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Spatial Emotion”
Aukcia fotografií 25. november 2009, 18.00

výstava diel: 21. – 25. november 2009 “
design factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava
Dňa 25. novembra 2009 sa v priestoroch design factory uskutoční aukcia fotografií “
špičkových slovenských autorov. Aukcia sa bude konať na záver 19. ročníka medzinárodného festivalu
Mesiac fotografie a ponúkne umelcov ako Milota Havránková, Marek Kvetan, Lubo Špirko,
Vladimír Židlický, Karol Kállay, Kristína Schreiberová a mnohých ďalších.
Tradícia fotografických aukcií, ktoré majú začiatok na Slovensku v 90. rokoch, “
sa do Bratislavy vracia po dvoch rokoch. Benefičná Aukcia fotografií Special/Spatial Emotion
ponúkne takmer 50 diel. Výber sa sústredil na súčasných autorov, ktorí tvoria diela nielen pre zbierky,
ale aj pre interiéry, aby ich ľudia mohli denne vnímať a prežívať . Aukciu pripravili Stredoeurópsky dom
fotografie a design factory, kurátorsky ju zastrešil Prof. Dr. Václav Macek, PhD., riaditeľ SEDF.

[mediálni partneri: Radio FM, .týždeò, Hospodárske noviny, TREND, projekt, interier-exterier, Six Stars]
[partneri: Vinea, Martini, Be COOL][v spolupráci s: Seesame, Nadácia EON Západoslovenskej energetiky, a.s., Sotheby´s]

“

[organizátori: design factory, Stredoeurópsky dom fotografie, Fotofo]

[special/spatial emotion][aukcia fotografie: 25. 11. 2009, 18.00][výstava diel: 21. – 25. 11. 2009]
[design factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava][www.designfactory.sk, www.sedf.sk]
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V rámci príprav predchádzajúcich aukcií sme si uvedomili, že existuje skupina záujemcov, “
ktorých sme nikdy neoslovili. Našimi klientmi v minulosti boli najmä zberatelia, ľudia,
ktorí sa sústredili buď na klasickú modernu novej vecnosti dvadsiatych a tridsiatych rokov
alebo na dokumentárnu produkciu rokov šesťdesiatych či iný typ tvorby. Nebrali sme na zreteľ záujemcov,
ktorí nie sú zberatelia, ale ľudia, ktorí majú radi krásne veci a neplánujú získaný objekt starostlivo
uschovať v depozite, ale naopak chcú, aby ho mali denne na očiach.
V spolupráci s design factory sme preto pripravili prvú aukciu, “
ktorá ponúka diela špičkových slovenských autorov, obrazy, ktoré strácajú zmysel,
ak nevisia na stene, a ktoré prirodzene časom len stúpajú na hodnote. Podstatné však je, aby svojmu
potenciálnemu kupcovi plnili funkciu domáceho slnka aj v dňoch, keď je vonku pod mrakom či daždivo.
Z našej strany sme preto urobili maximum, dúfame, že sme vybrali diela, ktoré budú žiariť
v domácnostiach a nie hynúť v depozitoch.
Václav Macek “
Riaditeľ Stredoeurópskeho domu fotografie, Kurátor Aukcie fotografií
__________ :
Viac informácií “
Lea Hurbanová, design factory, hurbanova@designfactory.sk, + 421 907 666 716
Martina Szabóová, design factory, szaboova@designfactory.sk, + 421 907 666 718
__________ :

Nadácia EON
Západoslovenskej energetiky, a.s.

Prvé výlučne fotografické aukcie sa uskutočnili v druhej polovici deväťdesiatych rokov, “
neskôr sa celkom dobre ujali a po roku 2000 sa v rámci bratislavského festivalu Mesiac fotografie
uskutočnilo päť takto špecializovaných aukcií každoročne v novembri.

