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V marci sa predstaví v design factory premiérovo výstava NEW FRONTIERS, ktorú pripravil ateliér Explicit
Architecture /AT/ spolu so Spolkom architektov Slovenska a design factory. NEW FRONTIERS znamená
v preklade „nové hranice“ a tie sú aj témou výstavy - nové kreatívne až experimentálne tendencie
v architektúre v Rakúsku a u nás a porovnanie ich hraníc a smerovania. Je to prvá výstava, ktorá združuje
a predstavuje najmladšiu generáciu rakúskych architektov v konfrontácii s najmladšou slovenskou scénou.
Z textu kurátora
Rakúsko so Slovenskom majú dlhú spoločnú históriu, ktorá bola prerušená v dvadsiatom storočí a obnovuje sa
po páde komunizmu a neskôr vstupe Slovenska do EÚ. Rozdielny spoločenský a politický vývoj v týchto dvoch
blízkych krajinách sa prirodzene odzrkadlil aj na smerovaní architektúry. Kým Rakúsko je dnes kultúrnou
veľmocou, kde architektúra má významné postavenie, na Slovensku je situácia omnoho zložitejšia. U nás ešte
nie je dostatočné vedomie potreby budovania kultúrneho prostredia a architektúry a teda často ani záujem
o experiment a hľadanie nových ciest.
Táto spoločná rakúsko-slovenská výstava mladých architektov a umelcov predstavuje verejnosti iniciatívu
nastupujúcej generácie, ktorá má záujem tvoriť lepšiu architektúru pre kultúrnu európsku komunitu.
Ján M. Bahna
Na výstave je spolu 26 architektov či tvorivých zoskupení – 17 rakúskych (heri&salli, tat ort, Sputnic, Explicit
Architecture a ďalší) a 9 slovenských (Ampula, Tomáš Amtman, Archimera, Beef, Byro, Malaga-Lukáč, N/A,
Peter Stec, a Underconstruction). Realizácia je tiež experimentálna: každá skupina dostala k dispozícii jeden
„L“-ement – prázdny priestorový útvar, na ktorom vytvorila priamo v galérii svoju inštaláciu. Vznikla tak
originálna multimediálna výstava, v ktorej sa prelína architektúra, urbanizmus a umenie.
Dopĺňajú ju škice, videoprojekcie i katalóg, ktorý je vydaný ako špeciálne číslo magazínu Projekt.
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