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Spoznajte NOVÝ
tvorivý festival
Art of Slovakia
UMENIE ĽUDSKOSŤ VZŤAHY SEBAROZVOJ ZÁBAVA
LÁSKA A MIER 100 TVORCOV HUBDA TANEC REMESLÁ
UDRŽATEĽNOSŤ ZDRAVIE WORKSHOPY POHYB FILMY
TVORIVOSŤOU KU KRAJŠEJ BUDÚCNOSTI

15.10.2022

Vodárenské

40 aktivít, ﬁlmy,

100 vystupujúcich

9:00-21:00

múzeum

workshopy,

tvorcov, umelcov,

Bratislava

prednášky,

organizácií

výstavy ...

Hlavná

Predaj tvorby

Deťom

Dobrovoľné

myšlienka

a výrobkov

rozdáme 100

vstupné

Láska a Mier

umelcov

sadeníc lipy

VÍZIA

NÁVŠTEVNÍCI

Interiér 670 m2

CIEĽ

Podujatie sa bude

0-100 rokov

(tvorivá sála, ﬁlm-

Podporiť ľudí v

konať každoročne so

Bezbarierový

ová sála, galéria)

tvorení,

snahou prinášať

prístup

Outdoor 2000 m2

vzdelávaní sa,

aktuálne tvorivé

(remeselný trh,

sebarozvoji,

témy

chutná zóna,

zdraví, spájaní sa

záhrada)

a komunikácií

Na festivale oﬁciálne spustíme
novú, tvorivú sociálnu sieť
www.artofslovakia.com
Na prepojenie a podporu ľudí, tvorcov.

Ochutnávka festivalového programu
na čo sa môžete tešiť

Telo plné šťastia (ﬁlmový dokument a beseda na tému kultu tela, povrchnej
krásy a porúch príjmu potravy) Vedomé vzťahy (prednáška manželov Miroslava
Sázovského a Evy Andriessen na podporu vzťahov, komunikácie, dôvery, integrity) Breakdance Nora Grofčíka (živé vystúpenie, škola tanca a inšpirujúci príbeh
majstra sveta v tanci) Očista (ﬁlmový dokument Zuzany Piussi a beseda na
tému spravodlivosti, očisty slovenskej justície) Múdrosť traumy (ﬁlm a beseda o
všadeprítomnej traume nachádzajúcej sa hlboko v nás, ktorá determinuje celú
spoločnosť) Vzdialená blízkosť (päť sociálnych projektov od fotografa Matúša
Zajaca) Vedomý rap s prednáškou na tému kyberšikany (Suvereno) Film Tri
životy (dokumentárny ﬁlm ukazujúci veľké rozdiely v malých veciach v životoch
troch detí zo Slovenska, Afriky a Ázie) Hendikup (Ivo Páleník) "Zhovnabič"
(Dušan Šebo) Lokálžrawetz (Peter Wetzler) Tvorba lepšej budúcnosti cez
maľbu (Znepokojené matky) LIQUID Space (Betka Fislová) Živá strava (Ivana
Auxtová) Vytvor si svoj vlastný príbeh (Lýdia Ladanová) Animal ﬂow (Peter
Jánošík) Vedomý pohyb životom (Branislav Pongrác) Básne o láske (Lukáš Krč)
Sadenie stromov s prednáškou s rozdávaním sadeníc lipy deťom (OZ Hrad Slavín) a mnoho ďalších tvorivých aktivít
Organizátor: ART OF SLOVAKIA, o.z.
Lenka Hamšíková
lenka.hamsikova@artofslovakia.com
mobil +421 902 334 926
www.artofslovakia.com/festival
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