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TEXTILE ART OF TODAY
je největší mezinárodní výtvarný projekt ve střední Evropě, který prezentuje
současnou textilní a vizuální tvorbu. Od jiných světových výstav se projekt
odlišuje tím, že má pět reinstalací ve významných galeriích a návštěvníci ji
mohou vidět ve čtyřech státech Evropy (Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko).
Jeho význam zdůrazňuje také záštita ministrů kultury zemí V4. Snahou projektu
Textile Art of Today je přiblížit návštěvníkům textil jako moderní, dynamickou
disciplínu, která překračuje hranice klasického vnímání textilního umění.
Od vzniku této kulturní akce uděluje mezinárodní porota prestižní ocenění
s názvem Grand Prix Boženy Augustínové, významné československé umělkyně.
Textile Art of Today probíhá v tříletých cyklech a v roce 2018 začal už pátý ročník
s premiérou v Bratislavě. Cílem této kulturní události je realizovat v prostoru
střední Evropy velmi silný, umělci i širokou veřejností akceptovaný projekt.
Do pátého ročníku se přihlásilo 400 umělců z 49 zemí a 5 kontinentů, přičemž
kurátorská porota vybrala z tisíce přihlášených děl 121 těch nejlepších. Mottem
budoucnosti Textile Art of Today je propojování textilního umění a moderních
technologií. V tomto ročníku přinášíme ještě větší interaktivitu děl, mezi nimiž
se návštěvníci necítí anonymně a stávají se součástí celé výstavní expozice.
Od bratislavského Danubiana Meulensteen Art Museum a přes Tatranskou galerii
v Popradě, je Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti dalším místem –
jediným v České republice, kde na návštěvníky čeká mnoho překvapení i potěšení.
Dál pak celý soubor poputuje do Maďarska (Pesti Vigadó Gallery v Budapešti)
a do Polska (Muzeum Historyczne v Bielsku-Bialej).

Oficiální výsledky ocenění pátého ročníku mezinárodní výstavy Textile Art of Today
Grand Prix Boženy Augustínové: Marian Bijlenga (Holandsko)
Excellent Award: Takumi Ushio (Japonsko)
Excellent Award: Jiseon Yoon (Jižní Korea)
Excellent Award: Sui Park (USA)
Visegrádská cena: Joanna Zemanek (Polsko)
Cena Danubiany: Martina Chudá (Slovenská republika)
Cena Tatranské galerie v Popradě: Lucia Seppová (Slovenská republika)
Cena Polského institutu: Karolina Lizurej (Polsko)
Studentská cena: Rosanna Rios (Venezuela)
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