
POZVÁNKA
jOjO Debnár a SiSa Debnárová – 
Červenková
jOSiDeSTORY ForumArs

v spolupráci s Cafe Magritte

Vás pozývajú na

FESTIVAL UMENIA
A INŠPIRATÍVNYCH PRÍBEHOV
jOSiDeSTORY 2016
(7.časť)

…Keď vesna zobúdza sa do SNA…
JARNÁ INSITA

Sobota 2.4.2016 o 18.00 hod.

PROGRAM:
Eva Lauková – príbeh úžasnej maliarky, 
ktorú inšpiruje rodinná tradícia + 
výstava obrazov

Silvia Geringová – príbeh majsterky a 
lektorky ÚĽUV + výstava  textilných 
miniatúr

Majka Zaťková – príbeh  splneného sna 
+ malá prezentácia starodávnych jarných 
rituálov v Bratislave a okolí.

Šimon Dudík – príbeh primáša + 
hudobné vystúpenie ľudovej muziky 
DUDÍCI. 

POČÚVAJTE  A ZDIEĽAJTE PRÍBEHY.  
JE TO KRÁSNE A INŠPIRATÍVNE. 

JE TO LIEČIVÉ A ĽUDSKÉ. 

jOSiDeSTORY Festival umenia 
a inšpiratívnych príbehov 

2016. 

História nášho festivalu je veľmi krátka. Od októbra 2014 sme 
pre Vás pripravili 6 častí tohto podujatia, ktoré navštívilo okolo 
400 ľudí. Prezentovali sme  8 výtvarníkov, 8 hudobných 
produkcií, jedno divadelné predstavenie a  kúzelný program 
detského iluzionistu. Spolu sme vystavili až 2OO výtvarných 
diel. 
Ak bolo naším cieľom prezentovať UMENIE ako univerzálny 
nástroj ľudského rozvoja a  vytváranie PUBLIKA pre umenie, 
potom sa nám tento cieľ podarilo naplniť. 

NOVÁ časť, všetky tri nové kolá nášho Festivalu umenia pre rok 
2016 sme obohatili o  NOVÝ rozmer. K  vízii -  PROPAGÁCIA 
UMENIA - a  k  vízii - VYTVÁRANIE PUBLIKA - pre umenie sme 
pridali trochu korenia. Tým korením je  P R Í B E H.  
      
Pohrávame sa  s myšlienkou, že ak obohatíme umenie 
o  konkrétne a  inšpirujúce PRÍBEHY, potom to bude úplné a 
dokonalé. Dokonalé Vo svojom inšpirujúcom  obsahu. Tá 
dokonalosť obsahu sa naplno zúročí. Zúročí sa v  novom 
silnejšom posolstve. POSOLSTVO, že umenie sa v tejto spojitosti 
s príbehom, ktorý sa často schováva nepoznaný za oponou, že 
to umenie spoločne s  príbehom má ambíciu stať sa 
SKUTOČNÝM UNIVERZÁLNYM A  INŠPIRATÍVNYM nástrojom 
rozvoja človeka. 

Počúvajte príbehy. Je to krásne a  inšpiratívne. Počúvajte 
a zdieľajte príbehy. Je to liečivé a ľudské. 

Niekoľko takých príbehov Vám v  tomto roku prinášame aj my 
na náš Festival umenia jOSiDESRTORY 2016. 

Keď vesna zobúdza sa do SNA
JARNÁ INSITA

  Sobota 2.4.2016 o 18.00 hod.

Café Magritte
Ľudovíta Fullu 9/A
841 04 Bratislava

FESTIVAL UMENIA
A INŠPIRATÍVNYCH PRÍBEHOV

jOSiDeSTORY 2016
(7.časť)



... keď Vesna zobúdza sa do sna...
J A R N Á   I N S I T A

na Festivale umenia jOSiDeSTORY

Insitné umenie - ktoré tvorí alebo je tvorené na základe prirodzeného talentu. 

 Siedmu časť nášho FESTIVALU UMENIA  a jeho prvú časť v roku 2016 sme 

celkom prirodzene a zámerne situovali do jarného obdobia, na samom  začiatku 
JARI. 

