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LIFE  KALENDÁR

VÝSTAVA 
KURT STALLAERT: 

MOVING STILLS

29. NOVEMBER AŽ 16. FEBRUÁR, 
BRATISLAVA 
„Moving Stills“ predstavované v rámci 
výstavy belgického umelca Kurta 
Stallaerta v Galérii mesta Bratislavy 
(v Pálff yho paláci) sú vizuálne diela 
s unikátnym prístupom k obrazu, 
ktorý balansuje na hranici dvoch médií 
(fotografi a a fi lm), 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 fi lmov Early 
Melons. Súčasťou programu 5. ročníka 
budú aj rôzne nesúťažné tematické 
sekcie zostavené zo študentských i 
profesionálnych krátkych fi lmov. 

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

13. DECEMBER AŽ 23. MAREC, 
BRATISLAVA
Výstava predstaví na Slovensku 
(v Esterházyho paláci) po prvý raz 
tvorbu slávneho divadelného režiséra 
a inscenátora 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

14. DECEMBRA, BRATISLAVA 
Najslávnejší a najúspešnejší gospelový 
zbor sveta Harlem Gospel Choir sa 
predstaví v Koncertnej sieni Slovenskej 
fi lharmónie (od 20. h).

KONCERT 
DIANNE REEVES

17. 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

29. 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 
mať svojho nepriateľa a vytvoriť si jeho 
obraz. 

ZOSTAVIL JAROSLAV HINŠT
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