Během jara 2019 postupně vzniká nová, kulturně zaměřená platforma s názvem
3Kurátorky.
Nový projekt tvoří skupina tří mladých, ambiciózních a energických nadšenkyň do
současného umění, které se poprvé poznaly při studiu Kurátorských studií,
magisterského oboru Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Hned při
počátečních školních i pracovních spolupracích si uvědomily, že mají spoustu
společného, ale zároveň se nebojí sdělovat si odlišné představy, a tudíž se navzájem
velmi respektují. Ačkoliv si ve spoustě názorech notují, ve skutečnosti má každá z
nich rozdílné studijní i pracovní zkušenosti, díky čemuž se neustále navzájem
obohacují. Spojila je ale ambice být aktivní součástí československé umělecké scény
a realizovat kurátorskou činnost novým způsobem, a tak zpřístupnit současné umění
široké veřejnosti. Mají snahu realizovat kurátorskou činnost zodpovědně a
organizovaně, s ohledem na reálnou situaci veřejných i soukromých uměleckých
institucí, na problematiku kulturních pracovníků i kurátorů a v neposlední řadě
především s ohledem na nestálé postavení samotných umělkyň a umělců.
Pilotním projektem 3Kurátorek, vznikajícím mimo studijní prostředí, je zajištění
uměleckého programu, a tudíž i oživení jedné částí rozsáhlého barokního objektu
karlínské Invalidovny. Od května do října 2019 proběhne prvotní program za účelem
revitalizace tohoto důležitého, avšak dlouho chátrajícího centra karlínského dění.
Spolek Iniciativa pro Invalidovnu se bude snažit, prozatím dočasně, proměnit tiché
místo v živé srdce Karlína, které bude sloužit obyvatelům této městské části, ale i
celé Praze. Vznikne tak nové komunitní, kulturní i pohybové centrum doplněné o
místo pro střetávání a odpočinek.
Část horního patra západního křídla Invalidovny bude mít funkci dočasného
výstavního prostoru. Během šesti měsíců zde budou probíhat různorodé výstavní
projekty, umělecké intervence, veřejné projekty, workshopy a některé prostory
budou sloužit přímo umělcům, jako jejich prozatímní rezidence. Na výstavních
realizacích se budou spolupodílet například diplomanti vysokých uměleckých škol,
privátní galerie, etablovaní českoslovenští umělci i umělecké skupiny. Díky širokému
spektru oslovovaných bude program koncipován formou kratších pop-upových
prezentací.
Vaše 3Kurátorky. Aktuální informace o nadcházejících událostech naleznete na
webových
stránkách
www.3kuratorky.cz
a facebookových stránkách 3Kurátorky.
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