NEWSLETTER ĽAĽA HO – JÚN 2021
▪ online programy a informácie žilinských kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií

PODUJATIA:

BÁBKOVÉ DIVADLO ŽILINA:
2. jún o 18.00 hod. - Bábkové divadlo v Žiline - Večerná streda pre dospelých a ich deti
13. jún o 16.00 hod. - Bábkové divadlo v Žiline - Nedeľné predstavenie pre verejnosť
SMELÝ ZAJKO

▪ putovanie neznámym svetom a spoznávanie cudzieho je neľahká činnosť; tu vás nečakane
prepadne akýsi nenásytný tvor a brúsi si na vás zubiská, tam sa zase valíte z kopca a
nazdávate sa, že je všetkým dňom koniec ▪ ak sa však rozhodnete vytrvať a nevzdať sa,
vaše úsilie možno prinesie svoje ovocie ▪ pre deti od troch rokov ▪ kapacita: 98 miest ▪ viac
informácií nájdete na: http://www.bdz.sk/smely-zajko/
20. jún o 16.00 hod. – Bábkové divadlo v Žiline - Nedeľné predstavenie pre verejnosť
FILEMON ALEBO OZLOMKŔŔK DOMOV

▪ veselý a zároveň dojemný príbeh o žabiakovi Filemonovi, ktorý jedného dňa vo svojej
plyšovej hrudi pocíti výrazné chcenie ísť domov ▪ a tak sa vydá na cestu za svojím
naozajstným domovom, ktorá je síce plná smiešnych situácií, ale ani zďaleka nie je taká
ružová a plyšová, ako by si predstavoval ▪ kapacita: 60 miest ▪ viac informácií nájdete
na: http://www.bdz.sk/filemon-alebo-ozlomkrrk-domov/
(Bábkové divadlo v Žiline po dlhej dobe opäť otvorilo svoje brány pre verejnosť. Počas celej
doby návštevy divadla je však potrebné dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia.
Podrobné informácie nájdete na: http://www.bdz.sk/pre-navstevnikov-divadla/.)

DOM MATICE SLOVENSKEJ ŽILINA:

(Viac informácií k plánovaným aktivitám DMS môžete priebežne sledovať
na: https://matica.sk/oblastne_strediska/dom-matice-slovenskejzilina/ alebo https://www.facebook.com/pg/Dom-Matice-slovenskej-v-%C5%BDiline410740172724322/posts/.)

DOM ODBOROV ŽILINA:
(Všetky aktuality k plánovaným predstaveniam/podujatiam Domu odborov môžete priebežne
sledovať na: https://www.domodborov.sk/. Pre poskytnutie bližších informácií
kontaktujte: https://www.domodborov.sk/kontakt.php.)

HÁJOVŇA:
(Všetky aktuality Hájovne a plánované podujatia môžete priebežne sledovať
na: https://www.facebook.com/Hajovna27.)

EVENT HOUSE:
PREMAKAJ SVOJE PROMO!

▪ využite toto obdobie na premakanie svojho proma ▪ premenili sme pre vás priestory Event
House na štúdio vhodné pre streamovanie koncertov, promo fotenie alebo natáčanie
videoklipov ▪ video referencie nájdete na našom YouTube ▪ aktuálne informácie k
plánovaným podujatiam nájdete vždy na: https://www.facebook.com/eventhousezilina/
alebo https://www.eventhouse.sk/

IKONY:
1. jún o 16.30 hod. - Galéria Ikony - v budove spoločnosti HOUR na ulici M. R. Štefánika 33,
Žilina
IKONY: UZDRAVENIE MÉDIAMI POKAZENÉHO ZRAKU DUŠE

▪ prednáška ▪ prednáša: ThLic. Marián Gavenda, PhD. ▪ pokyny k návšteve podujatí
upresníme na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/ikony.hour.sk a na

webovej stránke Expozície IKONY https://ikony.hour.sk/sk/galeria/
15. jún o 16.30 hod - Galérie Ikony - v budove spoločnosti HOUR na ulici M. R. Štefánika 33,
Žilina
ROK SV. JOZEFA

▪ prednáška ▪ prednáša: otec Jozef Brodňanský OSB ▪ pokyny k návšteve podujatí
upresníme na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/ikony.hour.sk a na
webovej stránke Expozície IKONY https://ikony.hour.sk/sk/galeria/
29. jún o 16.30 hod. - Galéria Ikony - v budove spoločnosti HOUR na ulici M. R. Štefánika 33,
Žilina
IKONA A MODLITBA

▪ prednáška ▪ prednáša: protojerej ThDr. Peter Soroka, PhD. ▪ pokyny k návšteve podujatí
upresníme na našej facebookovej stránke https://www.facebook.com/ikony.hour.sk a na
webovej stránke Expozície IKONY https://ikony.hour.sk/sk/galeria/
jún 2021 - Galéria Ikony - v budove spoločnosti HOUR na ulici M. R. Štefánika 33, Žilina
SVÄTÝ JÁN EVANJELISTA

▪ ikona mesiaca jún ▪ Ruská ikona z 18. storočia ▪ celú históriu ikony a podrobný popis
nájdete tu: https://mcusercontent.com/89e29fe0940db9e558238e140/files/3b5233a1-8f59-8019-3cfaa76675eb7e4f/Ikona_Svätý_Ján_Evanjelista_ikona_mesiaca.pdf
(V prípade zmien v opatreniach vlády proti šíreniu pandémie COVID-19 si vyhradzujeme
právo na zmenu programu.)

KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ V ŽILINE:
4. jún od 21.30 hod. - Pozorovateľňa Malý diel Žilina
VEČERNÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ

▪ pozorovanie zaujímavých objektov na oblohe ▪ viac informácií nájdete
na: http://www.astrokysuce.sk/
10. jún od 11.30 hod. - Pozorovateľňa Malý diel Žilina
DENNÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ

▪ pozorovanie čiastočného zatmenia slnka ▪ viac informácií nájdete
na: http://www.astrokysuce.sk/

11. jún od 21.30 hod. - Pozorovateľňa Malý diel Žilina
VEČERNÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ

▪ pozorovanie zaujímavých objektov na oblohe ▪ viac informácií nájdete
na: http://www.astrokysuce.sk/
18. jún od 21.30 hod. - Pozorovateľňa Malý diel Žilina
VEČERNÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ

▪ pozorovanie zaujímavých objektov na oblohe ▪ viac informácií nájdete
na: http://www.astrokysuce.sk/
25. jún od 21.30 hod. - Pozorovateľňa Malý diel Žilina
VEČERNÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ

▪ pozorovanie zaujímavých objektov na oblohe ▪ viac informácií nájdete
na: http://www.astrokysuce.sk/
(Večerné pozorovania pre verejnosť sa uskutočnia iba za priaznivého počasia – jasná
obloha. Na pozorovanie je potrebné sa objednať vopred. Informácie nájdete na:
www.astrokysuce.sk.)
Krajská hvezdáreň v Žiline momentálne nepripravuje žiadne virtuálne podujatia. Online
formou však vedie astronomický krúžok, ktorý prebieha hravou formou prostredníctvom
zadávania zaujímavých otázok a testov na prácu z domu. Bližšie sa môžete informovať na:
asiser@vuczilina.sk. Aktuálne informácie môžete priebežne sledovať
na: http://www.astrokysuce.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=157.

KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE:
3. jún - FB knižnice @krajskakniznicazilina
ETIKA A ETIKETA 7

▪ online ukážka ▪ ako sa slušne správať ▪ ukážeme si, čo skutočne znamená byť dobrým •
viac informácií nájdete na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/24/kniznicanielen-z-domu-jun/
10. jún - FB @kniznicazilinadeti
SMELÝ ZAJKO

▪ online podujatie ▪ zoznámime vás so Smelým zajkom (od Jozefa Cígera Hronského), ktorý
sa nebál ničoho, ani cesty do Afriky • viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/24/kniznica-nielen-z-domu-jun/
15. jún o 15.00 hod. - aplikácia ZOOM
LITERÁRNE STRETNUTIE

▪ povieme si niečo o tom, ako vymyslieť sympatického a zaujímavého literárneho hrdinu ▪
pokúsime sa ho priamo i vytvoriť - čaká nás opis a charakteristika ▪ literárne stretnutie je
vhodné od 12 rokov ▪ prihlásite sa online cez aplikáciu zoom: https://bit.ly/KKZAzoom, v
prípade potreby: Meeting ID: 253 266 1663, Passcode: 1B1SDN ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/26/o-literature-s-mladezou-jun/
17. jún - FB knižnice @krajskakniznicazilina
KNIHY S NÁDYCHOM LETA

▪ online ukážka ▪ more, hory, lúky, jazerá, to všetko patrí k letu a okrem toho aj slnečné lúče,
ktoré dopadajú na stránky kníh ▪ spoločne sa pozrieme na knižky, ktoré by mohli byť
súčasťou vašej cestovnej batožiny, no zaťažia ju najmä príjemnými zážitkami ▪ viac
informácií nájdete na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/24/kniznica-nielen-zdomu-jun/
24. jún - FB @kniznicazilinadeti
HRADY A ZÁMKY V OKOLÍ ŽILINY V.

