. 

KONCERT ANDREA BOCELLI DECEMBRA, BRATISLAVA 

Jeden z najobľúbenejších svetových tenoristov vystúpi po prvý raz v Bratislave, 

koncert sa uskutoční od 19. h v Slovnaft Aréne. Rodák z Toskánska patrí medzi 

najslávnejších talianskych spevákov všetkých čias. Za dvadsať rokov svojej kariéry 

predal vyše 80 miliónov nosičov. 

KNIHA UMBERTO ECO: VYROBIŤ SI NEPRIATEĽA A INÁ PRÍLEŽITOSTNÁ SPISBA 

Tematicky rôznorodá zbierka šestnástich príležitostných esejí slávneho talianskeho 

spisovateľa je pomenovaná podľa prvej z nich, v ktorej sa venuje mimoriadne 

aktuálnej téme - potrebe spoločnosti mat svojho nepriateľa a vytvoriť si jeho 

obraz. 
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6. RobertWilson: Videoportréty [Eva 06/12/2013] 
 

Médium Eva 

Rubrika Toplist 

Dátum 

uverejnenia 
6.12.2013 

Autor Milosh Harajda 

Page 166,167 

 

Len málokto je schopný zlúčiť esencie toľkých talentov a vytvoriť z nich nové 

médium. Režisér, scénograf, dizajnér, maliar a sochár v jednej osobe Robert 

Wilson prichádza do Bratislavy zvýšiť odber elektriny v Slovenskej národnej 

galérii. 

Brad Pitt to urobil. Sean Penn a monacká princezná tiež. Pridali sa aj Winona 

Ryder, Isabella Rossellini a Johnny Depp. Pre nich bola služba ,,grátis". Krátko po 

uvedení série Voom Portratis sa však Robert Wilson inšpiroval obchodným 

prístupom Andyho Warhola a svoje dielo - videoportrét - ponúkol ako ,,servisnú 

službu" najväčším milovníkom moderného umenia. Videoportrét v životnej veľ 

kosti bol dostupný za 150-tisíc dolárov, čo je v umeleckom svete skutočne 

symbolická suma. Cenu zvyšuje soundrack diela, ktorý vzniká vždy na mieru v 

štúdiách skladateľov ako Marianne Faithful, Bernard Herrmann a Michael Gelasso. 

Tí s Wilsonom spolupracovali na jeho divadelných projektoch od začiatku 70. 

rokov. Jednou z prvých klientok bola nemecká princezná Ingeborg von Schleswig-

Holstein, ktorá si dala zvečniť svojho jedenásťročného syna. ,,Pri nakrúcaní som 

pred neho postavil líšku. Tým som vytvoril modernú verziu Malého princa, ktorý 

predo mnou stál v miniobleku od Armaniho," hovorí Wilson. Onedlho sa v New 

Yorku spustila lavína galerijných expozícií: Paula Cooper Gallery, aukčná 

spoločnosť Phillips de Pury a tiež Nathan A. Bernstein takmer paralelne uviedli šou 

z tridsiatich videoportétov, ktoré zachytávajú filmové hviezdy a vplyvné osobnosti 

popkultúry a zhotovili ich podľa matematického kľúča ,,jedno dielo subjektu a dve 

na predaj". 

CAMP 

Spájacou líniou všetkých portrétov je nezameniteľný rukopis Roberta Wilsona, 

ktorý možno charakterizovať pojmom Camp. Estetické hnutie, ktorého vznik sa 

datuje na začiatok minulého storočia, definovala autorka Susan Sontag pojmami 

umelý, frivolný, naivne povrchný a šokujúci. Pôvod slova totiž pramení vo 

francúzskom ,,se camper", čo znamená ,,pózovať v extravagantne 

predimenzovaných módnych kreáciách". ,,Wilsonovo dielo má všetky prvky 

najvyššej umeleckej tvorby. Nenapadá mi nikto, kto by dosiahol jeho level v 

disciplínach, ktorým sa vo svojej tvorbe venuje," vyjadrila sa Susan Sontag. O 

tom, že Camp marketingovo funguje aj v dnešnej dobe, svedčí kariéra fenoménu 

Lady Gaga, ktorá mu dala rozmer tretieho milénia. Speváčka a skladateľ ka tento 

rok ohlásila spoluprácu s Robertom Wilsonom na svojom novom projekte s 

názvom Artpop. 

REČ POHYBLIVÝCH OBRÁZKOV 

Jediný autentický spôsob, ako zažiť divadlo, je podmienený fyzickou prítomnosťou 

diváka. Video, film a fotografia slúžia ako nástroj dokumentácie scénických umení, 

ale nikdy nedosahujú úroveň trojdimenzionálneho zážitku. Stráca sa sila zvuku i 

svetla, ktoré sa rozliehajú v hľadisku, a vyprcháva aj sila gesta herca na javisku. 

Američan Robert Wilson je jeden z mála umelcov, ktorí sú schopní spájať silu 

rozličných médií bez toho, aby sa fixovali na jednu metódu. Séria Wilsonových 

videoportrétov sa skladá z opery, architektúry, kresby, dizajnu, tanečnej 
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choreografie a rytmu sonetu. Naplno využíva svetlo, mejkap, kostýmy, gestá, text 

a hlas protagonistov. Táto dokonalá syntéza médií dokonale charakterizuje 

podstatu Wilsonovej tvorby. Klasické plátno nahrádza HD obrazovkou a vytvára 

tak kompromis medzi časovo náročnou kinematografiou a zmrazeným momentom 

fotografie. ,,Keď som na sérii začal pracovať, myslel som na filozofiu Andyho 

Warhola. Chcel som ju kombinovať s estetikou klasických portrétov," hovorí 

Wilson. Kým Warholovým heslom bolo ,,rýchlo, ľahko, lacno a moderne", 

Wilsonov prístup bol ,,pomaly, zložito, draho a s mnohými historickými 

referenciami". Baletnú hviezdu Michaila Baryšnikova štylizoval ako svätého 

Sebastiána, monackú princeznú ako Sargentovu Madam X a Winonu Ryder 

,,pochoval" v kope piesku, na ktorej leží zbraň, zubná kefka a červená kabelka. 

Tým sa Wilson odvolával na postavu Winnie v hre Samuela Becketta Happy Days. 

Originálne sa zhostil aj portrétu herca Steva Buscemiho, ktorý sa v povedomí 

verejnosti spája s jeho strašidelnými rolami. Herca totiž šokujúco zachytil, ako 

stojí za telom mŕtvej kravy a odhaľuje čerstvé mäso. Séria videoportrétov bola 

taká revolučná, že magazín Vanity Fair venoval Wilsonovi titulnú stránku a niekoľ 

ko strán v obsahu, aby predstavil obchodno-umeleckú stratégiu tohto génia. 

KARIÉRA ROBERTA WILSONA 

72-ročného rodáka z Texasu v umeleckých sférach označujú za 

najavantgardnejšieho divadelného umelca našej doby. Narodil sa v právnickej 

rodine. Keď vyštudoval odbor ,,business administration" na University of Texas, 

presťahoval sa do New Yorku, kde študoval architektúru. Neskôr začal pracovať v 

ateliéri architekta Paola Soleriho a v roku 1968 založil svoju prvú experimentálnu 

spoločnosť pod názvom Byrd Hoffman School of Byrds. Pomenoval ju na počesť 

svojho učiteľa, ktorý mu pomohol prekonať zajakávanie v puberte. Svetové 

uznanie mu priniesla spolupráca s Philipom Glassom na opere Einstein on the 

Beach. Uviedli ju v 70. rokoch. V 80. rokoch venoval veľ kú časť tvorivej energie 

predstaveniu, ktoré mali uviesť počas letných olympijských hier. Hra mala trvať 12 

hodín, rozdelená bola na 6 dejstiev. Produkciu nanešťastie pozastavili pre 

nedostatok finančných zdrojov. Popri divadelnej kariére sa Wilson venoval 

sochárstvu, kresbám a nábytkovému dizajnu. V roku 1993 mu na Benátskom 

bienále udelili Zlatého leva za sochársku inštaláciu. V roku 2004 ho krátke 

pôsobenie v televíznej brandži inšpirovalo k vzniku série Voom Portraits. 

Videoportréty, ktoré zobrazujú osobnosti ako Brad Pitt, Winona Ryder, Juliette 

Binoche či Dita Von Teese, sú výsledkom Wilsonovej spolupráce so skladateľom 

Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a so svetelným 

dizajnérom Ursom Schönebaumom. Vo svete sa stali audiovizuálnou senzáciou. 

12. decembra ich slávnostne uvedú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. 

SVETOVÝ FENOMÉN V BRATISLAVE 

Jedinečnú príležitosť zažiť Wilsonove diela v unikátnej 3D podobe sprevádzanej 

svetelnou a akustickou stopou si nedáme ujsť! Výstava Videoportraits je ojedinelá 

aj technickou inštaláciou. Vyžaduje špecifi cký odstup medzi jednotlivými dielami a 

spojí exteriér s interiérom galérie. V čase Wilsonovej galerijnej premiéry v 

Bratislave jeho dielo paralelne uvedú v parížskom Louvri. ,,Inštaláciou diel 

Roberta Wilsona voľne nadväzujeme na slovenskú výstavnú premiéru fotografa 

a režiséra Davida LaChapella. V spolupráci s J&T Bankou sme ju uviedli pred 

dvoma rokmi. Portfólio oboch svetovo uznávaných umelcov citlivo kombinuje 

portrétovú fotografiu s presahom do multimediálnej tvorby, divadelnej a filmovej 

réžie na najvyššej svetovej úrovni. To ilustruje aj filozofiu a koncept našej 

agentúry," hovorí producent výstavy Jozef Pavleye. Jeho slová dopĺňa kurátorka 

Zbierky iných médií SNG Petra Hanáková: ,,Wilsonove portréty sú pozoruhodným 

príkladom aktualizácie klasického žánru, ,upgradenutím' portrétu novými 

digitálnymi technológiami. Wilsonov extravagantný vizuálny štýl bol vždy 

nasýtený, plný impulzov, silne štylizovaný, svojím spôsobom gýčový. Také sú aj 

jeho videoportréty. Ich krása čerpá z divadla, filmu, hudby i výtvarného umenia. 
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Pritom je silne digitálna, plne využíva výrazové prostriedky nových médií. Takúto 

high-tech výstavu sme v SNG ešte nemali." 

,,Wilsonovo dielo má všetky prvky najvyššej umeleckej kreácie." 

-END- 
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7. Robert Wilsona po prvý raz na Slovensku [bratislava.sme.sk 

08/12/2013] 
 

Médium www.bratislava.sme.sk 

Rubrika Bratislava 

Dátum 

uverejnenia 
8.12.2013 

Autor SITA 

Link 

http://s.sme.sk/r-rss/7032734/bratislava.sme.sk/robert-

wilsona-po-prvy-raz-na-slovensku.html  

 

Robert Wilsona po prvý raz na Slovensku 

Text: 

Slovenská národná galéria predstaví portréty od svetoznámeho 

multimediálneho umelca Roberta Wilsona. 

BRATISLAVA. Slovenská národná galéria predstaví po prvý raz na Slovensku 

tvorbu slávneho divadelného režiséra a inscenátora Roberta Wilsona. Výber z 

jeho putujúcich "Voom Portraits" si priaznivci súčasného výtvarného umenia budú 

môcť od piatka 13. decembra pozrieť na výstave Robert Wilson. 

Videoportréty v bratislavskom sídle Slovenskej národnej galérie (SNG) na 

Námestí Ľ. Štúra, agentúru SITA o tom informovala SNG. 

Viac oblastí 

Američan Robert Wilson (1941) je umelcom mnohých oblastiach. Aj keď jeho 

domovským médiom zostáva divadlo, v poslednom desaťročí sa stále častejšie 

objavuje tiež v iných umeleckých prostrediach. 

Tvorí vlastné inštalácie, vystavuje a tiež draží rekvizity svojich divadelných 

predstavení alebo inscenuje výstavy iných umelcov či módnych domov, príkladom 

je výstava Wilson - Armani v múzeách Guggenheimovej nadácie. 

"Robert (Bob) Wilson je dnes v podstate mainstreamovým multimediálnym 

umelcom, umeleckou celebritou prvého rangu, ktorá lieta po svete, stále viac 

'rozpohybovaná' medzi divadlom, filmom a galériou. Kedysi radikálny 

avantgardista Wilson sa dnes venuje hlavne autorským adaptáciám klasických 

kusov." 

Multifunkčný umelec 

V Prahe nedávno inscenoval Janáčkovu Káťu Kabanovovú či Věc Makropulos Karla 

Čapka a pripravuje inscenáciu 1914, informovala galéria. 

Wilsonove portréty "môžu žiariť v zatemnenej galérii ako diela 'vysokého umenia', 

osvetľovať surový mestský priestor ako reklamné light boxy, dekorovať obývačky 

alebo sa stať tapetou v ponuke mobilných aplikácií", dodáva sa v tlačovej správe k 

výstave. 

Spoznať multifunkčnosťou Wilsonovej tvorby sa bude dať na v SNG 2. poschodí 

Esterházyho paláca do 23. marca budúceho roka. Expozícia tu bude otvorená 

denne okrem pondelka od 10:00 do 18:00, výnimkou je štvrtok, kedy je galéria 

otvorená do 20:00. Viac o programoch národnej galérie možno nájsť na jej 

webstránke - http://www.sng.sk. 

sita 

-END- 

http://s.sme.sk/r-rss/7032734/bratislava.sme.sk/robert-wilsona-po-prvy-raz-na-slovensku.html
http://s.sme.sk/r-rss/7032734/bratislava.sme.sk/robert-wilsona-po-prvy-raz-na-slovensku.html
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8. KULTOVÝ REŽISÉR ROBERT WILSON V SLOVENSKEJ 

NÁRODNEJ GALÉRII [theatre.sk 09/12/2013] 
 

Médium www.theatre.sk 

Rubrika Newsletter 

Dátum 

uverejnenia 
9.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.theatre.sk/NewsletterContent/1059/113/Kultovy-

reziser-Robert-Wilson-v-Slovenskej-narodnej-galerii/ 

 

Slovenská národná galéria sprístupní od 13. decembra 2013 v slovenskej 

premiére tvorbu slávneho divadelného režiséra a inscenátora Roberta Wilsona, a 

to prostredníctvom výberu z jeho putujúcich Voom Portraits. 

Američan Robert Wilson je umelcom mnohých umení, tvorcom skutočne 

intermediálnym. A aj keď jeho domovským médiom zostáva divadlo, v poslednom 

desaťročí sa stále častejšie objavuje aj v iných umeleckých prostrediach Wilson 

už nie je len divadelným inscenátorom, ale aj mainstreamovým multimediálnym 

umelcom, umeleckou celebritou prvého rangu, ktorá je „rozpohybovaná“ medzi 

divadlom, filmom a galériou. 

Na čo sa v SNG máme tešiť? 

Wilsonove portréty, vystavované najčastejšie v galériách, vždy v dokonalých 

aranžmá, sú pozoruhodným príkladom aktualizácie klasického žánru – 

„upgradenutím“ portrétu novými, digitálnymi technológiami. Môžu žiariť v 

zatemnenej galérii (ako diela „vysokého umenia“), osvetľovať surový mestský 

priestor (ako reklamné light boxy), dekorovať obývačky alebo sa stať tapetou v 

ponuke mobilných aplikácií... 

Robert (Bob) Wilson 

Kedysi radikálny avantgardista Wilson sa v súčasnosti venuje hlavne autorským 

adaptáciám klasických diel (v Prahe nedávno inscenoval Janáčkovu Káťu 

Kabanovovú či Věc Makropulos Karla Čapka, pripravuje inscenáciu 1914). 

Spolupracoval s osobnosťami z rôznych umeleckých a kultúrnych sfér (Allen 

Ginsberg, David Byrne, Tom Waits či Marina Abramović). A aj keď jeho 

domovským médiom zostáva divadlo, v poslednom desaťročí sa stále častejšie 

objavuje aj v iných umeleckých prostrediach: tvorí vlastné inštalácie, vystavuje (a 

draží) rekvizity svojich divadelných predstavení alebo inscenuje výstavy iných 

umelcov či módnych domov (výstava Wilson – Armani v pobočkách 

Guggenheim). 

Výstava Videoportréty predstaví výber z jeho ikonických video-portrétov 

osobností z rôznych sfér umenia i popkultúry. 

http://www.theatre.sk/NewsletterContent/1059/113/Kultovy-reziser-Robert-Wilson-v-Slovenskej-narodnej-galerii/
http://www.theatre.sk/NewsletterContent/1059/113/Kultovy-reziser-Robert-Wilson-v-Slovenskej-narodnej-galerii/
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9. Štylizovaná krása [eprofit.sk 09/12/2013] 
 

Médium www.eprofit.sk 

Rubrika ePROFIT.sk 

Dátum 

uverejnenia 
9.12.2013 

Autor Eduard Žitňanský 

Link 

http://profit.etrend.sk/archiv-profitu/rok-2013/cislo-

25/stylizovana-krasa.html  

 

Do hlavného mesta prišla jedinečná možnosť na vlastné oči a uši vidieť a počuť 

diela amerického experimentátora RobertaWilsona. Na Slovensko sa jeho 

videoportréty dostali najmä vďaka skutočnosti, že producenti Jozef Pavleye a 

Milosh Harajda sa nedali zviazať stereotypmi, ktoré organizovanie výstav svetovo 

akceptovaných umelcov zvyčajne sprevádzajú. 

Portréty Roberta Wilsona nie sú ani fotografie, ani videá. Sú to predstavenia, 

ktoré vznikli prienikom klasických a moderných technológií. Kurátorka zbierky 

iných médií v Slovenskej národnej galérii Petra Hanáková ich charakterizuje 

ako pozoruhodné aktualizácie klasického žánru – „upgradnutím“ cez digitálne 

technológie. Jeho extravagantný vizuálny štýl bol vždy nasýtený, plný impulzov, 

silne štylizovaný i gýčový, svojím spôsobom. Také sú aj jeho videoportréty. „Je 

to krása vysoko rozlíšená (high definiton), ladne spomalená (slow motion) a 

ideálne nakalibrovaná. Takúto high-tech výstavu sme v SNG ešte nemali,“ 

povedala kurátorka.  

