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DOBRE VEDIEŤ

ŠKOLSKÁ VÝSTAVIČKA

Ak schladíme školskú kriedu v kvapalnom dusíku,
po vytiahnutí bude sama chodiť po stole.
Cez matné sklo sa dá vidieť, keď na sklo nalepíme
lepiacu pásku.

V priestoroch kníhkupectva Artforum Žilina sa koná výstava komixov

výstava prác
študentovSúkromnej
ssuš žilina
od študentov
strednej umeleckej školy v Žiline.

Americkí vedci zistili, že účinok rannej kávy bude
najsilnejší, keď ju budeme piť najlepšie hodinu
po zobudení.
Guinesova kniha rekordov sama drží jeden rekord,
je najčastejšie kradnutou knihou z verejných knižníc.
Ako dosiahneme, aby sa poškriabaný displej mobilného telefónu stal opäť čírym - pomocou prášku
do pečiva a vody.
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Viliam Mrázik
Tobias Rúčka

TOP 3 FILMY, KTORÉ TI NEMÔŽU UNIKNÚŤ

Výstava potrvá
od 18.1 do 18.02.2019
Kristína Záborsk

á

Oľga Michálková

Ak si veľký milovník filmov a nedáš na ne dopustiť alebo nevieš čo s časom,
tak ti odporúčam tieto TOP 3 filmy za mesiac január. Neváhaj a hneď pozeraj!
ESCAPE ROOM
Známy hororový režisér Adam Robitel prináša príbeh šiestich ľudí, ktorí prijali
pozvanie do tajomnej escape room ktorou prejdú jedine vyriešením pomocou šifier
a získajú kľúč, ktorý ich dostane von. Netrvá dlho, kým si uvedomia, že z tejto hry
sa nedá uniknúť.Dostal/a by si sa tiež von?
TRHLINA
Mysteriózny thriler zo slovenskej filmovej scény kde nezamestnaný absolvent
Igor objaví záznamy výpovedí psychiatrického pacienta Waltera Fischera. Ten
pred sedemdesiatimi rokmi záhadne zmizol v pohorí Tribeč a keď sa po vyše
dvoch mesiacoch rovnako záhadne objavil, mal na tele čudné popáleniny
a zranenia. Igor pátra ďalej a s údivom zisťuje, že Fischerov prípad nie je ojedinelý.
Zmienky o tajomnom miznutí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko do histórie. Igor
s priateľkou Miou, konšpirátorom Andrejom a tvrdým skeptikom Dávidom preniká
čoraz hlbšie a odhaľuje skutočnosti, ktoré sú oveľa desivejšie, než akákoľvek fantázia.
SCHINDLEROV ZOZNAM
Pred dvadsiatimi piatimi rokmi vznikol Schindlerov zoznam, jeden z najzásadnejších
filmov všetkých čias. Pri príležitosti tohto výročia sa znovu vracia do kín, doplnený
predhovorom režiséra Stevena Spielberga.

Nina Kakusová

Martin Sipták

JANKO NIČÍK Z ARTFORA ODPORÚČA
Vo svojej knihe vás výtvarnik a dizajnér Felix Sockwell
krok za krokom prevedie procesom tvorby ikon, ukáže
vám širokú paletu možných prístupov, vizuálnych
štýlov a riešení najrozmanitejších zadaní. Dozviete sa,
ako vznikajú prvotné koncepcie a ako sa rodili ikony,
ktorým sa u klientov dostalo priaznivého prijatia,
ale aj tie ktoré neuspeli a skončili v šuflíku, odkiaľ sa
možno niekedy vynoria v novom prevedení...

Romana Gajdošíková
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KNIHA

200 WOMEN
Paťa Molnárová

Ako definovať ženu? Hovoriť s niekoľkými ženami by bol dobrý začiatok.
Presne tomuto je venovaná kniha 200 WOMEN. Kniha s výpoveďami žien
z celého sveta z rôzneho farebného spektra od známych aktivistiek cez
umelkyne až po rovnako výnimočné ženy každodenného života, každá z nich
má rovnakých päť otázok a každá z nich zdieľa svoje jedinečné odpovede.
Každý súbor jednoduchých otázok je spojený s krásnym jednoduchým portrétom, od oceneného fotografa Kierana E. Scotta. Päť otázok: Čo by ste
zmenila, keby ste mohla? Čo je pre vás skutočne dôležité? Čo vám prináša
šťasie? Čo považujete za najnižšiu hĺbku utrpenia? Nakoniec sú ženy
požiadané, aby povedali jedno slovo , ktoré ich vystihuje. Tieto príbehy
prinášajú pohľad na rôzne úrovne ľudských skúseností. Táto knižka prichádza
v čase, keď mnohé ženy bojujú za to, aby ich práva boli uznané, ich hlas bolo
počuť a v mnohých prípadoch aj ich hlasy, v ktoré treba veriť. Tieto ženy
prinášajú dary posilnenia a sily, ktoré nás pozývajú, aby sme priniesli pozitívne
zmeny v čase, keď mnohí bojujú za základnú slobodu a rovnosť.

Marion Iveta Chrtová

Považská galéria umenia v Žiline:
Stála expozícia Vincenta Hložníka
Andrej Barčík (90. Výročie narodenia)
29.11.2018 - 27.1.2019
Prvé múzeum intermédií II SATELIT 2018:
Ilona Németh
19.12.2018 - 17.2.2019

SOHO gallery:
Milan Záň & Juraj Málik
House of cards & House of imagination
21.1.2019 - 22.2.2019

Rosenfeldov palác:
Výstava 20+/ Jana Machatová & Peter Machata
18.12.2018 - 1.3.2019
Bábky v podkrovístála expozícia

ENGLISH CORNER
APPLE MACINTOSH 1984

Galéria plusmínusnula:
Výstava Lucie Papčovej a Štefana Papča
21.12.2018 - 30.1.2019

Zoleka Mandela

Na tvorbe januárového
čísla sa podieľali žiaci 3.A,
odbor reklamný dizajn
Grafická úprava: Marion Chrtová
zdroj fotiek: pixabay.com

Synagóga:
DIVIDED WE FALL, Michal Moravčík/výstava
21.12.2018 - 10.3.2019

Čo je pre teba skutočne dôležité?
„ To, čo sa snažím robiť a robím každý deň, je vidieť, ako môžem využiť môj život
na lepší život druhých. Nikdy nie je neskoro, aby si niekto prepísal svoj životný
príbeh a to je to, čo som urobila. Chcem ľuďom pripomenúť, že sa môžete vždy
vyzdvihnúť, bez ohľadu na to, čo prežívate v živote. Ľudia sa vždy môžu rozhodnúť začať robiť lepšie rozhodnutia."