▪ online podujatie ▪ piate pokračovanie potuliek po hradoch v okolí Žiliny ▪ tentoraz navštívime
hrad Hričov a pozrieme si krásnu prírodu Súľovských vrchov ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/24/kniznica-nielen-z-domu-jun/
30. jún o 14.00 hod. - aplikácia ZOOM
NAJLEPŠIE KNIHY NA CESTY

▪ online podujatie ▪ predstavíme si knihy, ktoré duchovne obohatia vaše oddychové chvíle a
zároveň sa pri nich skvelo zabavíte ▪ pripojiť sa môžete cez odkaz: https://bit.ly/KKZAzoom, v
prípade potreby: Meeting ID: 253 266 1663, Passcode: 1B1SDN ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/26/o-literature-s-mladezou-jun/
rok 2021 - zverejnené na stránke knižnice a FB knižnice @krajskakniznicazilina
ČÍTAJTE S NAMI - ČITATEĽSKÁ VÝZVA 2021

▪ zapojte sa s nami do čitateľskej výzvy na celý rok 2021 ▪ každý mesiac nová téma a výber

kníh ▪ téma mesiaca jún: Cestujte s knihou ▪ zdieľajte s nami fotky na Facebooku
a Instagrame a označte nás: #citajteSnami#kniznicaZilina#citamsKKZA ▪ na konci roka
budete zaradení do žrebovania o vecnú cenu ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/29/citajte-s-nami-cestujte-s-knihou/

(Krajská knižnica v Žiline je pre Vás opäť otvorená a to počas pracovných dní v čase od 9.30
do 16.30 hod. Vstup do knižnice je však obmedzený a funguje v prísnom režime. Bližšie
informácie nájdete na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/04/19/aktualnepodmienky-vstupu-do-kniznice/.
O otvorených pobočkách KKZA sa viac dočítate na:
https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/kontakt/pobocky/. Všetky ďalšie aktuálne
informácie o programe na mesiac jún a tiež aj už zverejnené virtuálne podujatia z
predchádzajúcich mesiacov nájdete na webovej stránke: krajskakniznicazilina.sk alebo na
Facebooku:
http://www.facebook.com/krajskakniznicazilina/, www.facebook.com/kniznicazilinadeti/.)

KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE:
7. jún o 10.00 hod. - web, facebook, youtube KrkS
TOŇA REVAJOVÁ: Z DOSPELÝCH SI NETREBA BRAŤ PRÍKLAD
▪ čítanie pre deti i pre dospelákov ▪ z knihy Denis a jeho sestry žilinskej spisovateľky Toni
Revajovej ▪ číta: Lukáš Latinák ▪ ďakujeme Toni Revajovej i vydavateľstvu Wisteria Books
(https://wisteriabooks.sk/) za možnosť uverejnenia ukážky z audioknihy Denis a jeho sestry ▪
viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
12. jún o 9.00 hod. - Žilina
VÝTVARNÝ A FOTO PLENÉR
▪ výtvarný plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov ▪ lektori: Stanislav Lajda, Andrej Mazúr,
Miroslav Broz, Vladimír Vidra ▪ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a
Žilinský samosprávny kraj ▪ viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
14. jún o 14.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS
BYLINKÁRSKA PORADŇA - REBARBORA
▪ multimediálna prezentácia ▪ rady a skúsenosti bylinkárky ▪ originálny tipy na každý mesiac
▪ text: Anna Michulková ▪ dramaturgia: Natália Vašková ▪ viac informácií nájdete už čoskoro

na: https://krkszilina.sk/
15. jún o 16.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS
VÝTVARNÝ KLUB - DUŠAN CHILÝ
▪ pod krídlami Krajského kultúrneho strediska tvoria členovia Klubu neprofesionálnych
výtvarníkov ▪ v prezentácii členov klubu pokračujeme virtuálnou výstavou Dušana Chilého ▪
dramaturgia a réžia: Petra Rovderová ▪ viac informácií nájdete už čoskoro
na: https://krkszilina.sk/
17. jún o 17.30 hod. - Rosenfeldov palác, Žilina
MILAN VELIKÝ - POMINUTEĽNOSŤ OKAMIHU
▪ vernisáž výstavy fotografií žilinského fotografa Milana Velikého ▪ výstavu z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina ▪ viac
informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
19. jún o 15.00 hod. - Dobšinského sad v Žiline, stream: facebook KrKS v Žiline
KONCERT PRE OTVORENÉ OKNÁ DOBŠINSKÉHO SADU
▪ po roku sa opäť vraciame ku koncertom pre obyvateľov bloku pri Dobšinského sade a
všetkých občanov mesta Žilina ▪ tešiť sa môžete na príjemné folklórne poobedie ▪ uvádzame
pri príležitosti Svetového dňa hudby (21.6.) ▪ účinkuje: KAF Hojana, Martin Levko a ďalší ▪
organizátori: KrKS v Žiline, Iveta Martinková a OZ Dobšinského sad ▪ dramaturgia: Natália
Vašková, Daniela Simanová ▪ viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
22. jún o 15.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS v Žiline
MAREK MIKÁČ
▪ film ▪ prezentácia úspešného mladého akordeonistu, víťaza medzinárodnej súťaže Odin
International Competition, účastníka mnohých slovenských a zahraničných súťaží ▪
dramaturgia: Miroslav Smatana ▪ viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
23. jún o 15.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS
VARÍN
▪ film ▪ uvádzame v rámci cyklu Kultúrne a prírodné zaujímavosti miest a obcí regiónu
Horného Považia ▪ dramaturgia a réžia: Miroslav Smatana ▪ viac informácií nájdete už
čoskoro na: https://krkszilina.sk/
24. jún o 17.00 hod. - Makovického dom, Žilina

KAMČATKA - KRAJINA SOPIEK A GEJZÍROV
▪ cestovateľská prednáška ▪ lektorka: Iveta Svrčeková ▪ uvádzame v spolupráci s
cestovateľským klubom Terra Incognita ▪ dramaturgia: Miroslav Smatana, Peter Čaplický ▪
viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
26. jún o 10.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS
PETER CABADAJ
▪ spisovateľ, literárny historik, scenárista, dramaturg, publicista, redaktor a editor, ktorý sa
podpísal pod celý rad projektov ▪ Peter Cabadaj je autorom množstva článkov a štúdií o
Terchovej a jej osobnostiach ▪ neodmysliteľne je spojený s folklórnym festivalom Jánošíkove
dni a významne prispel k celoslovenskej propagácii tunajšej ľudovej kultúry ▪ film uvádzame
pri príležitosti nedávnych narodenín a zároveň je poďakovaním za dlhodobú spoluprácu pri
tvorbe a realizácií cyklu o osobnostiach nášho regiónu v oblasti umenia ▪ v spolupráci
s: Peter Cabadaj, Milan Kosec a ďalší ▪ dramaturgia: Natália Vašková ▪ viac informácií
nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
28. jún o 17.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS
KEĎ RUKY ROZPRÁVAJÚ - JÁN PALKO
▪ film ▪ myšlienky a dielo štiavnického umeleckého rezbára Jána Palka ▪ podľa knihy Keď
ruky rozprávajú, ktorú vydalo KrKS v Žiline ▪ dramaturgia a réžia: Peter Ničík ▪ viac informácií
nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
29. jún o 16.30 hod. - Makovického dom, Žilina
AMFO 2021
▪ vernisáž výstavy z krajského kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO
▪ slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení ▪ rozborový seminár ▪ viac
informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/
30. jún o 16.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS
GALÉRIA SLÁVY OBCE VEĽKÉ ROVNÉ - VII. časť
▪ multimediálna prezentácia ▪ aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych,
inšpiratívnych a tvorivých ľudí ▪ naše mapovanie osobností pokračuje poctou ľuďom spätých
s obcou Veľké Rovné ▪ dramaturgia: Katarína Kalistová ▪ viac informácií nájdete už čoskoro
na: https://krkszilina.sk/

(Všetky aktuálne informácie k júnovým podujatiam môžete priebežne sledovať
na: www.krkszilina.sk, https://www.facebook.com/KrKSZilina alebo nás môžete kontaktovať aj
e-mailom na: http://info@krkszilina.sk. Zmena programu vyhradená.)