R. Wilson je „pôvodným povolaním“ divadelný režisér, choreograf, video-umelec, 

dizajnér zvukových a svetelných inštalácií. Svetové renomé získal aj vďaka 

spolupráci s osobnosťami z rôznych umeleckých a kultúrnych sfér (Allen Ginsberg, 

David Byrne, Tom Waits či Marina Abramovičová). V súčasnosti pracuje s popovou 

hviezdou Lady Gaga na projekte Artpop.  

DUŠA EXPERIMENTÁTORA. Jeho kariéra sa začala v úvode sedemdesiatych rokov, 

keď inscenoval operu Einstein na pláži od skladateľa Philipa Glassa. Odvtedy má 

ako režisér na konte mnoho pozoruhodných divadelných diel. Keďže R. Wilson je 

dušou experimentátor, posúva svoju tvorbu a významne rozširuje hranice divadla. 

Charakteristickými črtami jeho diel sú vizuálna komplexnosť, extravagancia a 

široký multimediálny rozsah. V roku 2004 ho krátke pôsobenie v televíznej brandži 

inšpirovalo k vzniku série Voom Portraits. Výber z tohto otvoreného projektu 

predstavuje teraz Slovenská národná galéria až do konca februára 2014. 

-END- 

http://profit.etrend.sk/archiv-profitu/rok-2013/cislo-25/stylizovana-krasa.html
http://profit.etrend.sk/archiv-profitu/rok-2013/cislo-25/stylizovana-krasa.html


.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 35 

 

 



.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 36 

 

10. Výstava portrétov [Plus jeden deň 09/12/2013] 
 

Médium Plus jeden deň 

Rubrika ZÁPADNÉ SLOVENSKO A BRATISLAVA 

Dátum 

uverejnenia 
9.12.2013 

Autor SITA 

Strana 8 

 

BRATISLAVA – Slovenská národná galéria predstaví tvorbu slávneho 

divadelného režiséra a inscenátora Roberta Wilsona. Výber z jeho putujúcich 

portrétov si verejnosť bude môcť od piatka pozrieť na výstave v bratislavskom 

sídle SNG na Námestí Ľ. Štúra. (sita) 

-END- 
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11. Štylizovaná krása [Profit 10/12/2013] 
 

Médium Profit 

Rubrika Výstava 

Dátum 

uverejnenia 
10.12.2013 

Autor Eduard Žitňanský 

Strana 70,71 

 

Do hlavného mesta prišla jedinečná možnosť na vlastné oči a uši vidieť a počuť 

diela amerického experimentátora RobertaWilsona. Na Slovensko sa jeho 

videoportréty dostali najmä vďaka skutočnosti, že producenti Jozef Pavleye a 

Milosh Harajda sa nedali zviazať stereotypmi, ktoré organizovanie výstav svetovo 

akceptovaných umelcov zvyčajne sprevádzajú. 

autor - Eduard Žitňanský 

Portréty Roberta Wilsona nie sú ani fotografie, ani videá. Sú to predstavenia, 

ktoré vznikli prienikom klasických a moderných technológií. Kurátorka zbierky 

iných médií v Slovenskej národnej galérii Petra Hanáková ich charakterizuje 

ako pozoruhodné aktualizácie klasického žánru - ,,upgradnutím" cez digitálne 

technológie. Jeho extravagantný vizuálny štýl bol vždy nasýtený, plný impulzov, 

silne štylizovaný i gýčový, svojím spôsobom. Také sú aj jeho videoportréty. ,,Je to 

krása vysoko rozlíšená (high definiton), ladne spomalená (slow motion) a ideálne 

nakalibrovaná. Takúto high-tech výstavu sme v SNG ešte nemali," povedala 

kurátorka. R. Wilson je ,,pôvodným povolaním" divadelný režisér, choreograf, 

video-umelec, dizajnér zvukových a svetelných inštalácií. Svetové renomé získal aj 

vďaka spolupráci s osobnosťami z rôznych umeleckých a kultúrnych sfér (Allen 

Ginsberg, David Byrne, Tom Waits či Marina Abramovičová). V súčasnosti pracuje 

s popovou hviezdou Lady Gaga na projekte Artpop. 

DUŠA EXPERIMENTÁTORA. Jeho kariéra sa začala v úvode sedemdesiatych rokov, 

keď inscenoval operu Einstein na pláži od skladateľa Philipa Glassa. Odvtedy má 

ako režisér na konte mnoho pozoruhodných divadelných diel. Keďže R. Wilson je 

dušou experimentátor, posúva svoju tvorbu a významne rozširuje hranice divadla. 

Charakteristickými črtami jeho diel sú vizuálna komplexnosť, extravagancia a 

široký multimediálny rozsah. V roku 2004 ho krátke pôsobenie v televíznej brandži 

inšpirovalo k vzniku série Voom Portraits. Výber z tohto otvoreného projektu 

predstavuje teraz Slovenská národná galéria až do konca februára 2014. 

Videoportréty, ktoré zobrazujú známe osobnosti, ako napríklad Brad Pitt, Winona 

Ryderová, Juliette Binocheová či Dita von Teese, sú výsledkom Wilsonovej 

spolupráce so skladateľom Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom 

Santosom a svetelným dizajnérom Ursom Schönebaumom. Návštevníci aktuálnej 

výstavy majú jedinečnú príležitosť zažiť diela v ich 3D podobe, sprevádzané 

svetelnou a akustickou stopou, ktoré nechávajú vyniknúť talent R. Wilsona a jeho 

presah medzi jednotlivými médiami. Výstava Videoportréty je ojedinelá aj svojou 

technickou inštaláciou, ktorá vyžaduje špecifický odstup medzi dielami. V čase 

Wilsonovej galerijnej premiéry v Bratislave bude jeho dielo paralelne uvedené aj v 

parížskom Louvri. 

NA SVETOVEJ ÚROVNI. Producent Jozef Pavleye upozorňuje na skutočnosť, že 

inštalácia diel R. Wilsona v priestoroch SNG akoby voľne nadväzuje na slovenskú 

výstavnú premiéru amerického fotografa a režiséra Davida LaChapella, ktorú 

agentúra Pavleye Art and Culture v spolupráci s J&T Bankou uviedli pred 

dvoma rokmi. Banka sa na financovaní výstavy podieľa aj teraz. ,,Portfólio oboch 

svetovo uznávaných umelcov citlivo kombinuje portrétovú fotografiu s presahom 
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do multimediálnej tvorby, divadelnej a filmovej réžie na najvyššej svetovej 

úrovni," povedal. Ilustroval tak filozofiu a koncept agentúry. Milosh Harajda a 

Jozef Pavleye sa neuspokojili s klasickou náplňou umeleckej agentúry. ,,Chceme 

predstaviť to najlepšie, máme sny, ktoré sa zdajú nesplniteľné. Keby sme volili 

tradičné spôsoby, výstava R. Wilsona by sa na Slovensko dostala možno oveľa 

neskôr. Povedali sme si, že za opýtanie nič nedáme, a oslovili sme Roberta 

priamo, bez sprostredkovania. Podarilo sa a potvrdilo sa tiež, že človek si dokáže 

splniť aj tie najväčšie predstavy," povedal Profitu M. Harajda. 

Isabella Rosselliniová 

Winona Ryder 

Steve Buscemi 

Robert Downey jr. 

Brad Pitt 

-END- 
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12. Aktuálne výstavy [SME 10/12/2013] 
 

Médium SME 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
10.12.2013 

Autor Kul 

Strana 17 

 

Robert Wilson 

Slovenská národná galéria otvorí vo štvrtok o 18.00 h výstavu amerického 

umelca Roberta Wilsona Videoportréty. Na vernisáži zahrajú DJ Saint Mark a 

Dj-ka Pixy (Tepláreň). Divadelný režisér, choreograf, video-umelec, dizajnér 

zvukových a svetelných inštalácií Robert Wilson získal renomé aj vďaka 

spolupráci s osobnosťami z rôznych umeleckých a kultúrnych sfér. SNG uvedie 

Wilsonove Videoportréty, ktoré zobrazujú napríklad Brada Pitta (na snímke), 

Juliette Binoche, Winonu Ryder a ďalších. Ide o výsledok jeho spolupráce so 

skladateľom Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a 

svetelným dizajnérom Ursom Schönebaumom. Jednotlivé diela budú sprevádzané 

svetelnou a akustickou stopou. 

Straty a nálezy 

Dnes o 17.00 h otvorí bratislavská galéria Artotéka v Mestskej knižnici v Bratislave 

výstavu s názvom Straty a nálezy. Projekt výstavy dvoch mladých slovenských 

autorov Adama Šakového a Milana Vagača predstavuje ich súčasnú tvorbu, ktorá 

sa postupne vyvíjala z predchádzajúcich diel pracujúcich s pamäťou a fotografiou 

ako médiom, ktoré sa k pamäti vzťahuje alebo na ňu odkazuje. Úvodné slovo bude 

mať Juliana Mrvová. Výstava potrvá do 24. januára 2014. 

Živé privé 

Dnes o 18.00 h otvoria výstavu Terezy Langerovej a Anabely Žigovej Živé privé v 

priestore Sabina Schuckert showroomoch Kabinet a Iluma v Bratislave. Výstava 

potrvá do konca roka. 

Home sweet home 

SODA gallery otvára v stredu nové priestory výstavou Home sweet home. Diela 

Ivana Csudaia, Michala Černušáka, Viktora Freša, Ivany Oroszovej, Milana Vagača 

a ďalších nájdete v Bratislave na Školskej ulici 8. Vernisáž sa začína o 19.00 h. 

(kul) 

-END- 
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13. Aktuálne výstavy [kultura.sme.sk 10/12/2013] 
 

Médium www.kultura.sme.sk 

Rubrika Kultúra - Vizuálne umenie 

Dátum 

uverejnenia 
10.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://s.sme.sk/r-rss/7034000/kultura.sme.sk/aktualne-

vystavy.html  

 

Robert Wilson  

Slovenská národná galéria otvorí vo štvrtok o 18.00 h výstavu amerického 

umelca Roberta Wilsona Videoportréty. Na vernisáži zahrajú DJ Saint Mark a 

Dj-ka Pixy (Tepláreň). Divadelný režisér, choreograf, video-umelec, dizajnér 

zvukových a svetelných inštalácií Robert Wilson získal renomé aj vďaka spolupráci 

s osobnosťami z rôznych umeleckých a kultúrnych sfér. SNG uvedie Wilsonove 

Videoportréty, ktoré zobrazujú napríklad Brada Pitta, Juliette Binoche, Winonu 

Ryder a ďalších. Ide o výsledok jeho spolupráce so skladateľom Michaelom 

Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a svetelným dizajnérom 

Ursom Schönebaumom. Jednotlivé diela budú sprevádzané svetelnou a akustickou 

stopou. 

Straty a nálezy 

Dnes o 17.00 h otvorí bratislavská galéria Artotéka v Mestskej knižnici v Bratislave 

výstavu s názvom Straty a nálezy. Projekt výstavy dvoch mladých slovenských 

autorov Adama Šakového a Milana Vagača predstavuje ich súčasnú tvorbu, ktorá 

sa postupne vyvíjala z predchádzajúcich diel pracujúcich s pamäťou a fotografiou 

ako médiom, ktoré sa k pamäti vzťahuje alebo na ňu odkazuje. Úvodné slovo bude 

mať Juliana Mrvová. Výstava potrvá do 24. januára 2014. 

Živé privéDnes o 18.00 h otvoria výstavu Terezy Langerovej a Anabely Žigovej 

Živé privé v priestore Sabina Schuckert – showroomoch Kabinet a Iluma v 

Bratislave. Výstava potrvá do konca roka. 

Home sweet home 

SODA gallery otvára v stredu nové priestory výstavou Home sweet home. Diela 

Ivana Csudaia, Michala Černušáka, Viktora Freša, Ivany Oroszovej, Milana Vagača 

a ďalších nájdete v Bratislave na Školskej ulici 8. Vernisáž sa začína o 19.00 h. 

-END- 

http://s.sme.sk/r-rss/7034000/kultura.sme.sk/aktualne-vystavy.html
http://s.sme.sk/r-rss/7034000/kultura.sme.sk/aktualne-vystavy.html
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14. ROBERT WILSON OTVÁRA SVOJE BRÁNY SLOVENSKEJ 

VEREJNOSTI [trendybyvanie.sk 12/12/2013] 
 

Médium www.trendybyvanie.sk 

Rubrika 

 Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.trendybyvanie.sk/pozvanky/robert-wilson-

otvara-svoje-brany-slovenskej-verejnosti  

 

Tvorbu Roberta Wilsona slovenskému publiku po prvýkrát predstaví séria 

videoportrétov, kde umelec zobrazuje významné osobnosti z kultúrno-

spoločenského života. 

Od 7.12. 2013 v čase od 17:00 do 22:00 hod. je na Hlavnom námestí v Bratislave 

spustená aj projekcia kľúčového videoportrétu Brada Pitta, ktorá pozýva verejnosť 

na tento originálny multimediálny zážitok. 

Termín: 13. december 2013 – 23. marec 2014 

Miesto: Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, 

Bratislava 

 

 

 

 

 

http://www.trendybyvanie.sk/pozvanky/robert-wilson-otvara-svoje-brany-slovenskej-verejnosti
http://www.trendybyvanie.sk/pozvanky/robert-wilson-otvara-svoje-brany-slovenskej-verejnosti
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15. VÝSTAVA VIDEOPORTRÉTOV V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ 

GALÉRII [nextfuture.sk 12/12/2013] 
 

Médium www.nextfuture.sk 

Rubrika Lifestyle 

Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.nextfuture.sk/lifestyle/relax/vystava-

videoportretov-v-slovenskej-narodnej-galerii/ 

 

Divadelný režisér, choreograf, video-umelec, dizajnér zvukových a svetelných 

inštalácií Robert Wilson získal renomé aj vďaka spolupráci s osobnosťami z 

rôznych umeleckých a kultúrnych sfér (Allen Ginsberg, David Byrne, Tom Waits či 

Marina Abramović). Popová ikona Lady Gaga najnovšie oznámila spoluprácu s 

Wilsonom na svojom novom projekte ARTPOP. Tento americký umelec uviedol 

výstavu videoportrétov v Slovenskej národnej galérii, ktorá trvá od 13. 

decembra 2013 do 23. marca 2014. 

Tvorbu Roberta Wilsona slovenskému publiku po prvýkrát predstavuje séria 

videoportrétov, kde umelec zobrazuje významné osobnosti z kultúrno-

spoločenského života. Výstavný multimediálny projekt je dielom spolupráce 

Slovenskej národnej galérie s J&T Bankou pod produkčnou a kreatívnou 

taktovkou agentúry Pavleye Art and Culture. 

Technologicky aj konceptuálne náročná výstava je inštalovaná v priestoroch átria 

a celej plochy druhého poschodia Slovenskej národnej galérie, na ktorej 

divákom predstaví 29 diel. Každý štylizovaný portrét sprevádza originálna 

akustická stopa a projektovaný je na samostatnej obrazovke v rozmeroch 183cm 

x 61cm x 124 cm. Pri technickej inštalácii bol prítomný producent Roberta 

Wilsona Matthew Shattuck a kurátor výstavy Noah Khoshbin. 

Od 7.12. 2013 v čase od 17:00 do 22:00 hod. je na Hlavnom námestí v Bratislave 

spustená aj projekcia kľúčového videoportrétu Brada Pitta, ktorá pozýva 

verejnosť na tento originálny multimediálny zážitok. 

Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky k partnerstvu pri tomto projekte uvádza: 

„S umením sa spájame a podporujeme ho vo viacerých podobách takmer od nášho 

vzniku. Umenie vnímame nielen ako alternatívnu formu investovania, ale aktívne 

podporujeme výnimočné projekty. Zameriavame sa najmä na súčasné umenie a 

prinášame umelcov a koncepty svetového formátu, ktoré sú nielen originálne a 

nezvyčajné, ale často je to to najlepšie, čo sa na Slovensko priniesť dá. Výstava 

Roberta Wilsona bude výnimočná nielen svetovými dielami, ale aj ich 

netradičným video prevedením. Pevne verím, že sa zaradí medzi tie najlepšie na 

Slovensku a osloví odbornú aj laickú verejnosť. Teší ma, že kvalitné umenie 

budeme môcť podporovať práve na pôde Slovenskej národnej galérie.“ 

Producent výstavy Jozef Pavleye dopĺňa: 

"Inštaláciou diel Roberta Wilsona v priestoroch SNG voľne nadväzujeme na 

slovenskú výstavnú premiéru fotografa a režiséra Davida LaChapella, ktorú sme v 

spolupráci s J&T BANKou uviedli pred dvoma rokmi. Portfólio oboch svetovo 

uznávaných umelcov citlivo kombinuje portrétovú fotografiu s presahom do 

multimediálnej tvorby, divadelnej a filmovej réžie na najvyššej svetovej úrovni, čo 

tiež ilustruje filozofiu a koncept agentúry Pavleye Art and Culture." 

Do umeleckého sveta boli VIDEOPORTRÉTY uvedené v ACE Gallery v Los 

Angeles, európska odborná verejnosť ich mohla naposledy zhliadnuť koncom 

augusta vo švajčiarskom St. Moritz. 

http://www.nextfuture.sk/lifestyle/relax/vystava-videoportretov-v-slovenskej-narodnej-galerii/
http://www.nextfuture.sk/lifestyle/relax/vystava-videoportretov-v-slovenskej-narodnej-galerii/
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16. Multimediálna výstava ROBERTA WILSONA: VIDEOPORTRÉTY 

otvára svoje brány slovenskej verejnosti [andawell.sk 
12/12/2013] 

 

Médium www.andawell.sk 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://andawell.sk/%EF%BB%BFmultimedialna-vystava-

robert-wilson-videoportrety-otvara-svoje-brany-slovenskej-

verejnosti/ 

 

Od piatku 13. decembra 2013 do 23. marca 2014 môžu návštevníci Slovenskej 

národnej galérie, obdivovať tvorbu Roberta Wilsona. Ten slovenskému publiku 

po prvýkrát predstaví sériu videoportrétov, kde zobrazuje významné osobnosti z 

kultúrno-spoločenského života. 

