
 
OFF_FESTIVAL BRATISLAVA 2014 
MANIFESTO 
 
 

Where / Kde:   Pisztoryho palác, Štefánikova 25 
 GPS: 48.152372,17.10647 

When / Kedy:  7.11. – 21.11. 2014 
Open / Otvorené: Mo - Fr / Po - Pi: 13:00 - 19:00 
   Sa - Su / So - Ne: 10:00 - 19:00 
   Free entry / Vstup voľný 
Opening / Vernisáž:  7. 11. 2014 o 18:00  
 
 

OFF_festival Bratislava prebieha súčasne s Mesiacom fotografie a dopĺňa jeho program o platformu pre 
svieže talenty fotografickej scény. Cieľom podujatia už piaty rok zostáva snaha o vytvorenie veľkorysých 
podmienok na prezentáciu a podporu mladých umelcov pracujúcich s médiom fotografie. 

Festival novej fotografie sa uviedol v roku 2010 výstavou young & fresh, ktorú vystriedalo v roku 2011 
rozjímanie nad rozdielmi medzi fikciou a faktom. Ročník 2012 sa niesol v duchu osobného ponímania 
krásy a bizarnosti a rok 2013 sprostredkoval celkovejší pohľad na slasti a strasti generácie Y.  

Piaty, aktuálny ročník OFF_festivalu prináša revolučný manifest. Témou sa stalo vyjadrenie myšlienky 
ako deklarácie cesty k vytýčenému cieľu. Manifest ako zmysel a zámienka k revolte, k sile, ktorá dokáže 
zmeniť svet - idea obsiahnutá v jednotlivých projektoch vystavujúcich autorov a ich kurátorov je prepojená 
do spoločného hlasu, volajúceho po zmene. 

Reakcie vystavujúcich autorov a kurátorov na 22 výstavách zo 17 krajín sveta sú odkazom slobodného 
umeleckého prejavu a vyjadrenia názoru, ktorý poukazuje na potrebnú reformu v rámci kultúrneho, 
politického či celospoločenského alebo osobného kontextu. Projekty, či už aktívne nabádajúce k obrode, 
alebo len z opozície pasívneho pozorovateľa manifestujú stav spoločnosti. Tvorcovia prezentujú 
rozmanitosť autorského prístupu k téme - od intímnych výpovedí až po prejavy globálneho charakteru. 
Spolu vytvárajú celok, hlas novej vlny autorov, znejúci na pôde s historickým významom. 

Pisztoryho palác je už druhé storočie pozorovateľom malých i veľkých spoločenských zmien Slovenska v 
centre jeho hlavného mesta. Od čias jeho vybudovania v roku 1890 prešporským lekárnikom Félixom 
Pisztorym v luxusnej štvrti palácov šľachty a bohatého meštianstva sa stal aj očitým svedkom tragických 
rokov vlády fašizmu a nasledujúceho komunistického režimu. Poslúžil ako veľvyslanectvo Nemeckej ríše, 
neskôr ako Leninovo múzeum. Odvtedy spustnuté a opustené sídlo dnes znova povstáva z popola 
finančných kríz a pomocou organizácie Via Cultura s podporou mestskej časti Bratislava-Staré mesto a 
dobrovoľníkov sa stáva priestorom otvoreným kultúre a komunikácii, nemo vyčkávajúc ďalšiu kapitolu 
ľudských dejín. 

Genius loci Pisztoryho paláca priťahuje a podnecuje ku kreativite, ktorá je predpokladom k úvahe a 
následnej túžbe vytvárať a meniť. Nech je naše kreatívne myslenie kritické, nech objavuje a posúva 
hranice. Tvorivosť nech je naším manifestom, ktorý nás povedie k revolúcii. Oslavujme zmenu, ktorá nás 
ako základná hybná jednotka vývoja ženie prostredníctvom metamorfózy myšlienky vpred, k poznaniu 
novej podstaty a k spoločnému prerodu. 

 
 
Viac informácií o festivale a výstavách nájdete na našej webovej stránke www.offfestival.sk, na 
Facebooku www.facebook.com/offfestival.sk alebo v programových letákoch či katalógoch. 

 

http://www.offfestival.sk/
http://www.facebook.com/offfestival.sk