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA:
3. jún o 19.00 hod. - Veľká sála Mestského divadla v Žiline
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAVY

▪ derniéra ▪ študentka Connie a mladý cestovateľ Tristan sa stretávajú ako dobrovoľníci pri
testovaní nového druhu antidepresív ▪ lekári zvyšujú dávky liekov a vzťah Connie a Tristana
prerastá do niečoho väčšieho a prekvapivo intenzívneho ▪ zbližujú sa a stávajú spiklencami v
drobných únikoch z prísneho režimu nemocnice ▪ všetko by vyzeralo ako začiatok krásneho
vzťahu, no vzplanutie dvoch mladých ľudí je lekármi považované len za vítaný vedľajší
účinok nového lieku ▪ viac sa dočítate na: https://www.divadlozilina.eu/vedlajsie-ucinky/
4., 5. jún o 19.00 hod. - Veľká sála Mestského divadla v Žiline
A JE TU ZAS

▪ takmer sedemdesiat rokov po svojom páde sa Adolf Hitler za záhadných okolností
prebúdza v súčasnom Berlíne ▪ vojna skončila, jeho politická strana aj verní spolupracovníci
sú preč ▪ napriek tejto nepriaznivej situácii je Adolf Hitler vo vynikajúcej kondícií, pripravený
pokračovať v práci a urobiť z Nemecka opäť veľkú ríšu ▪ čoskoro ale zisťuje, že svet okolo
neho sa radikálne zmenil ▪ až na jednu vec ▪ viac sa dočítate
na: https://www.divadlozilina.eu/a-je-tu-zas/
10. jún o 19.00 hod. - Štúdio Mestského divadla v Žiline
HEY! SLOVÁCI

▪ tri tvorivé tandemy Pavla Viechu, Tomáša Procházku a Anny Šoltýsovej vytvorili počas
jedného mesiaca malé kreatívne laboratóriá ▪ tri rôzne prístupy k téme inakosti ▪ tri
jednoaktovky v jeden večer na jednom javisku ▪ viac sa dočítate
na: https://www.divadlozilina.eu/hey-slovaci/
11. jún o 19.00 hod. - Veľká sála Mestského divadla v Žiline
OPITÍ

▪ derniéra ▪ súčasný text jedného z najrešpektovanejších osobností ruskej drámy,
výnimočného i rozporuplného Ivana Vyrypajeva Opití spája niekoľko osudov v jeden večer ▪
obyčajní ľudia, opantaní chvíľou slobody a pravdy, prežívajú v alkoholickom opojení
momenty, ktoré posúvajú hranice, menia ich životy a vytvárajú množstvo komických, no
mrazivo úprimných situácií ▪ viac sa dočítate na: https://www.divadlozilina.eu/opiti/
12., 25. jún o 19.00 hod. - Veľká sála Mestského divadla v Žiline
NEZNÁŠAM ŤA!

▪ situačná komédia o štyroch (takmer) pároch, ktoré spojil jeden byt a jeden večer –
silvestrovský ▪ niektorí pozvanie dostali, niektorí ho nepotrebovali a prišli sa so starým rokom
rozlúčiť neohlásene ▪ tyčinky, chlebíčky a prskavky – takto si večer predstavoval hostiteľský
pár ▪ namiesto toho zažívajú sex, drogy a rock'n'roll v slovenskom štýle a v slovenskom
paneláku ▪ viac sa dočítate na: https://www.divadlozilina.eu/neznasam-ta/
17. jún o 19.00 hod. - Štúdio Mestského divadla v Žiline
NIEKTO PRÍDE

▪ on a ona si prichádzajú obzrieť svoj nový dom na opustenom fjorde ▪ počiatočné nadšenie
nad krásou domu vyprchá, keď ženu prepadnú obavy z toho, že niekto príde ▪ a je to naozaj
tak ▪ náhle sa objavuje predchádzajúci majiteľ ich domu a ako sám tvrdí, chce len vidieť, kto
dom kúpil ▪ idyla vysnívaného pokojného prežitia dní na opustenom mieste dostáva trhliny ▪
viac sa dočítate na: https://www.divadlozilina.eu/niekto-pride/
19. jún o 19.00 hod. - Veľká sála Mestského divadla v Žiline
PRACHY!

▪ človek otvorí noviny a zistí, že je vlastne permanentne vo vojne ▪ neustále sa niekde deje
akási kríza ▪ štát je na mizine, banky krachujú, zamestnávatelia prepúšťajú a dane sa zvyšujú
▪ v tomto vojnovom stave sa obyčajní ľudia snažia žiť svoje obyčajné životy ▪ viac sa dočítate
na: https://www.divadlozilina.eu/prachy/
24. jún o 19.00 hod. - Veľká sála Mestského divadla v Žiline
TRIKY, FET A MAKAČI

▪ gangsterská komédia o peniazoch, diere v stene a svojráznych chlapíkoch s nevyberaným
slovníkom a dosť nevyrovnaným čchi ▪ partia zlodejov sa rozhodne dokončiť jednu starú
fušku ▪ pre drsných mužov so skúsenosťami by to nemal byť problém ▪ odpratať mŕtvolu,
zohnať zbíjačku, vybaviť pár telefonátov a zbaliť Pamelu však nebude také ľahké ▪ viac sa
dočítate na: https://www.divadlozilina.eu/triky-fet-a-makaci/

(Mestské divadlo v Žiline opäť otvorilo svoje brány pre verejnosť. Predaj vstupeniek,
podrobnosti k predstaveniam a všetky aktuality nájdete vždy na: http://www.divadlozilina.eu/.)

NOVÁ SYNAGÓGA:
9., 17., 27. jún o 18.00 hod. - Nová synagóga Žilina
KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAVY

▪ tri kurátorské sprevádzania procesuálnou výstavou: Slavomíra Ondrušová a Martin Hreha
pobývajú vo Sphére ▪ komentované prehliadky výstavou majú za cieľ pomôcť pochopiť
možné významy diel a motivácie autorov tvoriť výstavu práve takto, tak ako ju vytvárajú ▪ viac
sa dočítate na: https://www.novasynagoga.sk/event/1183-komentovane-prehliadky-vystavy-9-6-176-27-6
22. jún o 18.00 hod. - Nová synagóga Žilina
TOMÁŠ GLANC DISKUTUJE O SPHÉRE

▪ prednáška s diskusiou ▪ prednáška s diskusiou bude prístupná fyzicky aj online, budeme ju
streamovať naživo na facebooku Novej synagógy ▪ naše pozvanie k predneseniu príspevku
o ruskom avantgardnom umení v súvislosti s dielom Sphéra prijal renomovaný slavista, autor
odborných publikácii, kurátor výstav, prekladateľ z ruskej literatúry Tomáš Glanc ▪ budeme
s ním diskutovať témy suprematizmu, konštruktivizmu ale aj materiality, geometrickosti či
kozmizmu, ktoré pre nás aktualizuje monumentálna intervencia v Novej synagóge ▪ viac sa
dočítate na: https://www.novasynagoga.sk/event/1181-tomas-glanc-diskutuje-o-sphere
(Všetky aktuálne informácie k plánovaným podujatiam môžete priebežne sledovať
na: http://www.novasynagoga.sk/program/.)

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE:
webová stránka Považskej galérie umenia
POHODLNÁ GALÉRIA UMENIA: POZRITE SI GALÉRIU Z DOMU - VÝSTAVY ONLINE

▪ výstavy online ▪ PGU pre Vás ešte na jar 2020 zverejnila niekoľko online výstav, fotografií a
rôznych materiálov ▪ v programe je to, čo tam už virtuálni návštevníci môžu nájsť, ako napr.
Balustráda/Číselník predstavuje 2538 diel od 69 výtvarníčok a výtvarníkov zo Žiliny ▪

pootvorenie archívu galérie umenia ponúka unikátne zábery z výstav na prelome milénia, ako
napr. Peter Meluzin MOUSE KILLER / DERATIZÁCIA – DEARTIZÁCIA; Milan Adamčiak:
PUNKTY, NOTY, LÍNIE a TVARY či autorská výstava Juraja Bartusza z roku 1993 ▪ počas
januára 2021 v pohodlnej galérii umenia pribudli aj ďalšie online výstavy: Fyzický / Mentálny
a Juraj Poliak: Pavillon des Cèdres ▪ všetko nájdete na webovej stránke Považskej galérie
umenia, kde sa dočítate viac: http://www.pgu.sk/galeria-z-domu/
(Expozície Považskej galérie umenia v Žiline sú od 20. apríla 2021 opäť otvorené. Priebežne
môžete sledovať webovú stránku, kde nájdete všetky aktuálne informácie:
https://www.pgu.sk/.)

POVAŽSKÉ MÚZEUM V ŽILINE:
2. jún o 16.00 hod. - stretnutie na autobusovej zastávke Lalinok, Blaščík
BOTANICKÁ VYCHÁDZKA DO OKOLIA LALINKU

▪ radi sa túlate po okolí a chcete sa dozvedieť niečo viac o rastlinách a stromoch? ▪
pozývame vás na prírodovednú vychádzku s botaničkou Považského múzea do blízkeho
okolia Žiliny ▪ prejdeme sa lúčnymi a lesnými chodníčkami a pristavíme sa pri okolorastúcich
bylinách či stromoch ▪ vychádzky sú fyzicky nenáročné v ľahko prístupnom teréne, vhodné
pre každú vekovú kategóriu ▪ podujatie sa uskutoční v závislosti od počasia ▪ viac informácií
nájdete na: https://pmza.sk/aktuality/botanicka-vychadzka-do-okolia-lalinku/ alebo sa môžete
informovať priamo na: kickova@pmza.sk
(Budatínsky hrad a Drotársky pavilón je otvorený od 24. apríla 2021 a Kaplnka Budatínskeho
hradu je otvorená od 1. mája 2021. Prehliadky prebiehajú individuálne a počet návštevníkov
je obmedzený. V administratívnej budove Považského múzea v Žiline je pre verejnosť
otvorená prezenčná odborná knižnica od utorka do štvrtka v čase od 6.30 do 13.15 hod. Na
webovej stránke www.pmza.sk neustále pribúdajú novinky týkajúce sa činnosti múzea. V
rubrike Zaujímavosti z regiónu sa návštevníci môžu tešiť na články odborných pracovníkov.
Podrobné informácie o všetkých výstavách Považského múzea a aj všetky aktuality nájdete
na: https://pmza.sk/.)
(Na začiatku roka 2021 Považské múzeum v Žiline prichádza s knižnou novinkou. Jazda
storočiami s podtitulom Dejiny dopravy na Slovensku a výpoveď exponátov z malého múzea

poteší odborníkov i nadšencov histórie dopravy. Publikáciu je možné kúpiť prostredníctvom
e-shopu Považského múzea v Žiline.)