Výstavný multimediálny projekt je dielom spolupráce Slovenskej národnej 

galérie s J&T Bankou pod produkčnou a kreatívnou taktovkou agentúry Pavleye 

Art and Culture. 

Technologicky aj konceptuálne náročná výstava je inštalovaná v priestoroch átria 

a celej plochy druhého poschodia Slovenskej národnej galérie, na ktorej 

divákom predstaví 29 diel. Každý štylizovaný portrét sprevádza originálna 

akustická stopa a  projektovaný je na samostatnej obrazovke v rozmeroch 183cm 

x 61cm x 124 cm. Pri technickej inštalácii bol prítomný producent Roberta 

Wilsona Matthew Shattuck a kurátor výstavy Noah Khoshbin. 

Videoportréty, ktoré zobrazujú osobnosti ako napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, 

Juliette Binoche, či Dita Von Teese sú výsledkom Wilsonovej spolupráce so 

skladateľom Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a 

svetelným dizajnérom Ursom Schönebaumom. Návštevníci Slovenskej národnej 

galérie budú mať jedinečnú príležitosť zažiť diela v ich 3D podobe- sprevádzané 

svetelnou a akustickou stopou, ktoré nechávajú vyniknúť talent Roberta Wilsona 

a jeho presah medzi jednotlivými médiami. V čase Wilsonovej galerijnej premiéry 

v Bratislave bude jeho dielo paralelne uvedené v parížskom Louvri. 

 

http://andawell.sk/%EF%BB%BFmultimedialna-vystava-robert-wilson-videoportrety-otvara-svoje-brany-slovenskej-verejnosti/
http://andawell.sk/%EF%BB%BFmultimedialna-vystava-robert-wilson-videoportrety-otvara-svoje-brany-slovenskej-verejnosti/
http://andawell.sk/%EF%BB%BFmultimedialna-vystava-robert-wilson-videoportrety-otvara-svoje-brany-slovenskej-verejnosti/
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17. Američan Wilson vystavuje v SNG videoportréty celebrít i 
zvierat [teraz.sk 12/12/2013] 

 

Médium www.teraz.sk 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor TASR 

Link 

http://www.teraz.sk/kultura/robert-wilson-sng-

vystava/67550-clanok.html  

 

Bratislava 12. decembra (TASR) – Ozvučenými videoportrétmi svetoznámych 

osobností i zvierat sa na Slovensku prvýkrát predstavuje všestranný americký 

umelec Robert Wilson (1941). Na výstave v Slovenskej národnej galérii 

(SNG) Videoportréty je 29 diel v 3D podobe, vytvorených špeciálnou modernou 

technikou. 

"Z 50 autorových diel je tu výber, ktorý je prierezom celou spoločnosťou, od 

opravára v domácnosti, cez zvieratá až po svetoznáme celebrity. Autor ku 

každému dielu pristupuje v tvorbe rovnako, či je to dikobraz alebo Lady Gaga. Je 

to náročná práca, na príprave ktorej sa podieľajú rôzni špecialisti, preto má veľa 

asistentov," priblížil na dnešnej tlačovej konferencii v SNG postup tvorby americký 

kurátor Matthew Shattuck. 

Expozícia pozostáva z dvoch častí. V átriu je akási digitálna klietka pozostávajúca 

zo 14 sov, ktoré sa trochu hýbu aj vydávajú zvuky. Hlavná časť na druhom 

poschodí obsahuje portréty osôb v životnej veľkosti (Brad Pitt, Johnny Depp, 

Salma Hayek či Dita Von Teese) aj pantera a dikobraza. Niektoré diela hovoria, 

spievajú, zvonia, brešú a vydávajú iné zvuky. Sprevádza ich aj drobný pohyb, ale 

napríklad i náhly dážď. Preto si videoportréty vyžadujú trpezlivosť a počas 

prehliadky sa netreba ponáhľať. Diela sú od seba patrične vzdialené, aby sa zvuky 

neprelínali. 

"Pozoruhodné je, že súčasne s touto výstavou má práve teraz Wilson ďalšiu v 

parížskom Louvri. Pripravujeme filmový dokument o tomto umelcovi," prezradil 

Jozef Pavleye, ktorého agentúra Pavleye Art and Culture s podporou J&T 

Banky bratislavskú výstavu zabezpečila. 

Všestranný umelec 

Podľa Petry Hanákovej zo SNG je Robert Wilson slávny režisér, multimediálny 

umelec, žijúca legenda, celebrita divadelnej avantgardy. Je žiadaný aj v 

európskych krajinách, kde realizuje divadelné hry, ktoré zostávajú jeho 

domovským médiom. V poslednom desaťročí sa objavuje aj v iných umeleckých 

prostrediach: tvorí vlastné inštalácie, vystavuje a draží rekvizity svojich 

divadelných predstavení alebo inscenuje výstavy iných umelcov či módnych 

domov.  

"Je to doslova lietajúci umelec a tiež dobrý kurátor. U nás je ako autor neznámy, 

ale napríklad v Prahe ho dobre poznajú. Tam už režíroval tri hry a pripravuje 

štvrtú o prvej svetovej vojne s názvom 1914. Jeho životný príbeh je zaujímavý, 

keď z koktavého chlapca sa cez avantgardné a klasické divadelné hry za 

polstoročie stal šoubiznisovou celebritou. Vystavené diela sú jeho malé divadelné 

etudy prenesené do nového média, zoslučkované ako digitálny film v plazmovej 

televízii," povedala Hanáková.  

Výstava bude mať sprievodné podujatia a potrvá do 23. marca 2014. 

http://www.teraz.sk/kultura/robert-wilson-sng-vystava/67550-clanok.html
http://www.teraz.sk/kultura/robert-wilson-sng-vystava/67550-clanok.html


.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 53 

 

 



.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 54 

 

 



.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 55 

 

18. Dych berúce pohyblivé fotografie [TV Markíza 12/12/2013] 
 

Médium TV Markíza 

Rubrika 

 Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor 

 
Čas 7:00 
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19. Američan Wilson vystavuje v SNG videoportréty celebrít i 

zvierat [24hod.sk 12/12/2013] 
 

Médium www.24hod.sk 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.24hod.sk/american-wilson-vystavuje-v-sng-

videoportrety-celebrit-i-zvierat-cl260689.html  

 

Bratislava 12. decembra (TASR) – Ozvučenými videoportrétmi svetoznámych 

osobností i zvierat sa na Slovensku prvýkrát predstavuje všestranný americký 

umelec Robert Wilson (1941). Na výstave v Slovenskej národnej galérii (SNG) 

Videoportréty je 29 diel v 3D podobe, vytvorených špeciálnou modernou 

technikou. 

"Z 50 autorových diel je tu výber, ktorý je prierezom celou spoločnosťou, od 

opravára v domácnosti, cez zvieratá až po svetoznáme celebrity. Autor ku 

každému dielu pristupuje v tvorbe rovnako, či je to dikobraz alebo Lady Gaga. Je 

to náročná práca, na príprave ktorej sa podieľajú rôzni špecialisti, preto má veľa 

asistentov," priblížil na dnešnej tlačovej konferencii v SNG postup tvorby americký 

kurátor Matthew Shattuck. 

Expozícia pozostáva z dvoch častí. V átriu je akási digitálna klietka pozostávajúca 

zo 14 sov, ktoré sa trochu hýbu aj vydávajú zvuky. Hlavná časť na druhom 

poschodí obsahuje portréty osôb v životnej veľkosti (Brad Pitt, Johnny Depp, 

Salma Hayek či Dita Von Teese) aj pantera a dikobraza. Niektoré diela hovoria, 

spievajú, zvonia, brešú a vydávajú iné zvuky. Sprevádza ich aj drobný pohyb, ale 

napríklad i náhly dážď. Preto si videoportréty vyžadujú trpezlivosť a počas 

prehliadky sa netreba ponáhľať. Diela sú od seba patrične vzdialené, aby sa zvuky 

neprelínali. 

"Pozoruhodné je, že súčasne s touto výstavou má práve teraz Wilson ďalšiu v 

parížskom Louvri. Pripravujeme filmový dokument o tomto umelcovi," prezradil 

Jozef Pavleye, ktorého agentúra Pavleye Art and Culture s podporou J&T 

Banky bratislavskú výstavu zabezpečila. 

Všestranný umelec 

Podľa Petry Hanákovej zo SNG je Robert Wilson slávny režisér, multimediálny 

umelec, žijúca legenda, celebrita divadelnej avantgardy. Je žiadaný aj v 

európskych krajinách, kde realizuje divadelné hry, ktoré zostávajú jeho 

domovským médiom. V poslednom desaťročí sa objavuje aj v iných umeleckých 

prostrediach: tvorí vlastné inštalácie, vystavuje a draží rekvizity svojich 

divadelných predstavení alebo inscenuje výstavy iných umelcov či módnych 

domov.  

"Je to doslova lietajúci umelec a tiež dobrý kurátor. U nás je ako autor neznámy, 

ale napríklad v Prahe ho dobre poznajú. Tam už režíroval tri hry a pripravuje 

štvrtú o prvej svetovej vojne s názvom 1914. Jeho životný príbeh je zaujímavý, 

keď z koktavého chlapca sa cez avantgardné a klasické divadelné hry za 

polstoročie stal šoubiznisovou celebritou. Vystavené diela sú jeho malé divadelné 

etudy prenesené do nového média, zoslučkované ako digitálny film v plazmovej 

televízii," povedala Hanáková.  

Výstava bude mať sprievodné podujatia a potrvá do 23. marca 2014. 

http://www.24hod.sk/american-wilson-vystavuje-v-sng-videoportrety-celebrit-i-zvierat-cl260689.html
http://www.24hod.sk/american-wilson-vystavuje-v-sng-videoportrety-celebrit-i-zvierat-cl260689.html
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20. Videoportréty Roberta Wilsona v Slovenskej národnej galérií 
[slovensko.rtvs.sk 13/12/2013] 

 

Médium www.slovensko.rtvs.sk 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
13.12.2013 

Autor Hana Beranová 

Link 

http://slovensko.rtvs.sk/clanok/kultura/videoportrety-

roberta-wilsona-v-slovenskej-narodnej-galerii  

 

Reportážna montáž z výstavy amerického divadelného režiséra, experimentátora 

video-umelca Roberta Wilsona v Slovenskej národnej galérii. 

Slovenská národná galéria vo štvrtok 12. decembra 2013 predstavila špecifický 

projekt – vystavuje videoportréty amerického divadelného režiséra Roberta 

Wilsona v spolupráci s agentúrou Pavleye Art and Culture, s nevyhnutnou 

finančnou podporou jednej zo slovenských komerčných bánk. 

http://slovensko.rtvs.sk/clanok/kultura/videoportrety-roberta-wilsona-v-slovenskej-narodnej-galerii
http://slovensko.rtvs.sk/clanok/kultura/videoportrety-roberta-wilsona-v-slovenskej-narodnej-galerii
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21. Vtáčia klietka aj škrieka [Pravda 13/12/2013] 
 

Médium Pravda 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
13.12.2013 

Autor Jena Opoldusová 

Strana 48 

 

Takmer nahý muž len v bielych šortkách a ponožkách stojí pod prúdmi vody. Bez 

mihnutia oka hľadí do kamery. Pomaly dvíha pravú ruku, v ktorej má revolver. 

Zacieli, stlačí spúšť a zo zbrane vytryskne prúd vody. Ten muž je Brad Pitt a 

autorom jeho videoportrétu je Robert Wilson. Výber z jeho projektu 

Videoportréty vystavuje Slovenská národná galéria v Bratislave. „V projekte 

Videoportréty reflektuje Robert Wilson celú spoločnosť. Od automechanika cez 

ženy v domácnosti a domácich miláčikov až po ikony šoubiznisu. Portrétoval ľudí v 

New Yorku, Los Angeles, ale aj v Paríži či Nemecku. Z viac ako piatich desiatok 

videoportrétov, ktoré vytvoril v rokoch 2004 až 2007, sme pre výstavu v 

Bratislave vybrali takmer tri desiatky," povedal Wilsonov producent Matthew 

Shattuck. Ponúkol aj pohľad „do kuchyne" Wilsonovej tvorby. Kým príde „režisér" 

na pľac, majú plné ruky práce vizážisti, kaderníci, kostýmoví výtvarníci a suita 

ďalších pomocníkov, ktorí portrétovaného pripravia. Spomenul, že tým, ktorých 

Wilson portrétuje, neplatia. Pózujú mu zadarmo. Príprava je podľa neho rovnako 

náročná ako postprodukcia. „Keď Robert Wilson portrétoval pantera, upozornili 

ho, že keby sa dravec začal priveľmi pohybovať a chcel sa hrať, treba byť na 

pozore. Mohol by byť nebezpečný. Išlo však o vycvičené zviera, ktoré hrávalo vo 

filmoch," spomenul Matthew Shattuck. V prítmí átria Esterházyho paláca prekvapí 

návštevníkov Vtáčia klietka. Dvanásť videoportrétov snežnej sovy, ktorá z času na 

čas dá o sebe vedieť škriekaním. Ďalšie obrazovky s portrétmi obsadili druhé 

poschodie. Detail z Rembrandtovho obrazu Anatómia doktora Tulpa pripomína 

videoportrét Roberta Downeyho jr., ktorý leží na pitevnom stole a neznáma ruka 

obnažuje svaly jeho predlaktia. Modelka a herečka Dita Von Teese sedí na 

hojdačke, občas sa zhlboka nadýchne, čo prezrádza pohyb nahých pŕs. Každý 

videoportrét ma svoju zvukovú stopu. Hoci sú jednotlivé kóje oddelené, predsa len 

občas počuť aj zvuky odvedľa. „Moje Videoportréty sú niečo celkom iné ako to, 

čo robím v divadle," hovorí Robert Wilson v ukážke z pripravovaného 

dokumentu. „A je len na divákovi, ako ich bude vnímať," pridáva slávny americký 

divadelník. V Národnom divadle v Prahe už naštudoval Čapkovu Věc Makropulos, 

Janáčkovu operu Osud a Káťu Kabanovú. Teraz pripravuje projekt 1914 k 100. 

výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny. Od avantgardných začiatkov v New Yorku 

sa cez desaťročia prepracoval Robert Wilson až k postaveniu svetovej celebrity. 

„Myslím si, že ozajstný Wilson je na divadle. Ale presahy médií sú stále živšie a 

hlavne v prípade vybíjaných celebrít, lebo umelecký svet má svoju šľachtu a 

Robert Wilson do nej patrí," povedala kurátorka nových médií SNG Petra 

Hanáková. „Myslím si, že Videoportréty, ktoré nám prezentuje, sú viac Wilson 

ako osoby na jeho portrétoch," dodala Petra Hanáková. Výstava Roberta Wilsona 

Videoportréty bude v Slovenskej národnej galérii do 23. marca. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

Robert Wilson: Brad Pitt FOTO: ROBERT WILSON 

-END- 

http://slovensko.rtvs.sk/clanok/kultura/videoportrety-roberta-wilsona-v-slovenskej-narodnej-galerii
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22. Americký umelec Robert Wilson predstaví svoju sériu 

videoportrétov [modernysvet.sk 13/12/2013] 
 

Médium www.modernysvet.sk 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
13.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.modernysvet.sk/2013/12/americky-umelec-

robert-wilson-predstavi-svoju-seriu-videoportretov/  

 

Tvorbu Roberta Wilsona slovenskému publiku po prvýkrát predstaví séria 

videoportrétov, kde umelec zobrazuje významné osobnosti z kultúrno-

spoločenského života. Technologicky aj konceptuálne náročná výstava je 

inštalovaná v priestoroch átria a celej plochy druhého poschodia Slovenskej 

národnej galérie, na ktorej divákom predstaví 29 diel. Každý štylizovaný portrét 

sprevádza originálna akustická stopa a  projektovaný je na samostatnej obrazovke 

v rozmeroch 183cm x 61cm x 124 cm. Pri technickej inštalácii bol prítomný 

producent Roberta Wilsona Matthew Shattuck a kurátor výstavy Noah Khoshbin. 

Videoportréty, ktoré zobrazujú osobnosti ako napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, 

Juliette Binoche, či Dita Von Teese sú výsledkom Wilsonovej spolupráce so 

skladateľom Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a 

svetelným dizajnérom Ursom Schönebaumom. Návštevníci Slovenskej národnej 

galérie budú mať jedinečnú príležitosť zažiť diela v ich 3D podobe – sprevádzané 

svetelnou a akustickou stopou, ktoré nechávajú vyniknúť talent Roberta Wilsona 

a jeho presah medzi jednotlivými médiami. V čase Wilsonovej galerijnej premiéry 

v Bratislave bude jeho dielo paralelne uvedené v parížskom Louvri. Od 7.12. 2013 

v čase od 17:00 do 22:00 hod. je na Hlavnom námestí v Bratislave spustená aj 

projekcia kľúčového videoportrétu Brada Pitta, ktorá pozýva verejnosť na tento 

originálny multimediálny zážitok. 

Výstavný multimediálny projekt je dielom spolupráce Slovenskej národnej 

galérie s J&T Bankou pod produkčnou a kreatívnou taktovkou agentúry Pavleye 

Art and Culture. 

http://www.modernysvet.sk/2013/12/americky-umelec-robert-wilson-predstavi-svoju-seriu-videoportretov/
http://www.modernysvet.sk/2013/12/americky-umelec-robert-wilson-predstavi-svoju-seriu-videoportretov/
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23. MULTIMEDIÁLNA VÝSTAVA ROBERT WILSON: 
VIDEOPORTRÉTY [trendybyvanie.sk 13/12/2013] 

 

Médium www.trendybyvanie.sk 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
13.12.2013 

Autor Lucia Tlumačová 

Link 

http://www.trendybyvanie.sk/aktuality/multimedialna-

vystava-robert-wilson-videoportrety  

 

Tvorbu Roberta Wilsona slovenskému publiku po prvýkrát predstaví séria 

videoportrétov, kde umelec zobrazuje významné osobnosti z kultúrno-

spoločenského života. Výstavný multimediálny projekt je dielom spolupráce 

Slovenskej národnej galérie s J&T Bankou pod produkčnou a kreatívnou 

taktovkou agentúry Pavleye Art and Culture. 

