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Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
v Medzilaborciach (MMUAW) bolo založené
v roku 1991 ako prvé na svete venované
osobnosti kráľa pop-artu. Koncepčne
mapuje, prezentuje a odborne spracováva
nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale
aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení
a kultúre ktoré je v STÁLEJ EXPOZÍCII. Expozícia
pozostáva z cca 200 umeleckých diel.

aby
ticho
nebolo.

Hudobný playlist vytvorení triedou Grafických dizajnérov
zo SSUŠ v Žiline. Obshauje mix hudobných žánrov
ktorý nás inšpiruje k práci a zároveň dodáva správnu
atmosféru nášmu pracovnému prostrediu.
Link na náš playlist, stále aktualizovaný novými
skladbami, nájdete tu.
Katarína Vajani

cape town
carneval.
Karneval v Kapskom Meste prináša mesto spoločne
na oslavu, ľudia v zákulisí pracujú celý rok, aby sa
kúzlo stalo. Minulý rok karneval generoval prácu
pre 1 172 ľudí. Táto udalosť pomáha a povzbudzuje
rozvoj zručností v tvorivých oblastiach so stovkami
kostýmov a výstavbou masívnych plavákov. Je to
svedectvo miestneho obyvateľstva a je to skvelý
zážitok vidieť ich odhodlanie a tvrdá práca naozaj
ožívajú v noci karnevalu.

stála expozícia
street-art vs pop-art.
Je najnovšie obohatená o diela Keitha
Haringa. Originály tohto významného
umelca môžete vidieť na Slovensku len
v MMUAW. V tejto expozícii si návštevníci
majú možnosť vidieť významných autorov
ako sú Roy Lichtenstein, Robert Indiana, JeanMichel Basquiat, Poppy, Bambi a iné.

Michal Praták

Lea Englartová

mus(e)ic.
Chceš zažiť umelecký zážitok a inšpirovať sa klasickou hudbou? Nemaj
predsudky a príď do Domu umenia Fatra v Žiline. Orchester ŠKO má 34
členov a uskutočnil už vyše 3000 koncertov takmer vo všetkých štátoch
Európy.

Sarah Bašistová

Emil Makovický v kresbe
1€

Tatranský Dóm
November 2018 – Apríl 2019
Vstup voľný

poprad.

Štefan Prukner: Expresia,
absurdita, sila farby..
7.2 – 17.3.2019
Vstup 2€
Pixar – 30 let animace
15.2 – 26.5.2019
Lístky – www.ticketmaster.cz

spišská
nová ves.

košice.
praha.

Užitočná fotografia, fotografia
v súčasnom slovenskom umení
9.10.2018 – 17.2.2019
Vstup voľný

tiež
bratislava.

Príbeh českého dizajnu od
kubizmu po 21. storočie
7.2 – 27.3.2019
Vstup voľný

Že aj v Žiline máme už bezobalové obchody?
Nájdeš v nich potraviny, drogériu, kozmetiku,
eko vychytávky a rôzne iné veci. Určite pozri aj
zaujímavé workshopy, ktoré organizuje konkrétne
obchod -Do vrecúška-.
Instagram:
@dovrecuska
@vazsizilina

aktuálne z oblasti
ekológie.
•
•

•
•

Slovensko zavádza národnú eko značku.
Vďaka nej budeš vedieť, že kupuješ produkty
šetrné k prírode.
V Bratislave si už môžeš požičať vianočný
stromček a po sviatkoch ho zase vrátiť.
Ocenenia od PETA získali Dr. Martens aj
Michael Kors. Vďaka ich výrobkom je módny
svet humánnejší.
Na jednorazových plastoch sa možno objavia
rovnaké varovania ako na cigaretách.
12-ročná školáčka vymyslela robota, ktorý
dokáže zachrániť planétu. Na morskom dne
vyhľadáva plasty.

Všetky články a omnoho viac nájdeš na stránke
Refresher s kľúčovým slovom   -ekológiaKatarína Tomašcová

knihy,
ktoré ti
zmenia
život

@ciernediery
@k5tuwa
@zzdesign
@the.daily.splice
@viktorfreso
@designboom
@maalavidaa
@slovaktypography
@jesspettway
@lalovenenoso

Podivuhodný svet Zdeňka Buriana
Monografia geniálneho českého maliara prináša prvýkrát pohromade a vo
výnimočnej reprodukčnej kvalite všetky dostupné ilustrácie, ktorými Zdeněk
Burian sprevádzal české a slovenské vydania románov Julesa Verna. Ilustrácie
z veľkej väčšiny vznikali v Majstrovom najlepšom tvorivom období od polovice
tridsiatych do konca štyridsiatych rokov 20. storočia. Tvoria prekvapivý súbor,
ktorý nadchne čitateľov Julesa Verna aj dobrodružnej literatúry vôbec.

vedel si?

•

bratislava.

Oli Michálková, Hela Kotrbancová

inšpiruj sa.

čekuj náš
memegram.

Ak si myslíš, že máš “meme” črevo na úrovni,
pošli svoj výtvor do DM a tvoj príspevok môže byť
zverejnený!

Koncerty vo februári sú každý štvrtok o 19-tej:
14.-15.2 - Fašiangový operný galakoncert
21.2 - Misha Katz a ŠKO Žilina
28.2 - Husľová dielňa

Na tomto čísle sa podieľali
grafici z 3.A
zo „štyristojednotky“.
Grafická úprava: Martin Sipták
2019

aldoux huxley
prekrásny nový svet.
Svoju knihu opisoval ako „negatívnu utópiu“.
Príbeh sa odohráva v Londýne v roku 2540, čo
je podľa nového letopočtu rok 632 po Fordovi,
rozpráva o presne zorganizovanom svete, kde sú
emócie nežiaduce a každý občan má svoje miesto
presne podľa kasty. Kniha patrí k najzámajším
klasikám, ktorú by som odporučila každému.

william paul young
chatrč.
Už ti niekedy skrsla v hlave myšlienka, že keď je
Boh dokonalý, prečo neurobí nič so zlom tohto
sveta? Táto kniha dáva odpovede nielen na túto
otázku a určite ovplyvní aj ľudí, ktorí nie sú veriaci.
Boh, ktorý je tu zobrazený ako žena a veselé situácie s duchaplnými rozhovormi robia inak smutnú
knihu o niečo veselšiou. Posilňuje nielen vieru v
Boha, ale otvára oči a udáva smer, ktorým by sme
sa mali všetci uberať.

Oli Michálková, Hela Kotrbancová

english corner.
Good designers are egocentric.
Great designers are teamocentric.
In design, thinking wrong is right.
Design can be art.
Design can be aesthetics.
Design is so simple, that is why it is so
complicated.