ROSENFELDOV PALÁC ŽILINA:
3. jún o 17.00 hod. - Rosenfeldov palác
GENIUS LOCI - TRÉNERI ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA

▪ hosťami moderovanej diskusie sú Karol Král, Marian Faško a Vincet Kekeli ▪ moderátorom
diskusie je Dominika Stránska ▪ viac informácií nájdete na: https://rosenfeldovpalac.sk/geniusloci-treneri-zjazdoveho-lyzovania/
9. jún o 19.00 hod. - Rosenfeldov palác
VEČER KOMORNEJ HUDBY

▪ koncert ▪ vystúpia Anna Brezániová (klarinet), Michaela Kubištelová (soprán), Marek
Pastírik (saxofón), Michael Berki (klavír), Anna Chmúrová (klavír) a Katarína Chmúrová
(klavír) ▪ vstup 3/2 € ▪ viac informácií nájdete na: https://rosenfeldovpalac.sk/koncert-vecerkomornej-hudby/
16. jún o 18.00 hod. - Rosenfeldov palác
HITLER VERZUS PICCASSO (r. Claudio Poli, 2018)

▪ premietanie ▪ vstup 3/2 € ▪ viac informácií nájdete na: https://rosenfeldovpalac.sk/premietaniehitler-verzus-piccasso-r-claudio-poli-2018/
17. jún o 17.30 hod. - Rosenfeldov palác
MILAN VELIKÝ / POMINUTEĽNOSŤ OKAMIHU

▪ vernisáž výstavy ▪ Milan Veliký predstavuje kultúrnej verejnosti na svojej „sólo" výstave dve
kolekcie -veľkoformátové abstrakcie a dokumenty – živá fotografia ▪ viac informácií nájdete
na: https://rosenfeldovpalac.sk/vernisaz-milan-veliky-pominutelnost-okamihu/
19. jún o 10.00 hod. - Rosenfeldov palác
MIMA A LÍZA (r. Katarína Kerekesová, 2011)

▪ inkluzívne kino ▪ senzoricky prispôsobené premietania pre deti s poruchou vnímania ▪ viac
informácií nájdete na: https://rosenfeldovpalac.sk/inkluzivne-kino-mimi-a-liza-r-katarinakerekesova-2011/

19. jún o 15.00 hod. - Rosenfeldov palác
O JANKOVI A MARIENKE / DIVADLO DVOR ZÁZRAKOV

▪ rodinná sobota ▪ klasická rozprávka o neposedných súrodencoch a o tom, čo sa môže stať,
keď deti neposlúchajú ▪ účasť podmienená prihlásením ▪ viac informácií nájdete
na: https://rosenfeldovpalac.sk/rodinna-sobota-o-jankovi-a-marienke-divadlo-dvor-zazrakov/
24. jún o 19.00 hod. - Rosenfeldov palác
ZOBCOVÁ FLAUTA V HUDBE BAROKA

▪ koncert ▪ absolventský koncert Ajny Marosz a Kláry Valentovičovej ▪ sprevádzajú :
Adventure Strings - Slavomír Glos a Ivo Remenec (husle), Roman Rusnák (viola), Klaudia
Remencová (violončelo), Zuzana Srogončíková Melicharová (čembalo) a Diana Čornaková
(fagot) ▪ vstup 3/2 €
▪ viac informácií nájdete na: https://rosenfeldovpalac.sk/koncert-zobcova-flauta-v-hudbe-baroka/
29. jún o 17.00 hod. - Rosenfeldov palác
BLIŽŠIE K UMENIU / DANIELA KRAJČOVÁ

▪ prednáška s diskusiou ▪ diskusia o inšpirácii, múzach a tvorbe známych umelkýň ▪
moderuje Dana Doricová ▪ viac informácií nájdete na: https://rosenfeldovpalac.sk/prednaskablizsie-k-umeniu-daniela-krajcova/
30. jún o 18.00 hod. - Rosenfeldov palác
SÓLO (r. Artemio Benki, 2019)

▪ premietanie ▪ vstup 3/2 € ▪ viac informácií nájdete na: https://rosenfeldovpalac.sk/premietaniesolo-r-artemio-benki-2019/
(Rosenfeldov palác v Žiline je s ohľadom na dodržiavanie aktuálnych uznesení vlády
Slovenskej republiky od 19. apríla 2021 sprístupnený verejnosti. Kontaktovať nás môžete
telefonicky alebo emailom: 041 764 96 92, info@rosenfeldovpalac.sk. Sledujte nás na
sociálnych sieťach a buďte tak s nami aj v online priestore, kde sa dozviete všetky potrebné
informácie o našich podujatiach: www.rosenfeldovpalac.sk, www.facebook.com/rosenfeldovpalac,
www.instagram.com/rosenfeldovpalac.)

SMER KLUB 77 ŽILINA:
16. jún o 20.00 hod. - Smer klub 77 Žilina

JURAJ GRIGLÁK & COMPANY

▪ koncert ▪ projekt slovenského basgitaristu a kontrabasistu Juraja Griglaka ▪ repertoár kapely
tvoria Jurajove autorské kompozície z jeho albumov TimeTo Fly a nového, ostatného albumu
From The Bottom ▪ na obidvoch albumoch hrá aj legendárny americký bubeník Poogie Bell ▪
viac informácií nájdete na: http://www.smer77.sk/events/juraj-griglak-company-2/
26. jún o 19.30 hod. - Smer klub 77 Žilina
TEMNÉ KECY

▪ po období temna prichádzame späť na scénu v plnej sile a s novým programom ▪ ak cítiš
vnútornú potrebu smiať sa nonstop vyše 2 hodiny, zabaviť sa tak, že zabudneš na všetky
svoje problémy a ak túžiš žoviálne komunikovať so živými ľuďmi, nemusíš brať nič iné, len
lístky ▪ vstup od 15 rokov ▪ zmena programu a účinkujúcich je vyhradená ▪ viac informácií
nájdete na: http://www.smer77.sk/events/temne-kecy-2/

DOMAFEST

▪ séria koncertov ▪ dnes pracujeme z domu, deti študujú zo svojich detských izieb, jedlo si
často nechávame doviezť ▪ rovnako online si môžeme vychutnať živé koncerty DOMAFEST
▪ v pohodlnom oblečení a papučiach vpustíme do svojich obývačiek slovenských interpretov ▪
dokážme svetu, že si Slováci vážia dobrú domácu muziku ▪ podajme našim hudobníkom,
spevákom, song-writerom, beatmakerom, dídžejom a muzikantom pomocnú ruku ▪ pomôžte
vo forme sledovania online koncertu na stránke Smer Klub 77 ▪ viac informácií o aktuálne
pripravovaných online koncertoch v rámci DOMAFESTU nájdete už
čoskoro na: http://www.smer77.sk/
(Aktuality môžete priebežne sledovať na: http://www.smer77.sk/udalosti/ alebo
na: https://www.facebook.com/smerklub77.)

STANICA ŽILINA - ZÁRIEČIE:
4. jún o 19.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
DRŤ + PRACH

▪ koncert ▪ večer začneme o 19.00 hod. diskusiou Fedora Blaščáka s Jergušom Sivošom
(ÚPN) ▪ kariéra Alojza Lorenca v komunistických bezpečnostných zložkách vo svetle
archívnych dokumentov ▪ koncerty dvoch kapiel Drť a Prach budú nasledovať od 20.00 hod. ▪

viac informácií nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1165-drt-prach
8. jún o 21.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
LETNÉ KINO: RYTIERI SPRAVODLIVOSTI

▪ kino ▪ nová komédia Andersa Thomasa Jensena je modernou bájkou o solidarite,
náhodnosti vesmíru a... no, o zmysle života ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.stanica.sk/event/1208-letne-kino-rytieri-spravodlivosti
11. jún o 17.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
SWAP RASTLÍN

▪ SWAP alebo inak výmena rastlín je určená pre každého, kto si chce rozšíriť zbierku
izbových rastlín ▪ funguje to jednoducho: rastlinu môžete priniesť vcelku alebo ako
zakorenený odrezok ▪ podľa toho, koľko rastlín prinesiete, toľko si môžete odniesť ▪ jedinou
podmienkou je, aby rastlinka bola zdravá ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.stanica.sk/event/1203-swap-rastlin
11. jún o 18.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
LOKÁLNOSŤ - NOVÝ ĽUDSKÝ PRÍBEH

▪ prezentácia a diskusia iniciatívy Lokálnosť ▪ sme tím priateľov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku
k dielu a dostať viac do povedomia - šíriť myšlienku, obsah aj význam lokálnosti ▪ máme za
to, že porozumenie je cestou k zmene ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.stanica.sk/event/1205-lokalnost-novy-ludsky-pribeh
13. jún o 19.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
FERO KIRÁLY A EVA VOZÁROVÁ

▪ hudobník so slabosťou pre interdisciplinárne projekty spolu s bývalou novinárkou na voľnej
nohe v oblasti kultúry a interdisciplinárny večer ich združenia ooo ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.stanica.sk/event/1200-fero-kiraly-a-eva-vozarova
15. jún o 21.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
LETNÉ KINO: O NEKONEČNOSTI

▪ letné kino ▪ úvaha o ľudskom živote v celej jeho kráse a krutosti, nádhere a všednosti ▪ óda
a žalospev súčasne ▪ kaleidoskop všetkého, čo je večné, ľudské, nekonečný príbeh
zraniteľnosti bytia ▪ viac informácií nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1209-letne-kino-onekonecnosti