Technologicky aj konceptuálne náročná výstava je inštalovaná v priestoroch átria 

a celej plochy druhého poschodia Slovenskej národnej galérie, na ktorej 

divákom predstaví 29 diel. Každý štylizovaný portrét sprevádza originálna 

akustická stopa a  projektovaný je na samostatnej obrazovke v rozmeroch 183cm 

x 61cm x 124 cm. Pri technickej inštalácii bol prítomný producent Roberta 

Wilsona Matthew Shattuck a kurátor výstavy Noah Khoshbin. 

ROBERT WILSON VIDEOPORTRÉTY 

Videoportréty, ktoré zobrazujú osobnosti ako napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, 

Juliette Binoche, či Dita Von Teese sú výsledkom Wilsonovej spolupráce so 

skladateľom Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a 

svetelným dizajnérom Ursom Schönebaumom. Návštevníci Slovenskej národnej 

galérie budú mať jedinečnú príležitosť zažiť diela v ich 3D podobe – sprevádzané 

svetelnou a akustickou stopou, ktoré nechávajú vyniknúť talent Roberta Wilsona 

a jeho presah medzi jednotlivými médiami. V čase Wilsonovej galerijnej premiéry 

v Bratislave bude jeho dielo paralelne uvedené v parížskom Louvri. 

http://www.trendybyvanie.sk/aktuality/multimedialna-vystava-robert-wilson-videoportrety
http://www.trendybyvanie.sk/aktuality/multimedialna-vystava-robert-wilson-videoportrety
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24. Originálne portréty celebrít: V Bratislave vystavuje americký 
umelec Robert Wilson [pluska.sk 13/12/2013] 

 

Médium www.pluska.sk 

Rubrika Regióny 

Dátum 

uverejnenia 
13.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/originalne-portrety-

celebrit-bratislave-vystavuje-americky-umelec-robert-

wilson.html  

 

Len sa pozrite, ako dýchajú a žmurkajú! 

Originálne portréty celebrít: V Bratislave vystavuje americký umelec Robert 

Wilson 

Johny Depp : Portrét filmovej hviezdy púta pozornosť návštevníkov. 

Foto: Plus JEDEN DEŇ/ROBO HOMOLA 

Dita von Tesse : Wilson zachytil aj americkú tanečnicu, modelku, kostýmovú 

návrhárku a herečku. ROBERT WILSON: Umelec vytvára netradičné portréty.   

V bratislavskej Národnej galérii vystavujú až do 23. marca jedinečné pohyblivé 

portréty napríklad Johnyho Deppa či Brada Pitta. 

Pripravil ich kontroverzný americký umelec Robert Wilson. 

Namiesto klasickej maľby či fotky nakrútil celebrity na video, ktoré zachytáva 

každý ich pohyb. 

To je podfarbené hudbou a rôznymi zvukmi. 

http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/originalne-portrety-celebrit-bratislave-vystavuje-americky-umelec-robert-wilson.html
http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/originalne-portrety-celebrit-bratislave-vystavuje-americky-umelec-robert-wilson.html
http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/originalne-portrety-celebrit-bratislave-vystavuje-americky-umelec-robert-wilson.html
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25. Vtáčia klietka aj škrieka [kultura.pravda.sk 13/12/2013] 
 

Médium www.kultura.pravda.sk 

Rubrika Galéria 

Dátum 

uverejnenia 
13.12.2013 

Autor Jena Opoldusová 

Link 

http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/302413-vtacia-

klietka-aj-skrieka/  

 

Takmer nahý muž len v bielych šortkách a ponožkách stojí pod prúdmi vody. Bez 

mihnutia oka hľadí do kamery. Pomaly dvíha pravú ruku, v ktorej má revolver. 

Zacieli, stlačí spúšť a zo zbrane vytryskne prúd vody. Ten muž je Brad Pitt a 

autorom jeho videoportrétu je Robert Wilson. 

Robert Wilson: Brad Pitt 

Autor: Robert Wilso 

„V projekte Videoportréty reflektuje Robert Wilson celú spoločnosť. Od 

automechanika cez ženy v domácnosti a domácich miláčikov až po ikony 

šoubiznisu. Portrétoval ľudí v New Yorku, Los Angeles, ale aj v Paríži či Nemecku. 

Z viac ako piatich desiatok videoportrétov, ktoré vytvoril v rokoch 2004 až 2007, 

sme pre výstavu v Bratislave vybrali takmer tri desiatky,“ povedal Wilsonov 

producent Matthew Shattuck. 

Ponúkol aj pohľad „do kuchyne“ Wilsonovej tvorby. Kým príde „režisér“ na pľac, 

majú plné ruky práce vizážisti, kaderníci, kostýmoví výtvarníci a suita ďalších 

pomocníkov, ktorí portrétovaného pripravia. Spomenul, že tým, ktorých Wilson 

portrétuje, neplatia. Pózujú mu zadarmo. Príprava je podľa neho rovnako náročná 

ako postprodukcia. „Keď Robert Wilson portrétoval pantera, upozornili ho, že 

keby sa dravec začal priveľmi pohybovať a chcel sa hrať, treba byť na pozore. 

Mohol by byť nebezpečný. Išlo však o vycvičené zviera, ktoré hrávalo vo filmoch,“ 

spomenul Matthew Shattuck. 

V prítmí átria Esterházyho paláca prekvapí návštevníkov Vtáčia klietka. Dvanásť 

videoportrétov snežnej sovy, ktorá z času na čas dá o sebe vedieť škriekaním. 

Ďalšie obrazovky s portrétmi obsadili druhé poschodie. Detail z Rembrandtovho 

obrazu Anatómia doktora Tulpa pripomína videoportrét Roberta Downeyho jr., 

ktorý leží na pitevnom stole a neznáma ruka obnažuje svaly jeho predlaktia. 

Modelka a herečka Dita Von Teese sedí na hojdačke, občas sa zhlboka nadýchne, 

čo prezrádza pohyb nahých pŕs. 

Každý videoportrét ma svoju zvukovú stopu. Hoci sú jednotlivé kóje oddelené, 

predsa len občas počuť aj zvuky odvedľa. „Moje Videoportréty sú niečo celkom 

iné ako to, čo robím v divadle,“ hovorí Robert Wilson v ukážke z pripravovaného 

dokumentu. „A je len na divákovi, ako ich bude vnímať,“ pridáva slávny americký 

divadelník. 

V Národnom divadle v Prahe už naštudoval Čapkovu Věc Makropulos, Janáčkovu 

operu Osud a Káťu Kabanovú. Teraz pripravuje projekt 1914 k 100. výročiu 

vypuknutia prvej svetovej vojny. Od avantgardných začiatkov v New Yorku sa cez 

desaťročia prepracoval Robert Wilson až k postaveniu svetovej celebrity. „Myslím 

si, že ozajstný Wilson je na divadle. Ale presahy médií sú stále živšie a hlavne v 

prípade vybíjaných celebrít, lebo umelecký svet má svoju šľachtu a Robert 

Wilson do nej patrí,“ povedala kurátorka nových médií SNG Petra Hanáková. 

„Myslím si, že Videoportréty, ktoré nám prezentuje, sú viac Wilson ako osoby na 

jeho portrétoch,“ dodala Petra Hanáková. Výstava Roberta Wilsona 

Videoportréty bude v Slovenskej národnej galérii do 23. marca. 

http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/302413-vtacia-klietka-aj-skrieka/
http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/302413-vtacia-klietka-aj-skrieka/
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26. Originálne portréty celebrít [Plus jeden deň 13/12/2013] 
 

Médium Plus jeden deň 

Rubrika Slovensko 

Dátum 

uverejnenia 
13.12.2013 

Autor zo 

Strana 8 

 

V Bratislave vystavuje americký umelec Robert Wilson 

BRATISLAVA – Len sa pozrite, ako dýchajú a žmurkajú! V bratislavskej Národnej 

galérii vystavujú až do 23. marca jedinečné pohyblivé portréty napríklad Johnyho 

Deppa či Brada Pitta. Pripravil ich kontroverzný americký umelec Robert Wilson. 

Namiesto klasickej maľby či fotky nakrútil celebrity na video, ktoré zachytáva 

každý ich pohyb. To je podfarbené hudbou a rôznymi zvukmi. (zo) 

DITA VON TESSE: Wilson zachytil aj americkú tanečnicu, modelku, kostýmovú 

návrhárku a herečku. 

ROBERT WILSON: Umelec vytvára netradičné portréty. 

JOHNY DEPP: Portrét  

Filmovej hviezdy púta pozornosť návštevníkov. 

-END- 
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27. ROBERT WILSON o videoportrétoch [Beauty &Woman 

13/12/2013] 
 

Médium Beauty & Woman 

Rubrika Rozhovor 

Dátum 

uverejnenia 
13.12.2013 

Autor Redakcia 

Strana 98,99 

 

J&T BANKA v spolupráci s agentúrou Pavleye Art and Culture prinášajú do 

Slovenskej národnej galérie výstavu renomovaného amerického divadelného 

režiséra a inscenátora Roberta Wilsona. Výstava nazvaná ROBERT WILSON: 

VIDEOPORTRÉTY bude prístupná od 13. decembra do 23. marca a divákom 

predstaví výber z jeho ikonických videoportrétov osobností z rôznych sfér umenia i 

popkultúry. Magazín BEAUTY&WOMAN sa s umelcom stretol v deň jeho premiéry v 

Louvri. 

V ktorom životnom období ste si uvedomili, že sa chcete živiť ako umelec? 

Neuvažoval som o umení takto konkrétne, ale keď som bol v druhej triede a mal 

som asi 6 rokov, učiteľka sa nás pýtala, čím chceme byť, keď vyrastieme. 

Nakoniec prišiel rad na mňa. Bob, čím chceš byť, keď vyrastieš? A ja som povedal: 

,,Chcem byť kráľ Španielska!" 

Aká bola reakcia? 

Učiteľka napísala mojej mame list, kde jej oznámila, že jej dieťa má problém. 

Jeden z kolegov jej však povedal: ,,To je v poriadku. Tvoj syn je umelec." O 

niekoľko rokov som uviedol svoju prvú veľkú hru. Volala sa Kráľ Španielska. 

Kto ovplyvnil vašu pracovnú trajektóriu? 

Začiatkom šesťdesiatych rokov som sa presťahoval do New Yorku a čítal som 

knihu Johna Cagea Silence, kde hovorí, že na svete niet takej veci, akou je ticho. 

V tichu si totiž oveľa viac uvedomujeme silu zvuku, než keď toho zvuku 

produkujeme veľa. 

Veľká časť vašej kariéry bola spätá s divadelným svetom. Vaša výstava v 

Bratislave však odhalí sériu videoportrétov. Zaujímalo by ma, ako vznikol tento 

ojedinelý projekt? 

Už v sedemdesiatych rokoch som uvažoval nad sériou portrétov, ktoré by boli 

divákom dostupné na rôznych miestach. Na autobusovej zastávke, na lunete 

hodiniek, na zadnom sedadle v lietadle. V tom čase ešte žiadne obrazovky na 

sedadlách v lietadle neboli. Moje diela by boli premietané v komerčných 

televíziách, pretože v tých časoch sa vysielanie končilo o polnoci a pokračovalo o 

šiestej ráno. A moja predstava bola, že by diela, ktoré vytvorím, tvorili kulisu 

noci... Ako oheň v kozube či okno, ktorého obraz sa mení so svetlom i ročnými 

obdobiami. 

Akou formou nakoniec videoportréty uzreli svetlo sveta? 

Verejnosti sme ich ukázali na rôznych miestach. Vo Švajčiarsku sa premietali 

uprostred futbalového zápasu. Nemecká stanica ZDF zakúpila 7 diel a premietala 

ich celú noc. Mali sme ich tiež v Centre Pompidou pri eskalátoroch. V Japonsku sa 

premietali vo vagónoch i staniciach metra. O 25 rokov neskôr prišla ponuka 

vytvoriť videoportréty vo vysokom rozlíšení. Okamžite som súhlasil, pretože nová 

technológia ponúkala širšie možnosti ako doba, v ktorej vznikla moja prvá séria 

videoportrétov. Svoje umelecké diela ste premietali na komerčných plochách. 

Chceli ste tým vyvolať debatu o hranici medzi komerciou a umením? Ja žiadne 

hranice nevidím, pokiaľ je obrázok dostatočne silný. 
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Podľa akého kľúča vyberáte svoje objekty? 

V úvode som bol zameraný na celebrity. Preto sme robili najprv portréty Brada 

Pitta, Johnnyho Deppa a Seana Penna, ktorých som považoval za troch hlavných 

mužov Hollywoodu. Pokračovali sme francúzskymi hviezdami (Jeanne Moureau) a 

pridali sa ďalší, napríklad Robert Downey Junior. Zobrazil som aj ľudí z ulice, ktorí 

neboli vôbec známi. 

Zameriavate sa na charakter celebrít, ako ich vnímame, alebo zobrazujete skôr 

polohu, rolu, ktorá im je vo videoportrétoch prisúdená? 

Je to syntéza oboch. Niekto je so sebou úplne stotožnený a môže sa takto priamo 

prezentovať publiku. Elizabeth Taylor hrá vo filme Kleopatru, ale v mojom 

videoportréte vidíte Elizabeth Taylor ako Kleopatru. Všetci môžu byť tým, kým sú 

v kontexte danej situácie. Počas procesu mohli myslieť na čokoľvek. Niekto ako 

Isabella Rossellini nemyslí na nič. Ľudia by čakali, že uvažuje nad rôznymi vecami, 

ale jej myseľ je v danom momentne prázdna. A to je možno dôvod, prečo je taká 

záhadná. 

Ktorý z videoportrétov bol pre vás najosobnejší? 

Farah Diba, bývalá kráľovná Iránu, sa ma pred začiatkom filmovania opýtala, na 

čo má myslieť? Ja som jej povedal, aby nemyslela na nič, a ona odpovedala, že to 

nedokáže. Ja som jej povedal, dobre, mysli na čokoľvek. Točili sme ju 5 hodín a 

potom som jej ponúkol možnosť pozrieť sa na zábery. Súhlasila. Sedí ako pravá 

dáma, pomaly dvihne ruku k svojej tvári a postupne ju položí späť. Pri pohľade na 

ten záber začala plakať a povedala: ,,Je tam celý môj život." Mala neľahký osud, 

život v exile, smrť dvoch detí. Navonok nemá žiadny výraz, ale v jej vnútri sa 

odohrávajú všetky životné tragédie. 

Ako teda prebieha tvorivý proces vzniku videoportrétu? 

Každý je iný a nikomu nediktujem, na čo by mal v danej chvíli myslieť. Herci 

dostávajú formálne inštrukcie - otvoriť dlane, ustúpiť dozadu, zdvihnúť bradu o 

kúsok vyššie. Nikdy však nezasahujem do ich mysle. Nerobím to ani v divadle. 

Väčšina mojich portrétov je najmä o duši a ich vnútri. Vytvárate však pravidlá, aby 

ste ich mohli porušovať. Ako som už povedal, Isabella Rosellini je hlavne o 

zovňajšku, čo je odlišný spôsob sebavyjadrenia. Väčšina z videoportrétov 

zachytáva myšlienky a emócie, ktoré sú vo vnútri prežité, ale nie sú navonok 

vyjadrené. 

Vašou poslednou múzou bola Lady GAGA. Ako sa umelec, ktorého trajektória sa 

začína operou Einstein on the Beach, dostane k vysoko komerčnej spolupráci s 

popovou ikonou, ktorá bude navyše vystavená v Louvri? 

S GAGOU sme sa stretli a dohodli, že budeme spolupracovať. Najprv som jej 

navrhol kulisy na jej vystúpenie na MTV Music Awards. Počas príprav som jej 

hovoril o mojej pripravovanej výstave v Louvri, kde sú prezentované aj moje 

staršie diela formou retrospektívy. V Paríži som predstavil moju verziu Petra Pana, 

na ktorej sme pracovali s Coco Rosie, ale chcel som do Louvru priniesť niečo ešte 

čerstvejšie, čo predtým nebolo nikde. GAGA súhlasila a spoločne sme pripravili 

sériu portrétov, ktoré sú priamou referenciou na maľby v múzeu Louvre. Prvý 

videoportrét ju zobrazuje, ako visí nahá a zviazaná dole hlavou. Opýtala sa ma, čo 

budem s tým obrazom robiť, a ja som jej odpovedal, že ho zavesím nad svoju 

posteľ. GAGA bola nadšená. 

Magazín VANITY FAIR priniesol svojho času veľkú reportáž o vašich 

videoportrétoch a prirovnal váš koncept k továrni Andyho Warhola. Ako to v 

skutočnosti funguje? Môže vás naozaj ktokoľvek osloviť a vy mu za honorár 

zhotovíte videoportrét? 

Áno. Napríklad portrét automechanika vznikol úplnou náhodou. Pôvodne sme mali 

zhotoviť videoportrét herečky Sharon Stone. Ona to však na poslednú chvíľu 

odvolala a ja som sa rozhodol nasnímať automechanika. 

Zadarmo? 

Samozrejme. 
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28. Brad Pitt v Bratislave. V hľadáčiku majstra avantgardy 

[hnonline.sk 14/12/2013] 
 

Médium www.style.hnonline.sk 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
14.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://style.hnonline.sk/kultura-135/brad-pitt-v-bratislave-v-

hladaciku-majstra-avantgardy-597945 

 

Svetoznámy režisér, fotograf a experimentátor Robert Wilson vystavuje po 

prvýkrát na Slovensku. 

