
Vytvorené na Slovensku - program 

 

Tento rok sme pre vás pripravili štvrtý ročník projektu VNS na Orave. V spolupráci s Oravskou 

galériou v Dolnom Kubíne budeme v čase od 29.8.-1.9.2019 na tomto prekrásnom mieste, v 

tomto bohatom na inšpiráciu regióne.  

Náš projekt vychádza z ľudových tradícií, námetov a remesiel, ktoré meníme do atraktívnej 

súčasnej podoby. Prinášame tvorivé dielne, odborné prezentácie, umenie a dizajn. Pridajte 

sa k nám, a vytvorte si s nami netradičné, hravé suveníry, ktoré si určite zamilujete. 

Inšpirované folklórom a dedičstvom našich starých rodičov, vám pripravíme dizajnérsky 

“polotovar”, ktorý si podľa vlastnej chute dotvoríte. 

 

Program:  

29.8.-1.9.2019 (štvrtok - nedeľa)  

 

------ Otvorené dielne ------  

(pod vedením sochárky Niny A. Šoškovej a dizajnérky Janky Potiron) na tému Vladímír 

Kompánek "vytvor si Kompánka" 

Autorky pre vás pripravili úžasnú, hravú a do detailov premyslenú dielňu s odkazom na 

tvorbu nášho sochára, výtvarníka, milovníka ľudovej kultúry a folklóru, Vladimíra Kompánka. 

Domov si odnesiete "originál suvenír alias originál totém" (nechajte sa prekvapiť, bude to 

mega eňo ňuňo špeci) 

Miesto: Oravská galéria Dolný Kubín 

 

Piatok 30.8.2019 

Dielňa č.1: (autorská dielňa od Niny A. Šoškovej a Jany Potiron)  

vytvorené na Slovensku Orava “vytvor si Kompánka” (16:00 - 19:00) 

 

Sobota 31.8.2019  

Dielňa č.2: (autorská dielňa od Niny A. Šoškovej a Jany Potiron)  

vytvorené na Slovensku Orava “vytvor si Kompánka” (15:00 - 18:00)  

 

!!!!!!!!!!!!!!! POZOR !!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Chcete sa zúčastniť otvorených dielní? Stačí nám zaslať vaše údaje (meno, adresa, vek, deň 

a názov dielne, o ktorú máte záujem) na adresu: info@vytvorenenaslovensku@gmail.com  

a bližšie informácie si dohodneme osobne. 

Tešíme sa na vašu účasť! Pozor, počet účastníkov na jednotlivé dielne je limitovaný. 

Všetky prednášky, prezentácie a dielne budú prebiehať v priestoroch Oravskej galérie v 

Dolnom Kubíne (nádvorie a interiér). Dielňa a program sú prístupné akejkoľvek vekovej 

kategórií bez ohraničenia (malé deti pod 10 rokov v sprievode rodiča). 

 

 



-------- Sprievodný program --------  

 

Odborné prednášky / vstup voľný 

 

Štvrtok 29.8.2019 

Privítanie rezidentov "vytvorené na Slovensku Orava 2019” (14:00) 

 

Piatok 30.8.2019 

Komentovaná prehliadka stálych expozícií. Staré umenie 15.-19. storočia, Slovenské výtvarné 

umenie 20. storočia, Ikony, Tradičné ľudové umenie, Štefan Siváň – rezbár z Oravy (14:00) 

 

Michal Hanula - (umelec a dizajnér hračiek)  

autorská prezentácia “Súčasné remeslo/Contemporary craft” (15:00 - 16:00) 

 

20:20 PechaKucha Orava v spolupráci s o.z. Publikum.sk 

Prezentácia umelcov a rezidentov projektu vytvorené na Slovensku – Orava 2019 vo formáte 

20 × 20. Každý prezentujúci má 20 obrázkov a na každý z nich len 20 sekúnd. Čaká vás večer 

priamo na nádvorí Oravskej galérie plný svižných prezentácií a inšpirácie.  

 

Nedeľa 1.9.2019 

 

“Výlet na Slanický ostrov umenia”  

odchod loďou z prístavu č.2: SLANICKÁ OSADA (13:00) 

 

Hosťujúci umelci/rezidenti: 

 

Jana Potiron Nováková - dizajnérka 

Nina Augustínová Šošková - sochárka 

Karolína Bašteková - dizajnérka 

Michal Žák - dizajnér 

LOPKI - výroba kyjatických hračiek 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výstava umelcov a rezidentov “vytvorené na Slovensku Orava” bude prebiehať v čase od 

22.11.2019 do 31.1.2020 v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.  

Tešíme sa na vás na Orave! 