16. jún o 20.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
ME-SA: MOMENTUM - AUTHENTIC OR ATHLETIC PIECE

▪ premiéra tanečného predstavenia pražského zoskupenia ME-SA ▪ dve performerky
vrhajúce sa do tanečného alebo divadelného predstavenia ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.stanica.sk/event/1197-me-sa-momentum-authentic-or-athletic-piece
18. jún o 18.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
DISIDENT | MOONMEN | DANY MOMENT (MADE IN ŽILINA+)

▪ koncert ▪ Disident, Moonmen, Dany Moment - tri punkovo ladené kapely zo Žiliny a okolia
(Stránske, Považská Bystrica) ▪ viac informácií nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1212disident-moonmen-dany-moment-made-in-zilina
22. jún o 21.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
LETNÉ KINO: SLUŽOBNÍCI

▪ letné kino ▪ píše sa rok 1980, Michal a Juraj sú študenti kňazského seminára v totalitnom
Československu ▪ vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať
seminaristov do podoby vyhovujúcej režimu ▪ každý z mladých bohoslovcov sa musí
rozhodnúť, či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie, alebo cestu svedomia
a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti ▪ viac informácií
nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1210-letne-kino-sluzobnici
25. jún o 19.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
RAP STATION VOL 3. SO SLAM POETRY SK

▪ prihrávame špeciálnu open air akciu plnú namakaného slovenského rapu v spolupráci s
Rap Station a Slam poetry SK ▪ viac informácií nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1206rap-station-vol-3-so-slam-poetry-sk
26. jún o 21.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
BMX STREETLIFE - CHEERS

▪ v tento víkend bude v Žiline 1. kolo Slovenského BMX pohára ▪ v sobotu večer súťaže u nás
pod Rondlom premietnu organizátori najnovšie video najznámejšej slovenskej BMX crew Streetlife ▪ ak máte radi adrenalínové športy a pouličnú kultúru, ste vítaní ▪ viac informácií
nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1204-bmx-streetlife-cheers
29. jún o 21.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
LETNÉ KINO: BEST OF FEST ANČA 2020

▪ Best of Fest Anča 2020 je kolekciou ocenených krátkometrážnych animovaných filmov z
aktuálneho ročníka medzinárodného festivalu animácie Fest Anča, ktoré prešli výberom z
viac ako 1600 prihlásených titulov ▪ uvidíte to najlepšie z krátkometrážnej animácie,
slovenskej krátkometrážnej animácie, študentských filmov, videoklipov a filmov pre deti ▪ viac
informácií nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1211-letne-kino-best-of-fest-anca-2020
(Nezabúdajte pravidelne pozerať webovú stránku, kde sa včas dozviete všetko potrebné.
Ďakujeme, že podporujete svoje obľúbené kultúrne centrá. Aktuálne informácie o nás a
všetky zmeny nájdete na: https://www.stanica.sk/ a na sociálnych sieťach. V prípade
akýchkoľvek otázok môžete tiež kontaktovať: info@stanica.sk.)

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA:
3. jún o 19.00 hod. - Dom umenia Fatra v Žiline / ŠKO
HUDBA TROCH STOROČÍ

▪ koncert ▪ zaujímavý medzinárodný projekt pod vedením Baraka Tala so slovenskou
premiérou skladby známeho izraelského autora Mosheho Zormana ▪ prvýkrát sa v Žiline
predstaví skvelá mladučká poľská huslistka Sara Dragan v slávnom Paganiniho Koncerte č.
1. ▪ druhá polovica programu bude patriť „hitu“ klasickej hudby – Pastorálnej symfónii L. van
Beethovena ▪ viac informácií ku koncertu nájdete na: http://www.skozilina.sk/47-sezna-20202021/c-2021/hudba-troch-storo/
10. jún o 19.00 hod. - Dom umenia Fatra v Žiline / ŠKO
ŠANCA MLADÝM

▪ koncert ▪ najlepší absolventi žilinského konzervatória a VŠMU v Bratislave naštartujú svoju
kariéru s ŠKO pod vedením popredného slovenského dirigenta, režiséra a skladateľa Mirka
Krajčiho ▪ viac informácií ku koncertu nájdete na: http://www.skozilina.sk/47-sezna-2020-2021/c1935/anca-mladm/
17. jún o 19.00 hod. - Dom umenia Fatra v Žiline / ŠKO
ZÁVEREČNÝ KONCERT 47. SEZÓNY ŠKO

▪ koncert ▪ miláčik žilinského publika rusko-francúzsky dirigent Misha Katz prináša romantický
program plný krásnych melódií, dramatických pasáží a technickej virtuozity a predstaví
žilinskému publiku aj mladučkú 18-ročnú izraelskú sólistku, laureátku mnohých svetových
interpretačných súťaží ▪ viac informácií ku koncertu nájdete na: http://www.skozilina.sk/47-

sezna-2020-2021/c-2039/zveren-koncert-47-sezny-ko/
(ZMENA PROGRAMU A ÚČINKUJÚCICH VYHRADENÁ.)
(Informácie súvisiace s programom Štátneho komorného orchestra v Žiline a všetky aktuality
môžete priebežne sledovať na: https://www.facebook.com/skozilina/ alebo
na: http://www.skozilina.sk/.)

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE:
3. jún o 13.00 hod. - aplikácia ZOOM
ONLINE VÝSTAVA KNÍH

▪ Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline a Slovart G.T.G. Vás pozývajú na online
výstavu kníh spojenú s diskusiou ▪ o novinkách na knižnom trhu zahraničnej odbornej
literatúry ▪ podujatím Vás bude sprevádzať Mgr. Mariana Barbořáková ▪ link na prihlásenie:
https://us02web.zoom.us/j/85317361010?pwd=TmpreGFlTVJSMjdxdkw3YUkwb1RjUT09, v
prípade potreby: Meeting ID: 853 1736 1010
Passcode: vystava ▪ viac informácií a celý program online podujatia nájdete
na: http://ukzu.uniza.sk/2021/05/24/online-vystava-o-novinkach-na-kniznom-trhu-zahranicnejodbornej-literatury/
od 1. júna - webová stránka Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline
PRÍSTUP DO STATISTA.COM

▪ preskúmajte vesmír plný dát ▪ Univerzitná knižnica UNIZA zakúpila jednu z najväčších
štatistických a trhových platforiem na svete - Statista, s prístupom k viac ako 1,5 miliónu
štatistík, prognóz, dokumentácií, správ a infografík ▪ rýchly návod ako túto platformu využívať
a tiež ďalšie potrebné informácie nájdete na: http://ukzu.uniza.sk/statista/
(Požičovňa Univerzitnej knižnice je od 19. apríla otvorená. Vstup možný po predchádzajúcom
telefonickom objednaní sa.)
V databáze CEEAS sa nachádza takmer 2 000 full-text titulov z oblasti ekonómie,
vzdelávania, práva, dejín, humanitných vied a ďalších. Prístup do kolekcie odborných
publikácií, celý zoznam, pripojenie a ďalšie dôležité informácie nájdete
na: http://ukzu.uniza.sk/. K dispozícií sú aj nové e-booky, ktoré spolu so všetkými najnovšími
aktualitami nájdete na webovej stránke Univerzitnej knižnice.

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE:
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
PONUKA ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2020

▪ ponuka štúdia je zverejnená na stránke: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=169&ur3=0
PRIHLASOVANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2020

▪ prihlasovanie nájdete na tejto stránke: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=143&ur3=0
celý akademický rok 2020/2021
U3V UNIZA - 25. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA

▪ v akademickom roku 2020/2021 oslavuje U3V UNIZA 25. výročie svojho založenia ▪ viac
nájdete na: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=228&ur3=0
JEDEN, JEDNA Z NÁS

▪ v rámci relácie JEDEN, JEDNA Z NÁS pripravujeme 25 rozhovorov s výnimočnými
osobnosťami, spätými so životom U3V UNIZA ▪ rozhovory si môžete vypočuť na:
https://www.youtube.com/channel/UChP7gveSuYOYntSeUETj70Q

UNIVERZITNÁ ŠKOLA JAZYKOV:
DETSKÁ LETNÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

▪ prihlasovanie do detskej letnej jazykovej školy a viac informácií nájdete
na: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=193&ur3=0
ONLINE JAZYKOVÉ KURZY

▪ aktuálnu ponuku online jazykových kurzov nájdete tu:
http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=3&ur2=186&ur3=0
CAMBRIDGE SKÚŠKY

▪ termíny registrácie a konania Cambridge skúšok nájdete tu:

http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=6&ur2=206&ur3=415
(Všetky aktuálne informácie nájdete na: http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=5&ur2=0&ur3=0.)