Brad Pitt, Salma Hayek, Dita von Teese či Johny Depp. So zvukom a pohybujúci 

sa. Aj tieto nezvyčajné 3D videoportréty odvčera vystavuje v Slovenskej 

národnej galérii všestranný americký umelec Robert Wilson (1941).  „Z 50 

autorových diel je tu výber, ktorý je prierezom celou spoločnosťou, od opravára v 

domácnosti, cez zvieratá až po svetoznáme celebrity. Autor ku každému dielu 

pristupuje v tvorbe rovnako, či je to dikobraz alebo Lady Gaga. Je to náročná 

práca, na príprave ktorej sa podieľajú rôzni špecialisti, preto má veľa asistentov," 

priblížil na tlačovej konferencii v SNG postup tvorby americký kurátor Matthew 

Shattuck. 

Robert Wilson je slávny režisér, multimediálny umelec, žijúca legenda, celebrita 

divadelnej avantgardy. Priekopník alternatívneho divadla je uznávaný pre svoje 

netradičné formy a experimenty (napríklad 12-hodinové predstavenie alebo 

predstavenie na kopci v Iráne). Za hru „the CIVIL warS“ bol v roku 1986 

nominovaný na Pulitzerovu cenu. Je žiadaný aj v európskych krajinách, kde 

realizuje divadelné hry, ktoré zostávajú jeho domovským médiom. V poslednom 

desaťročí sa objavuje aj v iných umeleckých prostrediach: tvorí vlastné inštalácie, 

vystavuje a draží rekvizity svojich divadelných predstavení alebo inscenuje 

výstavy iných umelcov či módnych domov. 

Súbežne s bratislavskou výstavou prebieha výstava jeho diel aj v Louvri. Tá v SNG 

bude mať sprievodné podujatia a potrvá do 23. marca 2014. 

http://style.hnonline.sk/kultura-135/brad-pitt-v-bratislave-v-hladaciku-majstra-avantgardy-597945
http://style.hnonline.sk/kultura-135/brad-pitt-v-bratislave-v-hladaciku-majstra-avantgardy-597945
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29. Videoportréty R. Wilsona/ Henrik Ibsen v Aréne/ Krst 
zabudnutých rozprávok/ Kópie Márie Bidelnicovej/ Štyria na 

Kanape/ Let the good days come/ Hovoriť pravdu mocným/ 
Festival Schubert Fest 2013 [TA3 15/12/2013] 

 

Médium TA3 

Rubrika 

 Dátum 

uverejnenia 
15.12.2013 

Autor  

Link 

http://www.ta3.com/clanok/1031958/videoportrety-r-

wilsona-henrik-ibsen-v-arene-krst-zabudnutych-rozpravok-

kopie-marie-bidelnicovej-styria-na-kanape-let-the-good-

days-come-hovorit-pravdu-mocnym-festival-schubert-fest-

2013.html  

 

Týždeň v kultúre z 15. decembra. 

 

 

 

 

 

http://www.ta3.com/clanok/1031958/videoportrety-r-wilsona-henrik-ibsen-v-arene-krst-zabudnutych-rozpravok-kopie-marie-bidelnicovej-styria-na-kanape-let-the-good-days-come-hovorit-pravdu-mocnym-festival-schubert-fest-2013.html
http://www.ta3.com/clanok/1031958/videoportrety-r-wilsona-henrik-ibsen-v-arene-krst-zabudnutych-rozpravok-kopie-marie-bidelnicovej-styria-na-kanape-let-the-good-days-come-hovorit-pravdu-mocnym-festival-schubert-fest-2013.html
http://www.ta3.com/clanok/1031958/videoportrety-r-wilsona-henrik-ibsen-v-arene-krst-zabudnutych-rozpravok-kopie-marie-bidelnicovej-styria-na-kanape-let-the-good-days-come-hovorit-pravdu-mocnym-festival-schubert-fest-2013.html
http://www.ta3.com/clanok/1031958/videoportrety-r-wilsona-henrik-ibsen-v-arene-krst-zabudnutych-rozpravok-kopie-marie-bidelnicovej-styria-na-kanape-let-the-good-days-come-hovorit-pravdu-mocnym-festival-schubert-fest-2013.html
http://www.ta3.com/clanok/1031958/videoportrety-r-wilsona-henrik-ibsen-v-arene-krst-zabudnutych-rozpravok-kopie-marie-bidelnicovej-styria-na-kanape-let-the-good-days-come-hovorit-pravdu-mocnym-festival-schubert-fest-2013.html
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30. Výstavu ROBERT WILSON: VIDEOPORTRÉTY máme už aj na 

Slovensku [bord.sk 15/12/2013] 
 

Médium www.bord.sk 

Rubrika Umenie 

Dátum 

uverejnenia 
15.12.2013 

Autor Martina Gregorova 

Link 

http://bord.sk/vystavu-robert-wilson-videoportrety-mame-

uz-aj-na-slovensku/  

 

Žijúca legenda a celebrita americkej divadelnej avantgardy Robert Wilson 

uplynulých 10 rokov pracoval na nezvyčajnom projekte. Výsledkom dlhoročnej 

práce je výstava videoportrétov významných osobností a vznešených zvierat. 

Vďaka tomuto projektu bude mať slovenské publikum prvý krát možnosť prísť do 

kontaktu s Wilsonovou tvorbou. 

Slovenská národná galéria v spolupráci s kreatívnou agentúrou Pavleye Art 

and Culture a s finančnou podporou J&T banky slávnostne otvorila 

multimediálnu výstavu, ktorá potrvá do 23. marca 2014. 29 videoportrétov 

osobností známych z kultúrno-spoločenského prostredia (Brad Pitt, Dita von 

Teese, Johny Depp či Salma Hayek) a krásnych zvierat (polárna sova, puma, 

dikobraz) je inštalovaných v priestoroch átria a celej plochy druhého poschodia 

národnej galérie. 

Každý portrét pôsobí inak – zo žmurkajúceho vesmírneho dikobraza sála pokoj, 

polonahá Dita uchvacuje svojou ženskosťou, podobne pôsobí na nežné pohlavie 

sporo odetý Brad a séria ‘‘živých obrazov’’ hĺbavej Salmy Hayek vzbudzuje pocity 

zvedavosti, no pri jej kráse sa nemožno vyhnúť ani obdivu. Všetky portréty majú 

spoločné jedno – nádheru, ktorú nechávajú vyznieť starostlivo dokomponované 

akustické stopy. 

Divadelný režisér, tanečník a choreograf Robert Wilson sa preslávil svojimi 

originálnymi inscenáciami, ktoré nemajú príbeh, sú neštandardne dlhé, no divákov 

ohurujú svojou čisto vizuálno-svetelnou kompozíciou. Niektorí odborníci jeho štýl 

prirovnávajú k minimalizmu, iní k surrealizmu. 

Jeho najvýznamnejšími dielami aj naďalej ostávajú divadelné inscenácie, ale 

videoportréty sa stali zaujímavou upútavkou na maestrovu tvorbu. Maestro, ako 

mu hovoria herci, je v umeleckých kruhoch vnímaný ako veľká autorita. Skúšky 

predstavení prebiehajú dvojfázovo – počas prvej generálky na ich chod dohliadajú 

iba pomocní režiséri, naostro sa ide až druhý krát. 

V minulosti Wilson pracoval aj s nepočujúcimi či autistickými hercami, pokúšal sa 

preniknúť do ich odlišného sveta a čosi z týchto skúseností sa prenieslo aj do 

videoportrétov. Jeho život nie je verejnosti veľmi známy, no netají sa tým, prečo 

inklinuje k spomalenosti a tichu. Ako malý chlapec mal problém s koktaním, ktorý 

vďaka arteterapii prekonal. Terapeut mu totiž vysvetlil, že uvažuje a koná 

prirýchlo a jeho rečové ústrojenstvo, no ani zmysly mu nestíhajú. Zážitok so 

spomalením sa stal pre jeho tvorbu východzím a odvtedy sa túto ideu snaží šíriť 

ďalej prostredníctvom umenia. 

http://bord.sk/vystavu-robert-wilson-videoportrety-mame-uz-aj-na-slovensku/
http://bord.sk/vystavu-robert-wilson-videoportrety-mame-uz-aj-na-slovensku/
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31. Bratislava ožije svetovým umením [season-report.sk 
15/12/2013] 

 

Médium www.season-report.sk 

Rubrika Rubriky 

Dátum 

uverejnenia 
15.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.season-report.sk/wealth-finance/bratislava-

ozije-svetovym-umenim  

 

Milovníci kvalitného moderného umenia si budú môcť už od 13. decembra prísť na 

svoje. Bratislava totiž až do konca februára budúceho roka hostí svetoznámeho 

režiséra, choreografa, výtvarníka a video – umelca Roberta Wilsona. Výstavu 

pod názvom ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS prináša J&T Banka s 

agentúrou Pavleye Art & Culture a Slovenskou národnou galériou. 

Symbióza filmu a fotografie 

Robert Wilson je umelec, ktorý sa pri svojej tvorbe neobmedzuje len na jedno 

médium, ale vzájomne ich kombinuje a prepája. Výstava ROBERT WILSON 

VIDEOPORTRAITS vytvára kompromis medzi dynamickým filmom a nehybnou 

fotografiou. Vystavované diela nenájdete na klasickom plátne, ale ich výnimočnosť 

spočíva práve v ich multimediálnom prevedení. Portréty známych osobností, ako 

sú Brad Pitt, Johny Depp, Winona Ryder, Juliette Binoch, či Dita Von Teese 

pripomínajú na prvý pohľad klasickú fotografiu. Keď k nim však prídete bližšie, 

odhalíte ich pohyblivosť, gestá presné načasovanie a Wilsonov vysoko rozvinutý 

divadelný jazyk v kombinácii s jasom a presnosťou HD videa. Vo svojej tvorbe 

Wilson limituje všetky objekty maximálne dvoma pomalými pohybmi. Video 

portréty sú dlhé od 30 sekúnd do 20 minút a sú prehrávané v slučkách, takže 

divák nerozpozná ich začiatok a koniec.    

Inovatívne, kreatívne a šokujúce 

Wilson vo svojej tvorbe prináša množstvo kreatívnych prvkov, akými sú 

osvetlenie, make –up, kostýmy, gestikulácia, či hlas. Ich kombinácia zintenzívňuje 

vizuálny zážitok a podáva komplexnú výpoveď z umeleckého diela. Obrazovú 

stránku dopĺňa zvuková, pretože každý portrét má svoj hudobný podmaz, ktorý 

tvoria soundtracky od autorov, akými sú Lou Reed, Tom Waits, Bernard Hermann, 

Michael Galasso, či Big Black. Vyhotovenie jedného portrétu  vyžaduje spoluprácu 

kameramana, zvukára, kostýmového výtvarníka, kaderníka, či make – up artistov. 

Odhadované náklady na výrobu jedného portrétu sa aj preto pohybujú okolo 40 

tis. dolárov. 

Video portréty zachytávajú aj časť zvieracej ríše, ako napríklad snežnú sovu, 

čierneho pantera, či dikobraza. Wilsonova tvorba je výpoveďou jeho zmyslu pre 

farby a svetlo, ktoré vychádzajú z jeho skúseností z divadla, dizajnu, hudby a 

filmu. Vystavované video zábery sú odklonom od súčasnej fotografie a videoartu 

tým, že vytvárajú intímne, živé a pútavé prostredie pre diváka. Sám Wilson ich 

považuje za „osobné a poetické výroky rôznych osobností“. 

Nadčasové a univerzálne 

Výhodou video portrétov je ich univerzálnosť v zmysle rôznorodých prostredí, v 

ktorých môžu byť vystavované. Podľa samotného „kráľa avantgardy“, akým je 

Wilson označovaný, môžu byť jeho diela prezentované  nielen v múzeách, či 

galériách, ale aj na verejných priestranstvách, metro zastávkach, či dokonca v 

letiskových halách a napokon, podľa jeho slov, aj v domácnostiach. V kombinácii 

http://www.season-report.sk/wealth-finance/bratislava-ozije-svetovym-umenim
http://www.season-report.sk/wealth-finance/bratislava-ozije-svetovym-umenim
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so svojou vysokou technickou úrovňou prevedenia ich môžeme označiť za 

nadčasové. 

New York, Paríž, Bratislava 

Na to, aby ste videli tvorbu fenomenálneho umelca, akým je Robert Wilson, 

nemusíte cestovať do Paríža, či do New Yorku. Do Slovenskej národnej galérie 

prináša výstavu ROBERT WILSON VIDEOPORTRAITS J&T Banka, ktorá projekty 

v oblasti umenia podporuje dlhodobo: „Umenie vnímame nielen ako alternatívnu 

formu investovania, ale aktívne podporujeme výnimočné projekty. Zameriavame 

sa najmä na súčasné umenie a prinášame umelcov a koncepty svetového formátu, 

ktoré sú nielen originálne a nezvyčajné, ale často je to to najlepšie, čo sa na 

Slovensko priniesť dá,“uvádza Andrej Zaťko riaditeľ J&T Banky. 

Výstava prebieha od 13. decembra do 29. februára 2014 v Slovenskej národnej 

galérii (Esterháziho palác) na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave. 

Vizitka: 

Kto je Robert Wilson? 

Narodil sa v roku 1941 v Texase. Patrí medzi popredných svetových divadelných a 

vizuálnych umelcov. Wilsonove javiskové práce nekonvenčným spôsobom 

integrujú široký rozsah umeleckých prostriedkov, vrátane tanca, pohybu, 

osvetlenia, skulptúr, hudby a textu. Jeho obrazy sú esteticky úderné a nabité 

emóciami, a jeho produkcie získali uznanie publika aj kritikov na celom svete. V 

polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia založil v New Yorku umelecký 

kolektív „The Byrd Hoffman School of Byrds“ a pripravil svoje prvé charakteristické 

práce vrátane Deafman Glance (1970) a List pre kráľovnú Viktóriu (1974-1975). 

Spolu s Philipom Glassom napísal novátorskú operu Einstein na pláži(1976). Jeho 

kresby, maľby a sochy boli vystavené po celom svete na stovkách sólových aj 

skupinových výstav a jeho práce sú súčasťou súkromných aj muzeálnych zbierok 

všade na svete. Wilson získal množstvo ocenení za výnimočnosť, vrátane 

nominácie na Pulitzerovu cenu, dve ocenenia Premio Ubu, Zlatého leva na Bienále 

v Benátkach a Olivierovu cenu. Bol zvolený do americkej Akadémie umenia a 

literatúry a Francúzsko mu udelilo uznanie Commandeur des Arts et des Lettres. 

Je zakladateľom a umeleckým riaditeľom The Watermill Center, laboratória pre 

javiskové umenie vo Watermille, New York. 
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32. Multimediálna výstava Roberta Wilsona [egoodwill.sk 
15/12/2013] 

 

Médium www.egoodwill.sk 

Rubrika Top 

Dátum 

uverejnenia 
15.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://egoodwill.sk/top/multimedialna-vystava-roberta-

wilsona/  

 

Tvorbu Roberta Wilsona slovenskému publiku po prvýkrát predstaví séria 

videoportrétov, kde umelec zobrazuje významné osobnosti z kultúrno-

spoločenského života. Výstavný multimediálny projekt je dielom spolupráce 

Slovenskej národnej galérie s J&T Bankou pod produkčnou a kreatívnou 

taktovkou agentúry Pavleye Art and Culture. 

Robert Wilson zm.1 150x150 Multimediálna výstava Roberta Wilsona 

Technologicky aj konceptuálne náročná výstava je inštalovaná v priestoroch átria 

a celej plochy druhého poschodia Slovenskej národnej galérie, na ktorej 

divákom predstaví 29 diel. Každý štylizovaný portrét sprevádza originálna 

akustická stopa a projektovaný je na samostatnej obrazovke v rozmeroch 183cm 

x 61cm x 124 cm. 

Wilson Owl PantMag 02 150x150 Multimediálna výstava Roberta Wilsona 

Pri technickej inštalácii bol prítomný producent Roberta Wilsona Matthew 

Shattuck a kurátor výstavy Noah Khoshbin. 

Wilson JohnnyDepp 150x150 Multimediálna výstava Roberta Wilsona 

Videoportréty, ktoré zobrazujú osobnosti ako napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, 

Juliette Binoche, či Dita Von Teese sú výsledkom Wilsonovej spolupráce so 

skladateľom Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a 

svetelným dizajnérom Ursom Schönebaumom. Návštevníci Slovenskej národnej 

galérie budú mať jedinečnú príležitosť zažiť diela v ich 3D podobe – sprevádzané 

svetelnou a akustickou stopou, ktoré nechávajú vyniknúť talent Roberta Wilsona 

a jeho presah medzi jednotlivými médiami. V čase Wilsonovej galerijnej premiéry 

v Bratislave bude jeho dielo paralelne uvedené v parížskom Louvri. 

Rober Wilson Steve Buscemi 150x150 Multimediálna výstava Roberta Wilsona 

Názov výstavy: ROBERT WILSON VIDEOPORTRÉTY 

Termín: 13. december 2013 – 23. marec 2014 

Miesto: Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, 

Bratislava 

Wilson RobDowney zm 150x150 Multimediálna výstava Roberta Wilsona 

Od 7.12. 2013 v čase od 17:00 do 22:00 hod. je na Hlavnom námestí v Bratislave 

spustená aj projekcia kľúčového videoportrétu Brada Pitta, ktorá pozýva verejnosť 

na tento originálny multimediálny zážitok. 

http://egoodwill.sk/top/multimedialna-vystava-roberta-wilsona/
http://egoodwill.sk/top/multimedialna-vystava-roberta-wilsona/
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33. Robert Wilson Videoportréty [Inspire magazine 15/12/2013] 
 

Médium Inspire magazine 

Rubrika Inspire 

Dátum 

uverejnenia 
15.12.2013 

Autor Redakcia 
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34. Robert Wilson Videoportréty [Inspire magazine 15/12/2013] 
 

Médium Inspire magazine 

Rubrika Inspire 

Dátum 

uverejnenia 
15.12.2013 

Autor Redakcia 
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35. Bratislava ožije svetovým umením [Season Report 

15/12/2013] 
 

Médium Season Report 

Rubrika Wealth and Finance 

Dátum 

uverejnenia 
15.12.2013 

Autor Redakcia 

Strana 208,209 
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36. ROBERT WILSON: videoportréty [Exclusive 16/12/2013] 
 

Médium Exclusive 

Rubrika Art 

Dátum 

uverejnenia 
16.12.2013 

Autor Redakcia 

Strana 104 

 

J&T BANKA a agentúra Pavleye Art and Culture prinášajú do Slovenskej 

národnej galérie výstavu renomovaného amerického divadelného režiséra a 

inscenátora Roberta Wilsona. Výstava, nazvaná ROBERT WILSON: 

VIDEOPORTRÉTY bude dostupná od 13. decembra do 23. marca a predstaví 

výber z jeho ikonických videoportrétov osobností z rôznych sfér umenia i 

popkultúry. EXclusive sa s umelcom stretol v deň jeho premiéry v Louvri. 

