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OF ART má
Je to neuveriteľné, že PIECE
sebou! Každé
už desať mesiacov života za
la, lebo časočíslo som si s chuťou prečíta
der friendly
pis je presne tak ý šikovný, rea
očakávala.
a vizuálne atraktívny, ako som
svet bolesViem, že niektoré čísla prišli na
tské choroby
tivo a veľmi, veľmi rýchlo, aj de
a: novorodesme už dúfam prekonali. Skrátk
sebou. Jeho
necké obdobie už máme za
bovská musí
biologická mama Janka Hra
ako sa naše
mať z neho radosť. Teším sa,
toliť, rozvíjať
grafické dieťa bude úspešne ba
vý ročník.
a rásť do krásy. Teším sa na no
/
Viera Sebínová /krstná mama

Zaujímavý dizajn obálky
/Romana Facúnová
Časopisu prajem veľa lásky,
šťastia, dlhých rokov tlačenia
a božieho požehnania
/Doda /Dominika Kudláčková
Pompézne!
/Dominika Eliášová
Zaujímavé príspevky
/Betka Gáborová
Bol veľmi zaujímavý
/Krištof Sýkora
Pekná grafická úprava
/Patrícia Sláviková
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ČASOPIS V NOVOM
FORMÁTE

čo máme na srdci <3

Nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe múdro
skonštatoval, že aj keď svet ide stále dopredu, mladí
ľudia musia vždy začínať od začiatku. Asi preto sa
pohľad na mládež už stáročia ani veěmi nemení.
„Naša mládež miluje prepych, je zle vychovaná,
vysmieva sa predstaveným, vôbec si neváži starých
ľudí. Dnešné deti sú hotoví tyrani. Nevstanú, keď do
miestnosti vojde starší človek. Odvrávajú rodičom.
Jednoducho povedané: sú veľmi zlé...!“ povedal vraj
Seneca, rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik ešte
v prvom storočí pred naším letopočtom. :-)
Takže máme nádej. ;)
/Darina Arce

POZVÁN KA NA VÝSTAVU

Tento týždeň som „predizajnovaný”.
Najradšej by som chytal ryby na pustom ostrove, na nitku z ľanových gatí,
ofinu by mi rozfúkal vietor a ... Mier ... :D
/Zahumen
...piece of art... ...piece of us... želaam
blahooo
/Andrea Vitteková
Neodolateľný časopis s dobrým konceptom a skvelou grafickou úpravou.
Len ťak ďalej :) Teším sa na pokračovanie .....
/Anna Brunová
na zdarovie
/piotr ondrejovič pisarov /zmaturoval
z ruštiny na 3jku v roku 1981/

poďakovanie za to, že časo
pis mohol
vychádzať po celý školsk ý ro
k, patrí:
pán ovi riaditeľ ovi , vaš kov i
dos tálkovi , za pre fina

ncovanie čas opi su a jeh o
tole ran ciu * zag ovi , že vychyt
al čierne čas opries torové die
ry a zab ezp ečil
ply nulú vydavateľs kú kontin
uitu a tiež za jeho spo ľahlvo sť
*
vie
rke sebínovej ,
naš ej - dúf ajm e, že už pravid
elnej hlavnej ling vis tke a kor
ektorke za to, že
v gramatick ých vodách loví
veľ ké aj malé chyby * martin
ovi
záhumenskému,
adi vittekovej, peťovi pisárovi,
že úplne dobrovoľne vydali zop
ár čísel a nik to ich
k tomu nemusel nútiť * vše
tkým naším študentom, kto
rí
tvo
rili, kreslili, zalamovali, tlačili, distribuovali čas
opis * všetkým inštitúciám, kto
ré ochotne trpia
prítomnos ť časopisu vo svojich
priestoroch - artforum žilina,
krajská knižnica
žilina, pgu žilina, café republika
, plaváreň žilina, rosenfedov pal
ác...

...niečo na letné čítanie...
Ten můj font - stručné dejiny
typografie v esejích
Simon Garfield
kniha Ten môj font vás prevedie
dobrodružným svetom písmen,
razníc,
písmolijen, grafikov, dávne, ale
vôbec
nie zaprášené histórie rovnako
ako
najhorúcejšie súčasnosťou vzni
ku
fontov. Zastaví sa u najvýznamn
ejších
tvorcov typov písiem... Ako sa stal
o, že
Helvetica a Comic Sans ovládli
svet?
A Calibri operačný systém Win
dows?
Prečo je písmeno T v logu BEA
TLES
väčšie ako ostatné?

https://www.martinus.sk/?uItem=

26534

O čom by sa Jánošík so Štúrom
porozprávali,
keby sa mohli stretnúť? To nev
ieme, ale keď sa
stretli Viliam Mrázik a Tobias
Rúčka naskočili
na spoločnú tvorivú vlnu a vzn
iklo ďalšie sympatické dielo našej lokálpatriot
ickej podmostovej kultúry...

NEZ ABU D NI

GRILOVAČKA 25/06/ 19
NA ŠKOLSKOM DVORE
OD 11.00 HOD

VŠETKÝM PRAJEME KRÁSNE SLNEČNÉ A NEKONEČNE DLH
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Príbeh umenia
Ernst H. Gombrich
Najúspešnejšia kniha o umení
na svete
už vyše 60 rokov ponúka základn
ú orientáciu v dejinách umenia od
najranejších jaskynných malieb až po
súčasnú
experimentálnu tvorbu. Profesor
Gombrich vytvoril ľahko pochop
iteľný
poriadok v množstve mien, obd
obí,
slohov či štýlov. Neuveriteľne kom
plexná publikácia obsahuje čiernob
iele
aj farebné reprodukcie a rozklada
cie
obrazové prílohy.
>vrelo odporúčame aj v angličti
ne

V&T
na tvorbe júnového
čísla sa podieľali žiaci
a učitelia ssuš_časopis
je vysádzaný fontom
MONTSERAT_
grafická úprava _ jana
hrabovská

čo máme na srdci <3

https://www.databazeknih.cz/k
nihy/tenmuj-font-378414

skvelá možnosť spolupráce pre
každý odbor na škole
/Kika Záborská
aj mojej rodine sa to páčilo
/Hela Kotrbancová
dúfame, že sa vráti aj na budúci
školský rok!
/Lea Englartová
sme radi, že naše dieťa rastie takt
o do krásy...
/Michal Praták
nový čas by moho závidieť!
/Martin Sipták
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