PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

_
just plug_in
riaditeľka občianskeho združenia | 2005 – súčasnosť
-

kurátorstvo výstav súčasného vizuálneho umenia a dizajnu,
edičné a vydavateľské aktivity,
iniciovanie vývoja dizajnových prototypov,
marketing a komunikácia,
fundraising,
významný projektový úspech:
HRAVO – slovenská značka drevených hračiek.

Kunsthalle Bratislava
manažérka edičných projektov | 2014 – 2019

Katarína
TRNOVSKÁ

-

koncepčné a kreatívne riešenie edičných projektov,
produkcia edičných projektov,
fundraising,
tvorba štruktúry on-line platformy a koordinácia jej vývoja,
významný projektový úspech:
Artbase – nová online platforma pre súčasné vizuálne umenie.

PUNKT.
programová koordinátorka | 2008 – 2014
trnovska@justplugin.sk
_
+421 903 322 423
_
linkedin.com/in/katarina-trnovska
_

-

projektový manažment (klubové večery, dizajnérske súťaže),
programová dramaturgia,
tvorba on-line archívu a správa webových stránok,
významný projektový úspech: PechaKucha Night Bratislava –
klubové večery o architektúre, umení a dizajne.

16. 02. 1982

design factory
manažérka a kurátorka | 2005 – 2009

O MNE

-

_
V oblasti vizuálneho umenia a kultúry
aktívne pôsobím 15 rokov. Viaceré projekty,
ktoré som riadila mali medzinárodný presah.
Disponujem skúsenosťami s vedením malého
a stredne veľkého tímu, získanými počas môjho
zamestnania v súkromnej galérii ako aj v inštitúcii
galerijného typu. Súčasne mám prax s koordináciou projektových tímov v prostredí neziskovej
sféry zameranej na vizuálne umenie
a kreatívny priemysel.

riadenie a produkcia projektov (výstavy, vzdelávacie a edičné projekty),
event manažment (sprievodný program k výstavám, koncerty, divadlá),
fundraising,
významný projektový úspech:
creater – putovná výstava slovenského dizajnu.

FUNKČNÉ SPÔSOBILOSTI

_
█ █

Anglický jazyk

█ █

Projektový manažment

█ █

Časový manažment

█ █

Plánovanie a rozpočtovanie

█ █

Fundraising

█ █

MAC/PC (MS Ofﬁce)

█ █

Edičná činnosť

█ █

Členstvo v odb. komisiách

_

OSOBNÉ
SPÔSOBILOSTI

_
komunikačné a prezentačné zručnosti,
invenčný prístup v koncipovaní obsahov,
vytrvalosť v napĺňaní strategických cieľov,
schopnosť viesť a inšpirovať tím,
ﬂexibilita, spoľahlivosť, efektívnosť

REALIZOVANÉ PROJEKTY
 ARTBASE

 HRAVO Toys

 Andrej Kiska Merchandising

 PechaKucha Nights Bratislava
 Flowers for Slovakia

 SIDEWAYS – ČS pavilón na bienále v Benátkách
 Ilona Németh: Eastern Sugar

_
ArtD.
Ústav interiéru a výstavníctva,
Fakulta architektúry STU,
2016
Mgr.
Katedra dejín umenia a kultúry,
Filozoﬁcká fakulta TRUNI,
2005
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 Design Factory College

 Ateliér Zlín

 Vinea Special Edition

 SLOW/SLOV*

 Výhliadková lavička pre Bratislavu
 ASB

 R_U_D

MEDZINÁRODNÝ
PRESAH PROJEKTOV

 VLNA 68 – 84

 EASTSIDE ARCHITECTURE

 Dizajn slovenského nábytku – 60. roky

VZDELANIE

 CREATER

 ARCH

...

 Designum
 Atrium