Velká časť vašej kariéry bola spätá s divadelným svetom. Vaša výstava v 

Bratislave však odhalí sériu videoportrétov. Zaujímalo by ma, ako vznikol tento 

ojedinelý projekt? 

Už v sedemdesiatych rokoch som uvažoval nad sériou portrétov, ktoré by boli 

divákom dostupné na rôznych miestach. Na autobusovej zastávke, na lunete 

hodiniek, zadnom sedadle v lietadlách. V tom čase ešte žiadne obrazovky na 

sedadlách v lietadle neboli. Moje diela by boli premietané v komerčných 

televíziách, pretože v tých časoch sa vysielanie končilo o polnoci a pokračovalo o 

šiestej ráno. A moja predstava bola, že by diela, ktoré vytvorím, tvorili kulisu 

noci... ako oheň v kozube či okno, ktorého obraz sa mení so svetlom i ročnými 

obdobiami. 

Akou formou nakoniec videoportréty zhliadli svetlo sveta? 

Verejnosti sme ich ukázali na rôznych miestach. Vo Švajčiarsku boli premietané 

uprostred futbalového zápasu. Nemecká stanica ZDF zakúpila 7 diel a premietala 

ich celú noc. Mali sme ich tiež v Centre Pompidou pri eskalátoroch. V Japonsku boli 

premietané vo vagónoch i staniciach metra. O 25 rokov neskôr prišla ponuka 

vytvoriť videoportréty vo vysokom rozlíšení. Okamžite som súhlasil, pretože nová 

technológia ponúkala širšie možnosti ako doba, v ktorej vznikla moja prvá séria 

videoportrétov. 

Podľa akého kľúča vyberáte svoje objekty? 

V úvode som bol zameraný na celebrity. Preto sme robili najprv portrét Brada 

Pitta, Johnnyho Deppa a Seana Penna, ktorých som považoval za troch hlavných 

mužov Hollywoodu. Pokračovali sme francúzskymi hviezdami (Jeanne Moureau) a 

pridali sa ďalší, ako napríklad Robert Downey Junior. Zobrazil som aj ľudí z ulice, 

ktorí neboli vôbec známi. 

Zameriavate sa na charakter celebrít tak ako ich vnímame, alebo zobrazujete skôr 

polohu - rolu, ktorá im je vo videoportrétoch prisúdená? 

Je to syntéza oboch. Všetci môžu byť tým, kým sú v kontexte danej situácie. 

Počas procesu mohli myslieť na čokoľvek. 

Ako teda prebieha tvorivý proces vzniku videoportrétu? 

Každý je iný a nikomu nediktujem, na čo by mal v danej chvíli myslieť. Herci 

dostávajú formálne inštrukcie - otvoriť dlane, ustúpiť dozadu, pozdvihnúť bradu o 

kúsok vyššie. Nikdy však nezasahujem do ich mysle. Nerobím to ani v divadle. 

Väčšina mojich portrétov je najmä o duši a ich vnútri. Vytvárate však pravidlá, aby 

ste ich mohli porušovať. Väčšina z videoportrétov zachytáva myšlienky a emócie, 

ktoré sú vo vnútri prežité, ale nie sú navonok vyjadrené. 
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37. KURT STALLAERT: umelecká cesta do Bratislavy [Exclusive 

16/12/2013] 
 

Médium Exclusive 

Rubrika Art 

Dátum 

uverejnenia 
16.12.2013 

Autor Milosh Harajda 

Strana 105 

 

Belgický fotograf Kurt Stallaert uvedie na Slovensku po prvýkrát svoje diela 29. 

novembra výstavou BECAUSE WINTER LASTS LONGER THAN SUMMER. EXclusive 

sa s ním rozprával o jeho premiére v Galérii mesta Bratislavy. 

Kurt, vedel by si si spomenúť na svoj prvý kontakt s fotografiou? 

S fotografiu som bol v kontakte už od útleho detstva, pretože môj otec bol 

amatérsky fotograf. Vďaka nemu som vzal do rúk fotoaparát a začal som snímať 

prvé zábery. Chcel som študovať fotografiu, ale moji rodičia to nevnímali ako 

cestu, ktorá ma dokáže uživiť. Druhá možnosť bol poisťovací maklér, čo som aj 

vyštudoval. 

Spomínaš si na svoj prvý veľký komerčný JOB? 

Je vtipné, že sa na to pýtaš, ale fotili sme ho na Maldivách a klientom bola práve 

poisťovňa - náš hlavný konkurent. Nikto z tímu však netušil, že aj ja som v tom 

čase ešte pracoval ako poisťovací maklér. Rozpočet na fotenie nebol veľký, no 

poprosil som veľa mojich kamarátov, aby prišli zadarmo pózovať na Maldivy. 

Klientovi som ušetril peniaze, priatelia mali krásnu dovolenku a ja som všetky 

zarobené peniaze investoval do novej technológie. 

Prečo svoje diela prezentuješ práve v Galérii mesta Bratislavy? 

Je to jedna z väčších sólo výstav, kde budem prezentovať aj moju najnovšiu 

tvorbu - moving stills. Výstava vznikla na impulz môjho agenta Jozefa Pavleye, 

ktorý mi vnukol myšlienku priniesť moje dielo na nový trh. V minulosti tu Jozef 

predstavil výstavy Davida LaChapelle, či dua René&Radka. Je pre mňa česť, že ich 

môžem nasledovať. 

Čo konkrétne budú môcť Slováci zhliadnuť? 

V Bratislave predstavím moju sériu Bodybuilders. Fotili sme ju v Afrike a Európe. 

Celá pojednáva o sile. Uvedomil som si, že ma fascinuje ľudská fyziológia. Rád 

zachytávam svet mojím okom. Série som fotil v Prahe, Afrike, Belgicku, a tým som 

chcel dokázať, že môj svet naozaj existuje na rôznych kontinentoch. 

Kedy si začal pracovať na sérii ,,moving stills"? 

,,Pohyblivé obrázky" som začal tvoriť pred dvoma rokmi. Dostal som ponuku od 

mesta, aby som pre jeden verejný priestor pripravil umelecké dielo. Čím dlhšie 

som nad tým uvažoval, tým viac mi bolo jasné, že nedodám iba statickú 

fotografiu. V tom čase som sa náhodou vybral na výstavu videoportrétov Roberta 

Wilsona, ktorú mal v tom obdo bi v Belgicku. Tam som si uvedomil, že ja 

pracujem veľmi podobne, ale nikdy svoje dielo nefilmujem. To mi ponúklo nový 

pohľad na moju prácu. Robert ma inšpiroval posunúť sa ďalej. Je to veľmi vtipná 

zhoda náhod, že obaja v Bratislave vystavujeme paralelne. 

Čo odráža názov tvojej výstavy? 

Vymyslel ho človek, ktorý so mnou dlhé roky pracuje a pozná moju prácu. Nechcel 

som, aby moje diela boli veľmi priamočiare...som rád, keď sa divák musí snažiť a 

pozrieť na snímku dvakrát. Názov výstavy odráža moju prácu s prírodou. 

Máš osobné motto, ktorým sa v živote riadiš? 

Vždy nasledujem srdce vo všetkom, čo robím. 



.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 104 

 

 



.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 105 

 

 

38. Kam cez víkend? [Nový čas 20/12/2013] 
 

Médium Nový čas 

Rubrika Bratislava 

Dátum 

uverejnenia 
20.12.2013 

Autor Redakcia 

Strana 8,9 

 

Videoportréty V SNG prebieha výstava renomovaného amerického divadelného 

režiséra a inscenátora Roberta Wilsona. Predstavuje výber z jeho videoportrétov 

osobností z umenia aj popkultúry. 

Dobrý trh Už tradičné podujatie sa uskutoční v sobotu v Starej tržnici a jej 

susedov, aby sa Bratislavčania mohli lepšie pripraviť na Vianoce. Otvorené bude 

od 10. do 21. hod. 

8 hláv Výstava Rudolfa Uhera - Hlavy je štvrtou prezentáciou jeho tvorby v 

súvislosti s pripomenutím storočnice od jeho narodenia. Po výstavách v Prahe, 

Bratislave a v Zlíne je v Galérii Nedbalka vystavených 8 jeho najvýznamnejších 

hláv. 

Hudba z mesta Pod touto značkou sa v KC Dunaj odohrá v sobotu koncert kapiel 

Chiki liki tu-a, Saténové ruky a mladej maďarskej skupiny Run Over Dogs. Po 

koncertoch nebude chýbať a? erpárty. 

Na country! Zabudnite na predvianočný stres a zabavte sa pri country music. 

Premiéra KSV bandu sa uskutoční v sobotu o 19. hod. v Café Stena. Táto nová 

mužská skupina predstaví repertoár vychádzajúci z moderného country. 

Dni Vianoc Ak ešte nemáte kúpené darčeky pod stromček, v Inchebe nájdete 

všetko pod jednou strechou. Predajcovia tam ponúkajú široký výber tovaru, ktorý 

poteší deti aj dospelých. Okrem toho je vždy pripravený zaujímavý sprievodný 

program a atrakcie pre najmenších. 
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39. ROBERT WILSON Kráľ videoportrétov [GOLDMAN 

25/12/2013] 
 

Médium GOLDMAN 

Rubrika Interview 

Dátum 

uverejnenia 
25.12.2013 

Autor Redakcia 
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40. VIDEOPORTRÉT nový spoločník v interiéri [Top trendy v 

bývaní 26/12/2013] 
 

Médium Top trendy v bývaní  

Rubrika Interiér/Hi-tech 

Dátum 

uverejnenia 
26.12.2013 

Autor Redakcia 

Strana 214,215 
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41. Výstava [SME 27/12/2013] 
 

Médium SME 

Rubrika SmeŽeny 

Dátum 

uverejnenia 
27.12.2013 

Autor Silvia Gašparcová 

Strana 5 

 

Robert Wilson: Videoportréty 

Svetoznámy divadelný režisér má na svojom konte sedemhodinovú operu bez slov 

či dvanásťhodinové predstavenie o živote Stalina, z ktorého sa vraj postupne 

vytratili všetci diváci. Robert Wilson však rozhodne nepatrí medzi neuznaných 

umelcov. Za svoju kariéru získal tie najprestížnejšie divadelné ocenenia a 

pochváliť sa môže spoluprácou s Tomom Waitsom, Allenom Ginsbergom, Philipom 

Glassom a Lou Reedom. Dnes má autor vyše 70 rokov a trochu skrotol, no 

zároveň čoraz častejšie expanduje do výtvarného umenia. Výber jeho slávnych 

videoportrétov filmových a divadelných celebrít ponúka nová výstava v 

Slovenskej národnej galérii. 

-END- 

http://andawell.sk/%EF%BB%BFmultimedialna-vystava-robert-wilson-videoportrety-otvara-svoje-brany-slovenskej-verejnosti/
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42. Videoportréty Roberta Wilsona v SNG [STV Jednotka, 19:00 

28/12/2013] 
 

Médium STV Jednotka 

Rubrika Z domova 

Dátum 

uverejnenia 
28.12.2013 

Autor 

 
Čas 19:00 

 

Jana Košíková, moderátorka: „Brad Pitt, Winona Ryder, aj Johnny Depp sú v 

Slovenskej národnej galérii. Ich videoportréty tvoria súčasť multimediálnej 

výstavy amerického umelca Roberta Wilsona. Slovákom predstavuje svoju 

tvorbu po prvý raz.“ 

Patrícia Pružinská, redaktorka: „Za každým videoportrétom sa ukrýva nejaký 

príbeh.“ 

Matthew Shattuck, kurátor výstavy: „Portrét Brada Pitta rozpráva príbeh muža, 

ktorý je zranený láskou. Je na ulici, kde prahne po pomste. Preto má v ruke zbraň. 

A v druhej línii je to Wilsonov odkaz k dielu Andyho Warhola.“ 

Patrícia Pružinská, redaktorka: „Robert Wilson sa začal venovať videoportrétom 

pred niekoľkými rokmi na objednávku americkej televíznej spoločnosti. Postupne 

ich vytvoril niekoľko desiatok. Spolupracoval na nich s hudobným skladateľom, 

módnym návrhárom, aj so svetelným dizajnérom.“ 

Matthew Shattuck, kurátor výstavy: „Wilson si svoje modely vyberá tak, že sa 

snaží urobiť vzorku celej spolčonosti. Niekde uvidíte ženu v domácnosti, niekde 

automechanika, potom hviezdy filmového plátna, ale aj zvieratá.“ 

PEtra Hanáková, odborná spolupracovníčka, SNG: „Je to veľmi spektakulárne 

umenie, je to veľmi farebné a veľmi high-definition umenie. Je to umenie v 

podstate popové, tak trochu, pretože vlastne témou, alebo tými objektmi jeho 

umenia, v tomto prípade v našom, sú hlavne teda celebrity a osobnosti.“ 

Patrícia Pružinská, redaktorka: „Robert Wilson je predovšetkým divadelný 

režisér. V Prahe nedávno napríklad inscenoval Janáčkovu Káťu Kabanovú. V 

Bratislave sa predstavuje ako videoumelec a dizajnér zvukových a svetelných 

inštalácií.“ 

Matthew Shattuck, kurátor výstavy: „Výstava v Bratislave je výber z diel, ktoré 

vznikli od roku 2004. Práve v tomto čase vystavuje aj v Louvri v Paríži, ale len 

videoportréty Lady Gaga, ktoré Robert Wilson dokončil len nedávno.“ 

Patrícia Pružinská, redaktorka: „Videoportréty multimediálneho umelca budú v 

Slovenskej národnej galérii do dvadsiateho tretieho marca.“ 

-END 
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43. Aká dôležitá je túžba po zážitku [kultura.sme.sk 

01/01/2014] 
 

Médium www.kultura.sme.sk 

Rubrika Z domova 

Dátum 

uverejnenia 
1.1.2014 

Autor Jana Németh 

Link 

http://kultura.sme.sk/c/7054438/aka-dolezita-je-tuzba-po-

zazitku.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campa

ign=rss  

 

Videoportréty slávneho avantgardistu v Slovenskej národnej galérii ukazujú 

divoké zvieratá aj slávnych hercov či herečky. 

Oslovujú ho maestro a vravia o ňom ako o géniovi, žijúcej legende, ktorá dokáže 

hranice žánrov či vkusu nielen prekračovať, ale nanovo ich vytvárať. 

Hovorí, že nerobí rozdiely medzi tým, čo možno docieliť na javisku, videom, 

tancom, maľbou, dizajnom, sochou alebo čímsi iným, najdôležitejšia je myšlienka, 

nápad. 

Pre mnohých je Robert Wilson predovšetkým ikonou avantgardy, 

najvýznamnejším žijúcim divadelným tvorcom, ktorého preslávil spôsob, akým 

pracuje s tichom, svetlom a pomalosťou. 

A tieto princípy možno poľahky odčítať aj na výstave Videoportréty v 

Slovenskej národnej galérii. 

Viac on než oni 

Pravda, nie sú to žiadne Wilsonove „majsterštyky“, tie ostávajú v divadle, 

pripomína kurátorka SNG Petra Hanáková. 

I tak tu vidno, ako má Wilson rád pomalý, veľmi pomalý pohyb, vizuálne 

pôsobivé saturované obrazy, citácie slávnych diel, silné líčidlá, teatrálnosť a 

precíznu prácu so zvukom. 

Napokon, to, čo divák vidí prostredníctvom známych tvárí, je viac Wilson než tí, 

ktorých portrétuje. 

V rozhovore s kurátormi v knihe Space / Time hovorí o Videoportrétoch ako o 

oknách. „Ukazujú odlišné scény, pri jednom sa zastavíte dlhšie ako pri druhom a 

zadívate sa. Fungujú ako malé svety uzatvorené do seba. Dívate sa na ne zo 

svojho vlastného sveta. Obsahujú mnoho prvkov z dejín umenia a popkultúry, ale 

nie sú súčasťou nášho každodenného prostredia. Táto séria je dokumentom našich 

čias.“ 

Nič viac, nič menej 

Objektmi jeho videoportrétov sú známe herečky, herci, ale i „obyčajní“ ľudia a 

zvieratá - puma, dikobraz či snežné sovy. 

Teraz má séria asi päťdesiat portrétov, vznikala medzi rokmi 2004 – 2007. Prvé 

pokusy o narušenie klasickej predstavy o portréte robil Wilson už oveľa dávnejšie 

v 70. a 80. rokoch. Vtedy však technológie neboli tam kde dnes a na Wilsonov 

perfekcionizmus nestačili. Dnes je to inak. 

Na veľkých plazmových obrazovkách vo vysokom rozlíšení „klipká“ očami Dita von 

Teese, Brad Pitt v bielych trenírkach a ponožkách strieľa z vodnej pištole, Robert 

Downey Jr. si necháva operovať ruku, Salme Hayek vejú vlasy, v pozadí buráca 

Čajkovskij, sovy škriekajú jedna cez druhú a puma striehne. 

Všetko sa to deje pomaly a opakovane. Nič viac, nič menej. 

Musí to niečo znamenať? 

http://kultura.sme.sk/c/7054438/aka-dolezita-je-tuzba-po-zazitku.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://kultura.sme.sk/c/7054438/aka-dolezita-je-tuzba-po-zazitku.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://kultura.sme.sk/c/7054438/aka-dolezita-je-tuzba-po-zazitku.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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S vysvetľovaním si autor nikdy veľmi nelámal hlavu. Napokon, aj o svojej 

najslávnejšej opere Einstein na pláži, ktorá ho spolu s Philipom Glassom v roku 

1976 preslávila, vraví, že by v nej divák nemal hľadať žiadne konkrétne posolstvo. 