KLUBOVÉ PODUJATIA, KURZY, WORKSHOPY, TVORIVÉ DIELNE,
FESTIVALY A SÚŤAŽE:
1. - 2. jún - Makovického dom, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 - I. - III. kategória
▪ okresné kolo súťaže v umeleckom prednese ▪ hodnotenie videozáznamov súťažných
prednesov I. - III. kategórie ▪ viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪
(KRKS)
3. jún o 9.00 hod., 10.00 hod., 11.00 hod. - aplikácia Zoom
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 - seminár I. - III. kategória
▪ vyhodnotenie a rozborový seminár ▪ o 9.00 - I. kategória, o 10.00 - II. kategória, o 11.00 - III.
kategória ▪ viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
4. jún o 9.00 hod. a 11.00 hod. - Makovického dom, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 - IV. kategória
▪ regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese ▪ o 9.00 - poézia, o 11.00 - próza ▪ viac
informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
9. jún o 15.00 hod. - web a facebook KrKS
TVORIVÝ PODVEČER - 3D zvieratko z koráliek
▪ virtuálny workshop ▪ navliekaním koráliek na drôtik si vytvoríme malú 3D korytnačku ▪
budeme potrebovať: korálky - drobný rokail, napr. Preciosa; drôtik 0,4 mm; klieštiky na
odcvaknutie drôtiku ▪ lektorka: Katarína Janičinová ▪ dramaturgia cyklu workshopov: Katarína
Kalistová ▪ viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
10. jún o 18.00 hod. - Makovického dom, Žilina / a tiež aplikácia ZOOM
TVORIVÉ PÍSANIE
▪ literárne dielne naživo v Makovického dome ▪ účasť aj formou online prostredníctvom
aplikácie ZOOM ▪ tvorivé cvičenia ▪ lektor: pisateľ a moderný učiteľ Marek

Matuška ▪ dramaturgia: Viktória Svetkovská ▪ viac informácií nájdete už čoskoro
na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
16. jún o 10.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS
ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ … - recitácia
▪ nesúťažná virtuálna prehliadka detí materských škôl z Horného Považia ▪ kategória recitácia ▪ dramaturgia: Viktória Svetkovská ▪ viac informácií nájdete už čoskoro
na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
17. jún o 10.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS
ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ … - spev
▪ nesúťažná virtuálna prehliadka detí materských škôl z Horného Považia ▪ kategória - spev ▪
dramaturgia: Viktória Svetkovská ▪ viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪
(KRKS)
25. jún o 17.30 hod. - Makovického dom, Žilina
CHOREOGRAFICKÁ TVORBA II.
▪ vzdelávací seminár ▪ choreografická tvorba vo folklórnych kolektívoch II. časť ▪
lektor: Stanislav Marišler - docent Katedry tanečnej tvorby VŠMU, umelecký vedúci SĽUKu ▪
počet účastníkov na prednáške je obmedzený ▪ prihlásenie na dsimanova@vuczilina.sk ▪
projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪
viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
nedeľa 6. jún o 14.00 - Makovického dom, Žilina
KAF HOJANA
▪ hudobno-tanečný nácvik ▪ vedie: Lucia Bačkorová ▪ (KRKS)
utorok 8. a 22. jún o 16.30 - Makovického dom, Žilina
FOTOKLUB OBZOR
▪ tvorivé stretnutie členov Fotoklubu Obzor ▪ vedie: Ľubomír Lošonský ▪ (KRKS)
sobota 26. jún o 14.00 - Makovického dom, Žilina
KAF HOJANA
▪ hudobno-tanečný nácvik ▪ vedie: Lucia Bačkorová ▪ (KRKS)
nedeľa 27. jún o 14.00 - Makovického dom, Žilina

KAF HOJANA
▪ hudobno-tanečný nácvik ▪ vedie: Lucia Bačkorová ▪ (KRKS)
jún - Makovického dom, Žilina
HLINENÝ DOTYK
▪ keramické dielne ▪ pravidelná arteterapia pre deti v náhradnej starostlivosti ▪
arteterapeuticky zameraná keramická dielňa je spôsob, ktorý vedie deti k samostatnej a
tvorivej práci, rozvíjaniu kreativity, objavovania svojich talentov a možností, poznania rôznych
materiálov a výtvarných techník - vďaka nim sa deti dokážu otvoriť a prejaviť svoje utajené
emócie ▪ vedie: Janka Čerepová ▪ organizátori: OZ Rovnováha a KrkS v Žiline ▪ (KRKS)
5. - 9., 12. - 16., 19. - 23 júl 2021 od 7.30 do 16.30 hod. - Bábkové divadlo Žilina
ZA OPONOU 2021

▪ fantastický divadelný tábor Za oponou bude i tento rok ▪ konkrétne jeho 7. ročník, ktorý pre
všetkých malých – veľkých hercov opäť chystá obľúbená nezisková organizácia Za oponou
v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina ▪ divadelný tábor je určený pre všetky deti od 7 do
14 rokov, ktoré majú rady rozprávky a bábkové divadlo ▪ malých – veľkých hercov čaká
množstvo rozprávkových a tvorivých hier, bábok i prekvapení… Ako aj žilinskí bábkoherci,
ktorí ich naučia, ako si vyrobiť bábku, či dokonca jej vdýchnuť život ▪ okrem tajných
divadelných chodieb, ktoré vedú do zákulisia, sa môžu účastníci tábora tešiť na novú,
čarovnú divadelnú záhradu, v ktorej budú i tento rok prebiehať samotné tvorivé aktivity, ako
napr. tvorba scenára ▪ a v neposlednom rade na javisko, na ktorom sa vždy v piatok o 16.30
hod. uskutoční slávnostná premiéra rozprávky, ktorú počas tábora vytvoria herci
z Bábkového divadla Žilina spolu s deťmi ▪ počet detí vo všetkých turnusoch je
limitovaný ▪ prihlasovanie otvárame 5. mája 2021 ▪ účastnícky poplatok je 115 € / 1 dieťa / 1
turnus ▪ viac informácií nájdete na: http://www.bdz.sk/denny-divadelny-tabor-za-oponou-bude-itento-rok/ ▪ (BDZ)
8. jún o 13.15 hod. - aplikácia ZOOM
PAPIEROVÁ VÁZA S KVETMI

▪ tvorivé dielne ▪ k príprave potrebujete: farebné papiere, výkres, prípadne biely papier a
kartón vo veľkosti A4, ceruzku, nožnice, fixky (čiernu), lepidlo ▪ stretnutie online cez aplikáciu
zoom: https://bit.ly/KKZAzoom, v prípade potreby: Meeting ID: 253 266 1663, Passcode:
1B1SDN • viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/28/tvorive-dielne-jun/ ▪ (KKZA)

22. jún o 13.15 hod. - aplikácia ZOOM
POHYBLIVÉ PAPIEROVÉ SKLADAČKY

▪ tvorivé dielne ▪ výroba papierového vtáčika a slimáka ▪ budete potrebovať: farebné papiere
veľkosti A4, nožnice, lepidlo, fixky, pastelky, ceruzku kružidlo alebo veľkú lepiacu pásku ▪
stretnutie cez aplikáciu zoom: https://bit.ly/KKZAzoom, v prípade potreby: Meeting ID: 253
266 1663, Passcode: 1B1SDN ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/28/tvorive-dielne-jun/ ▪ (KKZA)
jún 2021 - Krajská knižnica v Žiline
KOMORA BABKY ŽELKY

▪ tvorivá súťaž ▪ súťaž organizuje spisovateľka Katarína Mikolášová v spolupráci s Krajskou
knižnicou v Žiline, Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Mestskou
knižnicou Mikuláša Mišíka v Prievidzi určená pre deti 2. a 3. ročníka ZŠ ▪ cieľom je
podporiť hlavne záujem detí o čítanie, rozvíjanie predstavivosti, fantázie, koncentrácie, ale aj
získanie vedomostí ▪ bližšie informácie k súťaži nájdete na:
https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/05/20/tvoriva-sutaz-komora-babkyzelky/ ▪ (KKZA)
14. - 15. jún o 10.00 hod. - Nová synagóga v Žiline
KRESLIARSKA SEANSA V ULICIACH ŽILINY

▪ workshop ▪ v spolupráci s Anténou - sieťou pre nezávislú kultúru organizujeme workshop o
prevádzke galérií, inštalovaní výstav a prezentovaní súčasného umenia ▪ 2-dňovým
praktickým workshopom vás bude sprevádzať dvojica lektorov - umelec a technik ▪ cieľovou
skupinou tohto workshopu sú nielen kurátorky a kurátori, produkční a produkčné, ale aj
umelkyne, umelci, univerzálni kultúrni manažéri a multidisciplinárne manažérky, technici a
techničky ▪ čo všetko sa naučíte a tiež bližšie informácie nájdete na:
https://www.novasynagoga.sk/event/1182-instalacia-a-technicka-realizacia-audiovizualnych-diel-vgalerii ▪ (SYNAGÓGA)
5. - 26. jún 2021 každá sobota o 9.00 hod. - Stanica Žilina - Záriečie
HLINA, VODA, OHEŇ, VZDUCH - JAPONSKÉ TECHNIKYV KERAMIKE

▪ keramický mini kurz od Karolíny Baštekovej ▪ v júni bude každá sobota ráno venovaná
japonským technikám so slovenskou hlinou ▪ maximálna kapacita je 8 účastníčok/účastníkov,
registrujte sa prosím vopred emailom na: karolina@stanica.sk ▪ čo budete potrebovať a tiež
bližšie informácie nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1201-hlina-voda-ohen-vzduch-japonsketechniky-v-keramike ▪ (STANICA)

9. jún - 15. september 2021 každá sobota o 18.00 hod. - Stanica Žilina-Záriečie
JOGA V PARKU

