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Identita GMB
ČO MÁME ZA SEBOU
Už 60 rokov je základným poslaním Galérie mesta
Bratislavy systematicky zhromažďovať, odborne
spracovávať, ochraňovať, dokumentovať zbierkové
predmety z oblasti výtvarného umenia, ďalej ich
prezentovať verejnosti formou výstav, stálych
expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej
činnosti v dvoch palácoch (Mirbachov palác, Františkánske námestie 11 a Pálffyho palác, Panská 19).
Dnes GMB spravuje viac ako 35 000 zbierkových
predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného
umenia na Slovensku od obdobia gotiky po súčasnosť.
Časť zbierky GMB tvoria diela starého stredoeurópskeho umenia. GMB sa stará o tvorbu, šírenie
a uchovávanie kultúrnych hodnôt osobitného
(celospoločenského, historického, medzinárodného,
národného, regionálneho a miestneho) významu
a podieľa sa aktívne na vytváraní podmienok pre
sprístupňovanie týchto hodnôt všetkým skupinám
obyvateľstva napríklad bratislavčanom
a bratislavčankám, zahraničným a lokálnym turistom,
odbornej verejnosti a umelcom a umelkyniam,
miestnym komunitám, študentom, rodinám s deťmi,
seniorom, školským skupinám.
Galéria v súčasnosti chápe svoju úlohu v ďaleko
širšom kontexte, než na aký je verejnosť v prípade
takto špecializovaných inštitúcií zvyknutá. Odborný
tím galérie hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých
môže svoju prácu prepojiť s inými odbormi a tým
adresovať význam umenia stále širšiemu publiku.
Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom
vytvoriť dostupné, priateľské a inšpiratívne prostredie,
ktoré osloví verejnosť, vrátane spoluobčanov so
špeciálnymi potrebami. V roku 2020 galéria začala
s debarierizáciou svojich priestorov a expozícií.
Vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy
každoročne pripraví viac ako 200 programov pre deti,
mládež, pedagógov, seniorov a rodičov na materskej
dovolenke. Súbežne tvorí sprievodné programy
k výstavám zamerané na dospelé publikum, ktoré si
pestuje vzťah k vizuálnemu umeniu dlhodobo.

Aktuálne vzdelávacie oddelenie pracuje na založení
celoročne prístupného vzdelávacieho centra
v priestoroch Mirbachovho paláca.
Galéria mesta Bratislavy vydáva katalógy k svojim
výstavám, monografie umelcov a umelkýň, ktorých
diela sú zastúpené v zbierke galérie a publikácie
sumarizujúce výsledky vedecko-výskumnej činnosti.
Publikácie sú dostupné na predajných miestach
galérie a v distribučnej sieti kníhkupectiev
ponúkajúcich umeleckú literatúru.

ČO JE PRED NAMI
GMB smeruje k formátu medzinárodne rešpektovanej
inštitúcie 21. storočia, kde je návštevník pozvaný
aktívne prenikať do témy. Zážitok z umenia aktivizuje
jeho imagináciu a má dopad na jeho ďalšie
premýšľanie a konanie. Reflektujúci prístup GMB
k aktuálnym výzvam spoločnosti učí budúce generácie
citlivo nazerať na svet.
GMB programovo vstupuje aj do mestského verejného
priestoru. Galéria plánuje súbor aktivít zahŕňajúc
záchranu, odbornú ochranu a realizáciu nových
výtvarných diel pre verejný priestor jednotlivých
mestských častí Bratislavy.
V najbližších rokoch sa bude GMB meniť na
najrôznejších urovniach, fyzická rekonštrukcia palácov,
debarierizácia priestorov, oživenie stálych expozícií,
vznik nových miest na trávenie voľného času a na
odbornú prácu. GMB sa chce postaviť svojim konaním
zodpovedne a motivujúco k téme ochrany životného
prostredia a otvoriť sa spolupráci s inými subjektami,
inštitúciami, organizáciami, miestami.
Identita GMB má artikulovať, že galéria je jednou
z mestských kultúrnych inštitúcií, ktorá prináša
verejnosti kvalitné vizuálne umenie s presahom na
mestské témy, akými sú história mesta Bratislavy
a miestnych osobností, verejný priestor, bývanie,
špecifické komunity žijúce a pracujúce v meste
Bratislava, a pod.