„Je to dielo, v ktorom sa môžete ľahko stratiť rovnako, ako sa môžete stratiť v 

poviedke. Ide o zážitok, o skúsenosť. Môžete o ňom rozmýšľať, ako len chcete. Je 

to, ako keď napríklad vidíte západ slnka. Musí to automaticky niečo znamenať? 

Alebo, keď počujete spievať vtáky, musí to niesť nejaký odkaz?“ vysvetľuje v 

rozhovore pre austrálsky denník. 

Lady Gaga v Louvri 

Akokoľvek, sám priznáva, že nie všetci mu vždy porozumeli. Mnohí sa aj teraz 

začudovane pýtajú, kam smeruje jeho spolupráca s popovou hviezdou Lady Gaga. 

Naštylizoval ju do podoby slávnych malieb a vystavil rovno v parížskom Louvri. 

Maestro nám s vysvetlením tohto svojho činu nepomôže, tobôž slečna Gaga. A 

možno žiadne zložité vysvetlenie ani netreba. Možno je to len Wilsonovo strohé, 

azda trochu trpké alebo uštipačné konštatovanie, že presne toto je obraz našej 

súčasnosti. 
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44. Aká dôležitá je túžba po zážitku [SME 02/01/2014] 
 

Médium SME 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
2.1.2014 

Autor Jana Németh 

Strana 14 

 

V Bratislave je výstava Roberta Wilsona 

Videoportréty slávneho avantgardistu v Slovenskej národnej galérii ukazujú 

divoké zvieratá aj slávnych hercov či herečky. 

Oslovujú ho maestro a vravia o ňom ako o géniovi, žijúcej legende, ktorá dokáže 

hranice žánrov či vkusu nielen prekračovať, ale nanovo ich vytvárať. Hovorí, že 

nerobí rozdiely medzi tým, čo možno docieliť na javisku, videom, tancom, maľbou, 

dizajnom, sochou alebo čímsi iným, najdôležitejšia je myšlienka, nápad. Pre 

mnohých je Robert Wilson predovšetkým ikonou avantgardy, najvýznamnejším 

žijúcim divadelným tvorcom, ktorého preslávil spôsob, akým pracuje s tichom, 

svetlom a pomalosťou. A tieto princípy možno poľahky odčítať aj na výstave 

Videoportréty v Slovenskej národnej galérii. 

Viac on než oni 

Pravda, nie sú to žiadne Wilsonove „majsterštyky“, tie ostávajú v divadle, 

pripomína kurátorka SNG Petra Hanáková. I tak tu vidno, ako má Wilson rád 

pomalý, veľmi pomalý pohyb, vizuálne pôsobivé saturované obrazy, citácie 

slávnych diel, silné líčidlá, teatrálnosť a precíznu prácu so zvukom. Napokon, to, 

čo divák vidí prostredníctvom známych tvárí, je viac Wilson než tí, ktorých 

portrétuje. V rozhovore s kurátormi v knihe Space / Time hovorí o 

Videoportrétoch ako o oknách. „Ukazujú odlišné scény, pri jednom sa zastavíte 

dlhšie ako pri druhom a zadívate sa. Fungujú ako malé svety uzatvorené do seba. 

Dívate sa na ne zo svojho vlastného sveta. Obsahujú mnoho prvkov z dejín 

umenia a popkultúry, ale nie sú súčasťou nášho každodenného prostredia. Táto 

séria je dokumentom našich čias.“ 

Nič viac, nič menej 

Objektmi jeho videoportrétov sú známe herečky, herci, ale i „obyčajní“ ľudia a 

zvieratá - puma, dikobraz či snežné sovy. Teraz má séria asi päťdesiat portrétov, 

vznikala medzi rokmi 2004 – 2007. Prvé pokusy o narušenie klasickej predstavy o 

portréte robil Wilson už oveľa dávnejšie v 70. a 80. rokoch. Vtedy však technológie 

neboli tam kde dnes a na Wilsonov perfekcionizmus nestačili. Dnes je to inak. Na 

veľkých plazmových obrazovkách vo vysokom rozlíšení „klipká“ očami Dita von 

Teese, Brad Pitt v bielych trenírkach a ponožkách strieľa z vodnej pištole, Robert 

Downey Jr. si necháva operovať ruku, Salme Hayek vejú vlasy, v pozadí buráca 

Čajkovskij, sovy škriekajú jedna cez druhú a puma striehne. Všetko sa to deje 

pomaly a opakovane. Nič viac, nič menej. 

Musí to niečo znamenať? 

S vysvetľovaním si autor nikdy veľmi nelámal hlavu. Napokon, aj o svojej 

najslávnejšej opere Einstein na pláži, ktorá ho spolu s Philipom Glassom v roku 

1976 preslávila, vraví, že by v nej divák nemal hľadať žiadne konkrétne posolstvo. 

„Je to dielo, v ktorom sa môžete ľahko stratiť rovnako, ako sa môžete stratiť v 

poviedke. Ide o zážitok, o skúsenosť. Môžete o ňom rozmýšľať, ako len chcete. Je 

to, ako keď napríklad vidíte západ slnka. Musí to automaticky niečo znamenať? 

Alebo, keď počujete spievať vtáky, musí to niesť nejaký odkaz?“ vysvetľuje v 

rozhovore pre austrálsky denník. 
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Lady Gaga v Louvri 

Akokoľvek, sám priznáva, že nie všetci mu vždy porozumeli. Mnohí sa aj teraz 

začudovane pýtajú, kam smeruje jeho spolupráca s popovou hviezdou Lady Gaga. 

Naštylizoval ju do podoby slávnych malieb a vystavil rovno v parížskom Louvri. 

Maestro nám s vysvetlením tohto svojho činu nepomôže, tobôž slečna Gaga. A 

možno žiadne zložité vysvetlenie ani netreba. Možno je to len Wilsonovo strohé, 

azda trochu trpké alebo uštipačné konštatovanie, že presne toto je obraz našej 

súčasnosti. Jana Németh 

Pri čakaní na to, čo vo videoportréte Roberta Wilsona v SNG urobí Brad Pitt si 

možno uvedomíte, ako veľmi túžite, aby vás zasiahol nejaký skutočný zážitok. 

FOTO – ROBERT WILSON 

-END- 
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45. Digitális kalitka baglyokkal [ujszo.com 03/01/2014] 
 

Médium www.ujszo.com 

Rubrika Kultúra 
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uverejnenia 
3.1.2014 

Autor Redakcia 

Link 

http://ujszo.com/napilap/kultura/2014/01/03/digitalis-

kalitka-baglyokkal  

 

Nyomtatóbarát változat 

Tizennégy bagoly az Esterházy-palota üvegkalitkának is beillő belső terében és 

tizenöt 3D-s portré a ház emeleti kiállítótermében. Ezt kínálja Robert Wilson 

alkotói műhelyéből a Szlovák Nemzeti Galéria. 

Steve Buscemi a véres marhaborda fölött 

Robert Wilson alkotása 

SZABÓ G. LÁSZLÓ 

Tizennégy bagoly képe a falakon. Mi ebben a különös, s főleg: mi ebben a 

művészet? A kérdés jogos. A válasz: a türelem aprócska mozdulatot, váratlan 

szempillantást terem, s az ember hirtelen úgy érzi, magasból figyelik minden 

rezzenését. 

Robert Wilson digitális kalitkájában lelassul az idő, megnő a csend, esztétikai 

érzékünk fényesebbé válik. De a kérdés, hogy mi és mennyi ebben – valamint a 

hírességekről készült videoportréiban – a pontosan definiálható művészet, az 

továbbra is kérdés marad. Egyvalami viszont bizonyos: ilyen látnivaló nem volt 

még a Szlovák Nemzeti Galériában. Ez valóban egyedülálló high-tech kiállítás, 

még az audiovizuális műfajban is figyelemfelkeltő. És nemcsak nálunk – szerte a 

világban. Az olaszoknál, ahol több kiállítótermet bejárt az anyag, ugyanúgy, mint 

Párizsban, a Louvre-ban. 

Szobrász, grafikus, bútortervező, ám elsősorban színpadi rendező, korunk jeles 

színházi gondolkodója, stílusteremtő alkotója a texasi születésű Robert Wilson. 

Életnagyságú videoportréi frivolak, naivak, sokkolók, extravagánsak és nem 

egyszer bizony még a giccsel is határosak. Ezzel együtt korunk egyik 

legavantgárdabb művészeként emlegetik szerte a világon, hetvenkét évével 

bámulatosan őrizve fiatalos energiáját, mástakarását, kísérletező kedvét. Élő 

legenda, ikon ő maga is, mint jó páran azok közül, akiket a technika legkorszerűbb 

eszközeivel életük egy bizonyos szakaszában megörökített. Mélyről, messziről, 

hátrányos helyzetből indult a művészet felé. Gyerekként dadogott, gátlásos volt, 

zárkózott, felnőtt kora küszöbén újabb és újabb kemény felismerésekkel kellett 

szembenéznie. Később, amikor táncosként és koreográfusként már művészi 

pályán mozgott, siketekkel és autistákkal kezdett el dolgozni, az ő világukba 

próbált behatolni, s belőlük, az ő tapasztalataikból építkezni. A 90-es években, 

amikor Amerika számára már megfizethetetlen művésszé vált, európai 

színpadokon folytatta tevékenységét. Berlinben, Párizsban és Prágában rendezett 

prózai előadásokat és operákat. Intermediális alkotóvá is itt vált. Installált, rangos 

divatházaknak dolgozott, saját előadásainak kellékeit állította ki. A popkultúra 

minden csatornája érdekli. Andy Warhol filozófiáját kombinálja a klasszikus 

portrék esztétikájával. Warhol jelmondata, a gyorsan, egyszerűen, olcsón és 

modernül nála fordítva hangzik: lassan, bonyolultan, drágán és történelmi 

referenciával. A lényeg, az üzleti-művészi stratégia azonban mindkettőjüknél 

ugyanaz. 

Wilson esetében azonban semmiképp sem beszélhetünk mesterművekről. Inkább 

provokatív, a végsőkig lelassított mozgóképekről, amelyekben van valami 

http://ujszo.com/napilap/kultura/2014/01/03/digitalis-kalitka-baglyokkal
http://ujszo.com/napilap/kultura/2014/01/03/digitalis-kalitka-baglyokkal
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izgalmas, valami szokatlan, valami idegfeszítő. Robert Downey Jr. a bal karját 

nyújtja egy láthatatlan arcú kórboncnoknak. Brad Pitt fehér alsóban, fehér 

zokniban, pisztollyal a kezében áll a szakadó esőben. Steve Buscemi egy 

hatalmas, véres marhaborda fölött rágózik kitartóan. Salma Hayeket, Marianne 

Faithfullt és Dita von Teesét különböző beállításokban mutatja meg. Johnny 

Deppet Rrose Sélavy bőrébe bújtatja. Kalap, smink, szőrmebunda, megidézve 

Marcel Duchamp híres fotóját. Állatportréi közül (a tizennégy bagoly mellett) egy 

fekete párduc és egy borz került fel a galéria falára. A borz meg is mozdul egy idő 

után, a párduc hosszasan bámul a szemünkbe. Mobiltelefonunk képernyőjét 

díszíthetné mindkettőjük képe. Egy német hercegnő tizenegy éves fiát kínálta fel 

„művészi célra” a mesternek. Wilson nem szívbajos. 150 ezer dollárt kért az 

alkotásért. Armani öltönyt adott a gyerekre, és hozatott egy élő rókát a stúdióba. 

Így született meg napjaink Kis hercege. Az egykori iráni királynővel öt órán át 

forgatott, míg elérte a róla megálmodott „életképet”. Csak a keze mozdul meg egy 

pillanatra a nőnek, de mint mondta: ebben a mozdulatban az egész élete benne 

van. 

Őszintén szólva: van ebben azért némi átverés is. Művészet címén jó kis beetetés. 

De ha nem vesszük komolyan, tekinthetjük akár játéknak is, amolyan bolondos 

türelemjátéknak, amelyre könnyen rászedhető az ember. 
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46. SNG: Robert Wilson a jeho videoportréty - do 23.3.2014 
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Slovenská národná galéria vám ponúka nevšedný zážitok - výstavu 

renomovaného amerického divadelného režiséra a inscenátora Roberta Wilsona. 

Divadelný režisér, choreograf, video-umelec, dizajnér zvukových a svetelných 

inštalácií Robert Wilson získal renomé aj vďaka spolupráci s osobnosťami z 

rôznych umeleckých a kultúrnych sfér. 

Návštevníci SNG budú mať jedinečnú príležitosť zažiť diela , ktoré v ich 3D 

podobe- sprevádzané svetelnou a akustickou stopou nechávajú vyniknúť talent 

Roberta Wilsona a jeho presah medzi jednotlivými médiami. 

Výstava je ojedinelá aj svojou technickou inštaláciou, ktorá vyžaduje špecifický 

odstup medzi jednotlivými dielami. V čase Wilsonovej galerijnej premiéry v 

Bratislave bude jeho dielo paralelne uvedené v parížskom Louvri. 

Výstava predstaví na Slovensku po prvýkrát tvorbu slávneho divadelného režiséra 

a inscenátora Roberta Wilsona, a to prostredníctvom výberu z jeho putujúcich 

Voom Portraits. 

Američan Robert Wilson je umelcom mnohých umení, tvorcom vskutku 

intermediálnym. A aj keď jeho domovským médiom zostáva divadlo, v poslednom 

desaťročí sa stále častejšie objavuje aj v iných umeleckých prostrediach: tvorí 

vlastné inštalácie, vystavuje (a draží) rekvizity svojich divadelných predstavení 

alebo inscenuje výstavy iných umelcov či módnych domov (výstava Wilson – 

Armani v pobočkách Guggenheim). 

Robert (Bob) Wilson je dnes v podstate mainstreamovým multimediálnym 

umelcom, umeleckou celebritou prvého rangu, ktorá lieta po svete, stále viac 

„rozpohybovaná“ medzi divadlom, filmom a galériou. 

Kedysi radikálny avantgardista Wilson sa dnes venuje hlavne autorským 

adaptáciám klasických kusov (v Prahe nedávno inscenoval Janáčkovu Káťu 

Kabanovovú či Věc Makropulos Karla Čapka, chystá inscenáciu 1914). 

Wilsonove portréty, vystavované najčastejšie v galériách, vždy v dokonalých 

aranžmá, sú pozoruhodným príkladom aktualizácie klasického žánru – upgrade-

nutím portrétu novými, digitálnymi technológiami. Môžu žiariť v zatemnenej galérii 

(ako diela „vysokého umenia“), osvetľovať surový mestský priestor (ako reklamné 

light boxy), dekorovať obývačky alebo sa stať tapetou v ponuke mobilných 

aplikácií… S touto multifunkčnosťou – ktorej podmienkou je však, prirodzene, 

dokonalá technologická podpora – Wilson samozrejme počíta. 

A o koho portréty vlastne ide? Okrem starej nobility (napríklad princezná Caroline 

z Monaca) sú to predovšetkým portréty filmových a divadelných celebrít (Brad 

Pitt-na fotografii, Isabella Rossellini), ale i obrazy krásnych zvierat (dikobraz, 

puma, snežné sovy)… Tie sú paradoxne možno vznešenejšie ako portréty 

mediálnych hviezd. Wilsonov extravagantný vizuálny štýl bol vždy nasýtený, plný 

impulzov, silne štylizovaný, campy, gýčový, svojím spôsobom. A také sú i jeho 

voom portréty. Ich saturovaná krása čerpá z (tradície) divadla, filmu, hudby i z 

výtvarného umenia. Pritom je silne digitálna, plne využíva výrazové prostriedky 

http://www.masmedialne.info/sng-robert-wilson-a-jeho-videoportrety-do-23-3-2014/
http://www.masmedialne.info/sng-robert-wilson-a-jeho-videoportrety-do-23-3-2014/
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nových médií. Je to krása vysoko rozlíšená (high definiton), ladne spomalená 

(slow motion) a ideálne nakalibrovaná. Takúto high-tech výstavu v SNG ešte 

nemali. 

KDE? Slovenská národná galéria, Esterházyho palác: Nám. Ľ. Štúra 4, 

Bratislava 

KEDY? UT – NE 10.00 – 18.00 | ŠT 12.00 – 20.00 

Výstava potrvá do 23. marca 2014. Srdečne vás všetkých pozývame. 
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47. Odhalený Brad Pitt či Robert Downey jr. na operačnom stole? 

[markiza.sk 07/01/2014] 
 

Médium www.markiza.sk 

Rubrika  

Dátum 

uverejnenia 
7.1.2014 

Autor Narcis, topina 

Link 

http://www.markiza.sk/aktualne/1738752_odhaleny-brad-

pitt-ci-robert-downey-jr.-na-operacnom-stole  

 

Pozrite si unikátne umenie v pohybe. 

Unikátna výstava v unikátnych priestoroch. Tak sa dá nazvať výstava 

Videoportréty Roberta Wilsona, ktorú si momentálne môžete pozrieť aj v 

priestoroch Slovenskej národnej galérie, kde sa dosiaľ nevystavovalo. „Je to 

prvý krát v histórii, čo sme sprístupnili priestory átria," prezradil PR manažér 

výstavy Milosh Harajda. Výstava je niečo medzi filmom a obrazom. Jedná sa o 

videoportréty známych ľudí, ktorých umelec vystihol v rôznych situáciách. A 

nájdete na nej aj takéto herecké hviezdy: 

Známy herec Brad Pitt so zbraňou v ruke. 

Robert Wilson - Brad Pitt 

O výstave sme sa porozprávali s Miloshom Harajdom, ktorý vám prezradí, prečo 

by ste si ju rozhodne nemali nechať ujsť... 

Krásna Salma Hayek 

Robert Wilson - Salma Hayek 

Robert Downey Jr. 