▪ joga ▪ otvorené hodiny jogy v parku Stanice každú stredu od polovice júna do polovice
septembra ▪ inštruktori žilinského Shanti centra sa po izolácii opäť tešia na skupinové joga
stretnutia ▪ za každého počasia budú pripravení na cvičenie s vami ▪ vítaní sú začiatočníci,
pokročilí, starí, mladí – skrátka všetci, čo majú chuť sa dobre ponaťahovať a uvoľniť, zacvičiť
si aj relaxovať, posilniť telo a uvoľniť myseľ ▪ viac sa dozviete na:
https://www.stanica.sk/event/1199-joga-v-parku ▪ (STANICA)
8. jún 2021 o 16.00 hod. - Rosenfeldov palác, Žilina
TVORIVÁ DIELŇA: VÝROBA FOTOALBUMU I/II

▪ kurz na pokračovanie v knihárskej dielni Lidy Mlichovej ▪ určené pre dospelých a deti od 10
rokov ▪ podmienené prihlásením ▪ viac sa dozviete na: https://rosenfeldovpalac.sk/tvoriva-dielnavyroba-fotoalbumu-1-2/ ▪ (RP)
22. jún 2021 o 16.00 hod. - Rosenfeldov palác, Žilina
TVORIVÁ DIELŇA: VÝROBA FOTOALBUMU II/II

▪ kurz na pokračovanie v knihárskej dielni Lidy Mlichovej ▪ určené pre dospelých a deti od 10
rokov ▪ podmienené prihlásením ▪ viac sa dozviete na: https://rosenfeldovpalac.sk/tvoriva-dielnavyroba-fotoalbumu-1-2/ ▪ (RP)

VÝSTAVY:
26. máj - 18. jún 2021 - Makovického dom v Žiline
ČIPKOVANÉ RADOSTI - ŽIVLY +
▪ repríza výstavy, ktorá bola v roku 2020 realizovaná pri príležitosti 20. výročia vzniku Klubu
paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline ▪ výstava je doplnená aj o nové práce ▪ viac
informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
štvrtok 27. máj - piatok 9. júl 2021 - Rosenfeldov palác, Žilina
MILAN VELIKÝ - POMINUTEĽNOSŤ OKAMIHU

▪ výstava fotografií žilinského fotografa Milana Velikého ▪ komentované prehliadky autorom
fotografií počas trvania výstavy ▪ viac informácií o komentovaných prehliadkach na stránke
Rosenfeldovho paláca https://rosenfeldovpalac.sk/ ▪ výstavu z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ slávnostná vernisáž sa uskutoční 17. júna
2021 o 17.30 h v Rosenfeldovom paláci ▪ výstava je otvorená pondelok - piatok od 9.00 do
16.00 h ▪ viac informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
18. jún o 18.00 hod. - web, facebook, youtube KrKS v Žiline
TVORIVOSŤ A ZRUČNOSŤ V PALIČKOVANEJ ČIPKE
▪ virtuálna výstava prác účastníkov videokurzu Tvorivosť a zručnosť v paličkovanej čipke ▪
celoslovenský kurz z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský
samosprávny kraj ▪ dramaturgia: Daniela Simanová ▪ viac informácií nájdete už čoskoro
na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
štvrtok 29. jún - streda 21. júl 2021 - Makovického dom, Žilina
AMFO 2021
▪ výstava fotografií z krajskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO ▪ viac
informácií nájdete už čoskoro na: https://krkszilina.sk/ ▪ (KRKS)
jún 2021 - Galéria Ikony - v budove spoločnosti HOUR na ulici M. R. Štefánika 33, Žilina
SVÄTÝ JÁN EVANJELISTA

▪ ikona mesiaca jún ▪ Ruská ikona z 18. storočia ▪ celú históriu ikony a podrobný popis
nájdete tu: https://mcusercontent.com/89e29fe0940db9e558238e140/files/3b5233a1-8f59-8019-3cfaa76675eb7e4f/Ikona_Svätý_Ján_Evanjelista_ikona_mesiaca.pdf
(Po prvý krát je možné vstúpiť do galérie unikátnych svetových diel priamo z pohodlia vášho
domova. Na facebookovej stránke IKONY nájdete aj rôzne ikonické podcasty a nezabúdajte
čítať tiež zaujímavé citáty pre spestrenie dňa.) ▪ (IKONY)
počas mesiaca jún v čase otváracích hodín - Krajská knižnica v Žiline
GLITCH

▪ výstava ▪ výstavný projekt Márie Kováčik predstavuje viacero príbehov na ploche
dvojkrídlovej konštrukcie ▪ v technickej terminológii znamená glitch poruchu, dočasnú chybu ▪
240 monochrómnych podsvietených obrazov na zmršťujúcej fólii sa viac než klasickým
maliarskym žánrom podobá mediálnym obrazom každodenných katastrof ▪ viac informácií
nájdete na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/03/03/glitch-vystava/ ▪ (KKZA)

počas mesiaca jún v čase otváracích hodín - Krajská knižnica v Žiline
FEDOR FRIDRICH RUPPELDT

▪ výstava pri príležitosti 135. výročia narodenia ▪ evanjelický farár, biskup Západného dištriktu
evanjelickej cirkvi v Žiline, náboženský publicista, spisovateľ, prekladateľ, literárny historik,
politik • predstavuje život a tvorbu významnej osobnosti prostredníctvom literatúry z fondu
Krajskej knižnice v Žiline ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/06/01/fedor-fridrich-ruppeldtvystava/ ▪ (KKZA)
počas mesiaca jún v čase otváracích hodín - Krajská knižnica v Žiline
„FÓBIE"

▪ výstava žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline ▪ žiaci vytvorili umelecké
práce a ilustrácie, kde vtipným a kreatívnym spôsobom stvárnili tému "strach" ▪ návštevníci
sa môžu tešiť na tajomno, horor a strašidelné príbehy spracované vo forme ilustrácií a popupových knižiek ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.krajskakniznicazilina.sk/index.php/2021/06/01/ilustrafobia/ ▪ (KKZA)
4 - 27. jún - Nová synagóga Žilina
SLAVOMÍRA ONDRUŠOVÁ A MARTIN HREHA POBÝVAJÚ VO SPHÉRE

▪ procesuálna výstava, ktorá začne „ prázdnom“ Sphéry sa od vonkajších múrov smerom do
centra Synagógy bude postupne napĺňať dielami umelcov ▪ výstava bude sprístupnená v
piatok 4.júna od 13:00, s kurátorským uvedením Jurajom Gáborom o 15:00 a 18:00 ▪ viac sa
dočítate na: https://www.novasynagoga.sk/event/1180-slavomira-ondrusova-a-martin-hrehapobyvaju-vo-sphere ▪ (SYNAGÓGA)
6. máj - 27. jún 2021 - Nová synagóga v Žiline
SLAVOMÍRA ONDRUŠOVÁ POBÝVA SO SPHÉROU

▪ rezidencia Slavomíry Ondrušovej v rámci projektu Completing the Sphere ▪ Ondrušová je
majstrom lineárnej stopy denne kreslenej do ňou zošitých “zošitníkov” ▪ máj sa bude motať
všemožnými zákutiami enviromentu okolo Sphéry ▪ smerom k nej bude nachádzať miesta
zastavenia, kde sa nedá dostať – mohli by sme ich nazvať miesta dotyku ▪ kreslenie je pre ňu
hýbanie sa, bez toho nevytvorí čiaru, tá sa potom ťahá ako cesto ▪ dialóg v jej tvorbe
vytvárajú dvojčlenky pojmov: figurálne – abstraktné, mäkké - pevné, procesuálne - stále… ▪
viac informácií nájdete na: https://www.novasynagoga.sk/event/1170-slavomira-ondrusova-pobyvaso-spherou ▪ (SYNAGÓGA)
24. máj - 10. jún 2021 - Nová synagóga v Žiline

TOMÁŠ JANYPKA VO SPHÉRE

▪ celoročný rezidenčný projekt – performance ▪ tanečník, performer a choreograf Tomáš
Janypka v priebehu celého roka 2021 opakovane vchádza do dialógu so Sphérou ▪ v máji má
sedem dní, aby nachádzal svoje miesto vo výstave Otvárania Sphéry, v spoločnosti sôch
Adama a Evy ▪ opäť bude hľadať možnosti ako byť zaujatý tým, čo ho obklopuje, odovzdaný
prostrediu i sebe ▪ východiskom celoročného skúmania je pre Tomáša telo – telesnosť a
limitácie, ktoré každé jedno má ▪ skrz tento kanál hľadá odpovede na otázky domova, váhy
vecí na fyzickej aj duchovnej úrovni ▪ súčasťou Tomášovho výskumu je aj textový záznam,
ktorý vzniká v spolupráci s výtvarnou a tanečnou teoretičkou Michaelou Paštekovou – písanie
sa tak stáva dôležitou súčasťou procesu ▪ viac informácií nájdete
na: https://www.novasynagoga.sk/event/1167-tomas-janypka-vo-sphere-7 ▪ (SYNAGÓGA)
1. máj - 30. jún 2021 - Stanica Žilina - Záriečie
DøKUMENT 20 2.1