Robert Wilson - Robert Downey jr. 

http://www.markiza.sk/aktualne/1738752_odhaleny-brad-pitt-ci-robert-downey-jr.-na-operacnom-stole
http://www.markiza.sk/aktualne/1738752_odhaleny-brad-pitt-ci-robert-downey-jr.-na-operacnom-stole
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48. Robert Wilson: Videoportréty [Nový Čas pre ženy 

08/01/2014] 
 

Médium Nový Čas pre ženy 

Rubrika Užite si týždeň 

Dátum 

uverejnenia 
8.1.2014 

Autor Barbora Kosírová 

Strana 59 

 

ZAUJÍMAVÁ VÝSTAVA 

Do 23. marca 2014, Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Nám. Ľ. 

Štúra 4, Bratislava 

V galérii vždy nemusia visieť iba nehybné obrazy. Videoportréty zobrazujú 

osobnosti ako napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, Juliette Binoche či Dita Von 

Teese. Budete mať jedinečnú príležitosť zažiť diela v ich 3D podobe sprevádzané 

svetelnou a akustickou stopou. Nevšedný projekt, aký bude súbežne prebiehať aj 

v parížskom Louvri, sľubuje úžasný multimediálny zážitok. 

-END- 



.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 140 

 

 



.X        mesiac 201X 

  
1.november 2013 – 12. január 2014 

 141 

 

49. V SNG bude po celý rok 2014 voľný vstup na výstavy 

[teraz.sk 09/01/2014] 
 

Médium www.teraz.sk 

Rubrika Kultúra 

Dátum 

uverejnenia 
9.1.2014 

Autor TASR 

Link 

http://www.teraz.sk/kultura/sng-2014-volny-vstup/70015-

clanok.html  

 

Celé tohtoročné dianie SNG v Bratislave bude len v Esterházyho paláci, Berlinke a 

v Letnom pavilóne.  

Bratislava 9. januára (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) pripravila na 

tento rok niekoľko noviniek. Medzi ne patrí celoročné voľné vstupné na výstavy. 

Okrem pestrej ponuky sprievodných kultúrnych podujatí a krátkodobých nových 

výstav pribudne stála expozícia gotického a barokového umenia na Slovensku v 

kurátorskej koncepcii Dušana Burana. 

"Zásadnou novinkou, ktorá ovplyvní celý rok, je voľné vstupné do expozícii v 

Bratislave a Pezinku. Je to vďaka sponzorovi J&T Banke a sme prvá múzejná 

inštitúcia na Slovensku, ktorá voľný vstup zavádza. Pripravovali sme to dlho a ako 

verejnoprávna inštitúcia chceme sprístupniť služby čo najväčšiemu počtu 

záujemcov o výtvarné umenie," zdôvodnila na dnešnej tlačovej konferencii 

generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. 

Tým sa pravdepodobne zvýši aj minuloročná návštevnosť, ktorá napriek 60-

percentnej priestorovej strate pred generálnou rekonštrukciou SNG bola 75.000 

návštevníkov, čo je iba o 5000 menej ako v roku 2012. Celé tohtoročné dianie 

SNG v Bratislave bude len v Esterházyho paláci, Berlinke a v Letnom pavilóne. 

Riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie SNG Bohdana Hromádková 

pripomenula, že voľný vstup sa netýka sprievodných podujatí. 

"Pre rekonštrukciu sme museli zatvoriť všetky stále expozície. Ale pripravujeme 

jednu v Esterházyho paláci. Bude zážitková zo sochárskych a maliarskych zbierok 

barokového a gotického umenia podľa vybraných tém. Otvoríme ju na budúci 

týždeň," prezradil Buran. 

V súčasnosti z minulého roka pretrvávajú dve výstavy v Esterházyho paláci. Sú to 

veľká expozícia fotografických dokumentov z 50. rokov minulého storočia pod 

názvom Zaujatí krásou i pohyblivé a zvukové veľkoplošné videoportréty Roberta 

Wilsona. V tomto roku ich vystriedajú maliarske výstavy zo slovenského umenia 

– Impresionizmus, krajinárska Od Tatier k Dunaju, v rámci Mesiaca fotografie a 

iné. Opäť nebudú chýbať rôzne sprievodné a vzdelávacie programy. V plnej 

prevádzke pokračuje galerijné kníhkupectvo Ex Libris. 

-END 

http://www.teraz.sk/kultura/sng-2014-volny-vstup/70015-clanok.html
http://www.teraz.sk/kultura/sng-2014-volny-vstup/70015-clanok.html
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50. V pohybe a v rytme [Nový Čas 10/01/2014] 
 

Médium Nový Čas 

Rubrika BRATISLAVA 

Dátum 

uverejnenia 
10.1.2014 

Autor Redakcia 

Strana 8,9 

 

Korčuľovanie pod holým nebom si stále užijete na Hviezdoslavovom námestí, pri 

River Parku, vo Vajnoroch a vonkajšia mobilná plocha funguje už niekoľko dní aj 

na Štrkoveckom jazere.  

Valčíky 

Richarda Straussa a Johannesa Brahmsa si vypočujete v piatok v prvej tohtoročnej 

sérii koncertov Slovenskej filharmónie.  

Od 20.30 až do polnoci pripravil v piatok STRET klub na Svätoplukovej ulici prvú 

tohtoročnú ROLLER disco. Korčule sa dajú aj požičať. Vstupné je 3 eur. 

Portréty filmových a divadelných celebrít približuje výstava tvorby slávneho 

amerického divadelného režiséra a inscenátora Roberta Wilsona v priestoroch 

Slovenskej národnej galérie. 
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For your information:  
 

Slovenské médiá 
 

1. Robert Wilson – Fotoportréty [port.sk 12/12/2013] 
 

Médium www.port.sk 

Rubrika Výstavy 

Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.port.sk/robert_wilson_-_fotoportrety/pls/w/ 

event.event_page?i_event_id=205492&i_event_area_id=24 

 

Divadelný režisér, choreograf, video-umelec, dizajnér zvukových a svetelných 

inštalácií Robert Wilson je umelcom mnohých umení, tvorcom vskutku 

intermediálnym. Spolupracoval s osobnosťami z rôznych umeleckých a kultúrnych 

sfér (Allen Ginsberg, David Byrne, Tom Waits či Marina Abramović). A aj keď jeho 

domovským médiom zostáva divadlo, v poslednom desaťročí sa stále častejšie 

objavuje aj v iných umeleckých prostrediach: tvorí vlastné inštalácie, vystavuje (a 

draží) rekvizity svojich divadelných predstavení alebo inscenuje výstavy iných 

umelcov či módnych domov (výstava Wilson - Armani v pobočkách Guggenheim). 

Výstava Videoportréty predstaví výber z jeho ikonických video-portrétov 

osobností z rôznych sfér umenia i popkultúry.  

http://www.port.sk/robert_wilson_-_fotoportrety/pls/w/
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2. Robert Wilson. Videoportraits Opening [inevents.org 

12/12/2013] 
 

Médium www.inevents.org 

Rubrika Event 

Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor Redakcia 

Link 

http://www.inevents.org/bratislava/events/robert-wilson-

videoportraits-opening#.Us5YbvTuKbIň  

 

The Slovak National Gallery brings you an exhibition of renowned American 

theater director, designer and producer Robert Wilson. 

Theater director, choreographer, video artist, sound designer and lighting 

solutions Robert Wilson gained renown thanks to collaboration with personalities 

from different artistic and cultural spheres (Allen Ginsberg, David Byrne, Tom 

Waits and Marina Abramović). Pop icon Lady Gaga has announced the latest 

collaboration with Wilson on her new project ARTPOP. 

Video portraits that depict celebrities like Brad Pitt, Winona Ryder, Juliette 

Binoche, and Dita Von Teese are the result of Wilson’s collaboration with 

composer Michael Galasso, fashion designer Kevin Santos and lighting designer 

Ursom Schönebaumom. 

Visitors to the Slovak National Gallery will have a unique opportunity to experience 

the work in the form of 3D-accompanied by light and acoustic tracks that bring out 

Robert Wilson’s talent and overlap between different media. 

The exhibition is unique in its technical installation, which require a specific 

distance between the individual parts and conceptually connect the exterior with 

the interior of the gallery. 

http://www.inevents.org/bratislava/events/robert-wilson-videoportraits-opening#.Us5YbvTuKbIň
http://www.inevents.org/bratislava/events/robert-wilson-videoportraits-opening#.Us5YbvTuKbIň
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3. Robert Wilson. Videopotréty [citylife.sk 12/12/2013] 
 

Médium www.citylife.sk 

Rubrika Výstavy 

Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor Redakcia 

Link http://www.citylife.sk/vystava/robert-wilson-videopotrety  

 

J&T BANKA a agentúra Pavleye Art and Culture prinášajú do Slovenskej 

národnej galérie výstavu renomovaného amerického divadelného režiséra a 

inscenátora Roberta Wilsona. 

Vernisáž: Štvrtok 12. 12. 2013, 18:00 

13. 12. 2013 - 23. 3. 2014 / Slovenská národná galéria Bratislava 

Inštalácia diel Roberta Wilsona v priestoroch SNG voľne nadväzuje na slovenskú 

výstavnú premiéru fotografa a režiséra Davida LaChapella, ktorú v spolupráci s 

J&T BANKou uviedli pred dvoma rokmi v GMB. Portfólio oboch svetovo 

uznávaných umelcov citlivo kombinuje portrétovú fotografiu s presahom do 

multimediálnej tvorby, divadelnej a filmovej réžie na najvyššej svetovej úrovni, čo 

tiež ilustruje filozofiu a koncept agentúry Pavleye Art and Culture. - hovorí 

producent výstavy Jozef Pavleye. 

Divadelný režisér, choreograf, video-umelec, dizajnér zvukových a svetelných 

inštalácií Robert Wilson získal renomé aj vďaka spolupráci s osobnosťami z 

rôznych umeleckých a kultúrnych sfér (Allen Ginsberg, David Byrne, Tom Waits či 

Marina Abramović). Popová ikona Lady Gaga najnovšie oznámila spoluprácu s 

Wilsonom na svojom novom projekte ARTPOP. 

Videoportréty, ktoré zobrazujú osobnosti ako napríklad Brad Pitt, Winona Ryder, 

Juliette Binoche, či Dita Von Teese sú výsledkom Wilsonovej spolupráce so 

skladateľom Michaelom Galassom, módnym návrhárom Kevinom Santosom a 

svetelným dizajnérom Ursom Schönebaumom. 

Návštevníci Slovenskej národnej galérie budú mať jedinečnú príležitosť zažiť 

diela v ich 3D podobe- sprevádzané svetelnou a akustickou stopou, ktoré 

nechávajú vyniknúť talent Roberta Wilsona a jeho presah medzi jednotlivými 

médiami. 

Výstava je ojedinelá aj svojou technickou inštaláciou, ktorá vyžaduje špecifický 

odstup medzi jednotlivými dielami a koncepčne prepojí exteriér s interiérom 

galérie. V čase Wilsonovej galerijnej premiéry v Bratislave bude jeho dielo 

paralelne uvedené v parížskom Louvri. 

http://www.citylife.sk/vystava/robert-wilson-videopotrety
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4. Robert Wilson [scenografia.vsmu.sk 12/12/2013] 
 

Médium www.scenografia.vsmu.sk 

Rubrika Výstava v SNG 

Dátum 

uverejnenia 
12.12.2013 

Autor Redakcia 

Link http://scenografia.vsmu.sk/?p=869  

 

Videoportréty 

13. december 2013 – 23. marec 2014 

SNG, Estreházyho palác, 2. poschodie 

Výstava predstaví na Slovensku po prvýkrát tvorbu slávneho divadelného režiséra 

a inscenátora RobertaWilsona, a to prostredníctvom výberu z jeho putujúcich 

Voom Portraits. 

Američan Robert Wilson je umelcom mnohých umení, tvorcom vskutku 

intermediálnym. A aj keď jeho domovským médiom zostáva divadlo, v poslednom 

desaťročí sa stále častejšie objavuje aj v iných umeleckých prostrediach: tvorí 

vlastné inštalácie, vystavuje (a draží) rekvizity svojich divadelných predstavení 

alebo inscenuje výstavy iných umelcov či módnych domov (výstava Wilson – 

Armani v pobočkách Guggenheim). Robert (Bob) Wilson je dnes v podstate 

mainstreamovým multimediálnym umelcom, umeleckou celebritou prvého rangu, 

ktorá lieta po svete, stále viac „rozpohybovaná“ medzi divadlom, filmom a 

galériou. Kedysi radikálny avantgardista Wilson sa dnes venuje hlavne autorským 

adaptáciám klasických kusov (v Prahe nedávno inscenoval Janáčkovu Káťu 

Kabanovovú či Věc Makropulos Karla Čapka, chystá inscenáciu 1914). 

Wilsonove portréty, vystavované najčastejšie v galériách, vždy v dokonalých 

aranžmá, sú pozoruhodným príkladom aktualizácie klasického žánru – upgrade-

nutím portrétu novými, digitálnymi technológiami. Môžu žiariť v zatemnenej galérii 

(ako diela „vysokého umenia“), osvetľovať surový mestský priestor (ako reklamné 

light boxy), dekorovať obývačky alebo sa stať tapetou v ponuke mobilných 

aplikácií… S touto multifunkčnosťou – ktorej podmienkou je však, prirodzene, 

dokonalá technologická podpora – Wilson samozrejme počíta. 

A o koho portréty vlastne ide? 

Okrem starej nobility (napríklad princezná Caroline z Monaca) sú to predovšetkým 

portréty filmových a divadelných celebrít (Brad Pitt, Isabella Rossellini), ale i 

obrazy krásnych zvierat (dikobraz, puma, snežné sovy)… Tie sú paradoxne možno 

vznešenejšie ako portréty mediálnych hviezd. 

Wilsonov extravagantný vizuálny štýl bol vždy nasýtený, plný impulzov, silne 

štylizovaný, campy, gýčový, svojím spôsobom. A také sú i jeho voom portréty. Ich 

saturovaná krása čerpá z (tradície) divadla, filmu, hudby i z výtvarného umenia. 

Pritom je silne digitálna, plne využíva výrazové prostriedky nových médií. Je to 

krása vysoko rozlíšená (high definiton), ladne spomalená (slow motion) a ideálne 

nakalibrovaná. Takúto high-tech výstavu sme v SNG ešte nemali. 

http://scenografia.vsmu.sk/?p=869
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České médiá 
 

5. Robert Wilson - Videoportréty [Dolcevita 09/12/2013] 
 

Médium Dolcevita 

Rubrika Exhibition 

Dátum 

uverejnenia 
9.12.2015 

Autor Redakcia 

Strana 133 
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6. Robert Wilson [Magnus 16/12/2013] 
 

Médium Magnus 

Rubrika 

 Dátum 

uverejnenia 
16.12.2015 

Autor Redakcia 

Strana 182 
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7. Na scéně [Marie Claire 16/12/2013] 
 

Médium Marie Claire 

Rubrika Akce 

Dátum 

uverejnenia 
16.12.2015 

Autor Redakcia 

Strana 102,103 
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Blog: 
 

1. Nechodíte do galérie? Robíte chybu [artblog.sk 08/01/2014] 
 

Médium www.artblog.sk 

Rubrika Výtvarno 

Dátum 

uverejnenia 
8.1.2014 

Autor Monika Chupeková 

Link 

http://artblog.sk/2014-01-08/nechodite-do-galerie-robite-

chybu/  

 

Chodíte do galérie? Ak ste milovník umenia, väčšinou kultúru pre povinnosti 

odkladáte na víkendy, sviatky alebo dovolenku. Ak nie ste, robíte chybu. 

Mnoho ľudí sa do galérie nedostane len tak jednoducho, no ak žijete vo väčšom 

meste, zaručene máte po ruke nejaké kino, divadlo alebo galériu. Tak prečo to 

nevyužiť? 

Podľa vedeckých výskumov dokáže len niekoľkominútová návšteva galérie, 

napríklad počas obeda, znížiť v našej krvi hladinu stresového hormónu kortizolu, 

ale aj hladinu samotného stresu a nervozity. Pod priemernú dennú hodnotu sa 

dostala hneď po návšteve. Za bežných okolností dochádza k takémuto poklesu až 

v priebehu piatich hodín. 

Londýnska štúdia zase zistila, že sa u pozorovaných znížila i hladina subjektívne 

vnímaného stresu a to o štyridsaťpäť percent. Takže, keď budete mať najbližšie zlý 

deň, zastavte sa cez obed alebo po ceste z práce v galérii. Nie je podstatné, či 

budete uprene hľadieť na Warhola, skúmať Pollocka alebo obdivovať Moneta, v 

každom prípade vám to urobí dobre, možno zažijete katarziu a zaručene prídete 

na iné myšlienky. 

Slovenská Národná Galéria Bratislava (Esterházyho palác) 

07.11.2013 – 23.02.2014 Zaujatí krásou. Päťdesiate roky v dokumentárnej 

fotografii. 

13.12.2013 – 23.03.2014 Robert Wilson. Videoportréty. 

Východoslovenská Galéria Košice 

13. 12. 2013 – 18. 05. 2014 Košická moderna a jej presahy 

Stredoslovenská Galéria Banská Bystrica 

Praetorium 

(Ut-Pi 10.00 – 17.00, So-Ne 10.00 – 16.00) 

Stála expozícia Slovenskej grafiky 20. storočia 

(Ut-Pi 10.00 – 17.00, So-Ne 10.00 – 16.00) 

Stála expozícia Dominika Skuteckého 

(Ut-Ne 10.00 – 15.00) 

http://artblog.sk/2014-01-08/nechodite-do-galerie-robite-chybu/
http://artblog.sk/2014-01-08/nechodite-do-galerie-robite-chybu/
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Facebook: 
 

1. Robert Wilson: Lecture on Videportraits/nothing 

[facebook.sk 20/12/2013] 
 

Médium www.facebook.sk 

Rubrika 

 Dátum 

uverejnenia 
20.12.2013 

Autor  

Link 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid 

=696916006994568&id=129300113756163&stream_ref=10 
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2. Aká dôležitá je túžba po zážitku [facebook.sk 02/01/2014] 
 

Médium www.facebook.sk 

Rubrika 

 Dátum 

uverejnenia 
2.1.2014 

Autor  

Link 

https://www.facebook.com/sme.kultura/posts/6038048330211

59 
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