▪ výstava fotografií ▪ Site-specific inštalácia fotografií v rôznych častiach interiéru Stanice je
zmenšeným výberom z výstavy Døkument 20 20 ▪ pokúsili sme sa ju reinštalovať v
negalerijnom prostredí našej kultúrno-železničnej zastávky a vytvoriť tak pre diváka iné
“dokumentárne” vizuálne spojenia ▪ výstava ako celok je obrazovou správou, ktorá je možno
miestami humorná a satirická, niekedy melancholická, no vo svojej podstate je veľmi
pálčivým komentárom o krajine, ktorá si svoju identitu ešte stále hľadá ▪ výstava bude
prístupná podľa aktuálnych pandemických opatrení rovnako ako celá Stanica ▪ viac
informácií o výstave nájdete na: https://www.stanica.sk/event/1194-dokument-20-2-1-vystavafotografii-1-5-30-6-2021 ▪ (STANICA)
27 máj - 9. júl 2021 - Rosenfeldov palác v Žiline
MILAN VELIKÝ / POMINUTEĽNOSŤ OKAMIHU

▪ výstava ▪ Milan Veliký predstavuje kultúrnej verejnosti na svojej „sólo" výstave dve kolekcie
-veľkoformátové abstrakcie a dokumenty – živá fotografia ▪ viac informácií nájdete
na: https://rosenfeldovpalac.sk/spristupnenie-vystavy-pominutelnost-okamihu/ ▪ (RP)

stála expozícia - Rosenfeldov palác v Žiline
BÁBKY V PODKROVÍ

▪ stála expozícia ▪ v podkroví Rosenfeldovho paláca je tajomný svet bábok ▪ expozícia vás
prevedie históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla
na Slovensku ▪ malí i veľkí zažijú skutočný divadelný svet ▪ stretnete rôzne typy

bábok, ocitnite sa za oponou či v tieňovom divadle, odfoťte sa ako Pipi, zahrajte sa
na dramatika alebo s drakom a staňte sa tak naozajstným bábkarom ▪ viac nájdete
na: https://rosenfeldovpalac.sk/babky-v-podkrovi/ ▪ (RP)

7. máj - 21. augusta 2021 - Považská galéria umenia v Žiline - 1. poschodie
GENERÁCIA 909,76 - DRUHÁ VLNA SLOVENSKEJ MODERNY

▪ výstava je reinštaláciou výstavy konanej v Slovenskej národnej
galérii – predstaví tak maľby, grafiky, kresby a plastiky z majetku Slovenskej národnej
galérie, doplnené dielami zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline ▪ návštevníci
sa budú môcť stretnúť s dielami autorov ako Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár,
Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč,
Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka a ďalší ▪ bližšie informácie nájdete
na: https://www.pgu.sk/v%C3%BDstavy/generacia-909-76-druha-vlna-slovenskej-moderny/ ▪ (PGU)

21. máj - 26. jún 2021 - Považská galéria umenia v Žiline - 2. poschodie
CORRADO CAGLI - STRACH Z TOTEMU

▪ autor patrí k významným talianskym maliarom 20. storočia, spoločne s ďalšími umelcami
ako
boli Giuseppe Capogrossi a Emanuele Cavalli založili umelecké združenie Scuola Romana ▪
diela, vystavené v Považskej galérii umenia, patria práve k tým, ktoré ho
spájajú s psychoanalýzou ▪ výstava vychádza z dlhodobej spolupráce s Talianskym
kultúrnym inštitútom a uskutočňuje sa v rámci festivalu talianskej kultúry na Slovensku Dolce vitaj ▪ kurátor výstavy: Simone Frittelli ▪ bližšie informácie nájdete
na: https://www.pgu.sk/v%C3%BDstavy/corrado-cagli-strach-z-totemu/ ▪ (PGU)

NOVÁ stála expozícia na prízemí Považskej galérie umenia v Žiline
plánované otvorenie koncom júna / začiatkom júla
PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III. - NEŽNÁ SILA

▪ stála expozícia ▪ expozícia prezentujúca diela autoriek a autorov: G. Binderová, L. Čarný, L.
Dovičáková, E. Filová, A. M. Chisa a L. Tkáčová, V. Rónaiová, D. Sadovská. E. Vargová, J.
Želibská z unikátnej kolekcie intermédií a mediálneho umenia PGU v Žiline, ktorú buduje od
začiatku 90. rokov 20. storočia ▪ diela v novej expozícii predstavia výtvarné prístupy k
rodovým otázkam v umení, predovšetkým artikuláciou telesnosti či súkromia
komunikovaného introvertným i radikálnym spôsobom ▪ kurátorka výstavy: Mira SikorováPutišová ▪ dizajn a architektúra expozície: Marcel Benčík ▪ viac sa dočítate

na: https://www.pgu.sk/v%C3%BDstavy/prve-muzeum-intermedii-iii/ ▪ (PGU)
stála expozícia na 2. poschodí Považskej galérie umenia v Žiline
VINCENT HLOŽNÍK (nová stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca)

▪ leitmotívom novej stálej expozície je prezentácia rozsiahlej a rozmanitej umeleckej tvorby
slovenského národného umelca Vincenta Hložníka ▪ predstavuje ju výber z jeho
celoživotného diela, ktorý zachytáva jednotlivé obdobia jeho tvorby (od raných 40. rokov až
po jeho posledný veľký cyklus Apokalypsa z 90. rokov), najrozličnejšie výtvarné techniky a
tiež bohaté umelcove motívy ▪ po prvý krát je vystavená aj Hložníkova ilustrátorská či
dokonca známková tvorba ▪ autor koncepcie stálej expozície: Milan Mazúr ▪ autor
architektonického riešenia: Dušan Voštenák ▪ viac sa dočítate
na: http://www.pgu.sk/v%C3%BDstavy/stala-expozicia-vincenta-hloznika-vincent-hloznik-kresba-agrafika/ ▪ (PGU)
(Expozície Považskej galérie umenia v Žiline sú od 20. apríla 2021 opäť otvorené. Priebežne
môžete sledovať webovú stránku, kde nájdete všetky aktuálne informácie:
https://www.pgu.sk/.)

jún 2021 - Drotársky pavilón Budatínskeho hradu
DREVODRÔT

▪ výstava prác študentov oddelenia Dizajn a tvarovanie dreva Školy umeleckého priemyslu
Josefa Vydru v Bratislave ▪ východisková téma sledovala získavanie skúseností z prepájania
dvoch rôznorodých materiálov, dreva a drôtu, pri tvorbe úžitkového predmetu ▪ keďže
prioritným cieľom nebolo využitie tradičných drotárskych techník, po oboznámení študentov
so základmi drôtovania, spočívala nasledujúca tvorivá práca na ich individuálnej invencii
▪ viac informácií na: https://pmza.sk/aktuality/vystava-drevodrot/ ▪ (PMZA)
do decembra 2021 - Areál Budatínskeho hradu
Z DEDINY ČI Z MESTA, DO SKRINE SA ZMESTIA - VÝSTAVA PREDĹŽENÁ

▪ móda sprevádza človeka od nepamäti ▪ spôsob odievania vypovedá nielen o vkuse
nositeľa, ale aj o jeho spoločenskom, ekonomickom a sociálnom postavení ▪ zatiaľ čo
dedinské prostredie uprednostňovalo tradičný spôsob odievania, mestská kultúra bola viac
otvorená k prijímaniu módnych noviniek ▪ v 20. storočí sa začínajú rozdiely vytrácať ▪ prvky
ľudového odevu sa objavujú na odeve mešťanov a vplyv mestskej módy je viditeľný aj na
dedine ▪ viac informácií na: https://pmza.sk/aktuality/z-dediny-ci-z-mesta-do-skrine-sa-

zmestia/ ▪ (PMZA)

STÁLE EXPOZÍCIE POVAŽSKÉHO MÚZEA V ŽILINE:
STÁLE EXPOZÍCIE – Budatínsky hrad
▪ BUDATÍNSKY HRAD
▪ KAPLNKA Budatínskeho hradu
▪ DROTÁRSKY PAVILÓN
STÁLE EXPOZÍCIE - Hrad Strečno
▪ ODKRYTÁ MINULOSŤ (prehistória a história v kontexte hradu Strečno, hradná
kuchyňa, hradná mučiareň)
▪ STÁLA VÝSTAVA VENOVANÁ ŽOFII BOSNIAKOVEJ
▪ STREDOVEKÁ DEDINA PASEKA pod hradom Strečno
STÁLE EXPOZÍCIE – Čičmany
▪ ČIČMANY, ČIČMANY CHIMÁRNA DEDINA: Radenov dom
▪ BÝVANIE SPOLEČNÍKOV: Dom č. 42
STÁLA EXPOZÍCIA – Terchová, budova obecného úradu Terchová
▪ ETNOGRAFICKÁ EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ
STÁLE EXPOZÍCIE – Sobášny palác v Bytči
▪ SOBÁŠNY PALÁC – STREDOEURÓPSKY KLENOT
▪ UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO
▪ UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK
Stála expozícia je reprezentatívnou pripomienkou jedinečnej historickej osobnosti
palatína Juraja Turza. Pripomína jeho renesančnú osobnosť, ktorá sa významným
spôsobom zapísala do politického, kultúrneho a náboženského života vtedajšieho
Uhorska.
STÁLA EXPOZÍCIA – Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach
▪ Z HISTÓRIE DOPRAVY NA SLOVENSKU
Expozícia zložená z troch častí: staršie dejiny dopravy, železničná časť

a časť cestná doprava v 20. storočí so zameraním na historické motocykle
Pri návšteve expozícií prosíme o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení ohľadom
COVID-19. Aktuálne informácie nájdete na stránke: www.pmza.sk.
Zmena programu vyhradená!

MYŠLIENKA MESIACA:

„Svet sa mení tvojím príkladom, nie tvojím názorom.”
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