JAR ako voňavý, svieži, nežne farebný a príjemne teplučký ZAČIATOK roka je veľmi 
symbolický aj pre NOVÝ ZAČIATOK nášho Festivalu umenia. JAR, keď sa zobúdza 
všetko dookola. Jar, keď sa zrýchľuje pulz života a  všetko začína 
tancovať  v  nádhernom rytme. Tancuje a spieva všetko, čo  sa rozhodlo vyrásť 
v niečo nádherné.. 
Presne takýto jarný symbol sme si zvolili pre tohtoročný začiatok  nášho Festivalu 
umenia jOSiDeSTORY 2016, lebo aj náš Festival má ambíciu VYRÁSŤ V NIEČO 
NÁDHERNÉ A MILÉ... 
Od počiatku príprav Festivalu pre rok 2016 sme vedeli, že v jeho prvej časti 
máme túžbu odprezentovať niečo ČISTÉ A  SVIEŽE. Čisté a  svieže v  celej 
svojej podstate. 

Ak máme prezentovať ČISTOTU a  SVIEŽOSŤ, poďme prezentovať INSITNÉ 
UMENIE… 

Máme teda pred sebou prvú tohtoročnú časť festivalu umenia jOSiDeSTORY 
2016. 
V  tomto roku sa naša hlavná energia sústreďuje na PREZENTOVANIE 
KONKRÉTNYCH A  INŠPIRUJÚCICH PRÍBEHOV... Spolu s príbehom budeme 
prezentovať aj veľkú dávku úžasného umenia v podobe obrazov, šperkov, 
hudby, prednášok. 
Milí naši priatelia, milé naše publikum... Prvá časť nášho Festivalu umenia 
jOSiDeSTORY 2016 Vám prináša nasledujúce štyri inšpiratívne príbehy...  

Eva Lauková  - P R Í B E H   ÚŽASNEJ MALIARKY, KTORÚ INŠPIRUJE RODINNÁ 
TRADÍCIA  

Silvia Geringová - P R Í B E H  MAJSTERKY A LEKTORKY ÚĽUVu (Ústredie 
ľudovej umeleckej výroby ),.  

Šimon Dudík - P R Í B E H  PRIMÁŠA a Ľudovej hudby Dudíci,.  
Majka Zaťková - P R Í B E H  VÁŠNE PRE SVOJE MESTO. Príbeh mladej ženy, 

ktorá sa rozhodla, že jej SEN o Bratislave sa naplní. 

Štyri krásne a inšpirujúce príbehy vám vyrozprávajú samotní ich aktéri.  
Ak Vás ktorýkoľvek z nich inšpiruje, ak objavíte ten vzorec inšpirácie, ktorý sa dá 
použiť kdekoľvek a kedykoľvek, bude to nádherné poznanie. 

POČÚVAJTE PRÍBEHY ... 

Eva LAUKOVÁ – …Príbeh  úžasnej   
maliarky, ktorú inšpiruje rodinná 
tradícia …   Eva Lauková je citlivý 
a  veľmi poetický pozorovateľ prírody 
a  vytrvalý a otvorený archivár jej 
p o é z i e . V š e t k u t ú n á d h e r u 
a  okúzľujúcu prírodnú poetiku 
archivuje štetcom a farbou. 
Je to poslanie umocnené tradíciou v  rodine. Eva Lauková (1948) je nevestou 
Juraja Lauku ml. Rozhodla sa ďalej niesť maliarsku štafetu známych insitných 
maliarov Juraja Lauku st. a Juraja Lauku ml. 

Umelecké životné príbehy a úspechy v rodine jej dali odvahu, aby svoju záľubu 
v maľovaní premenila na intenzívny záujem. Jej túžba po výtvarnom 
zdokonaľovaní sa je obrovská a neutíchajúca. Od roku 1997 navštevuje Ateliér 
neprofesionálnych výtvarníkov pod vedením akademického maliara Júliusa 
Kollera a v súčasnosti pod vedením akademickej maliarky Otílie Nevřelovej. V 
súťažiach "Výtvarné spektrum" získala čestné uznanie. 

Eva Lauková maľuje prírodu, najradšej krajinky. Úžasné sú jej obrazy kytíc 
a  veľmi pôsobivé sa javia abstrahované podoby kvetov a  vody. Eva Lauková 
s ľahkosťou zvláda viacero techník. Ako doma je v olejomaľbe, nádherné je jej 
prevedenie pastelu a  vyskúšala aj textilné kompozície technikou artprotis.  
0903 212 288 

Silvia GERINGOVÁ – ...Príbeh 
majsterky a lektorky ÚĽUV … 

Tvorba pani Geringovej je 
energická, zároveň jemná, 
inšpirujúco čistá a  vysoko 
estetická.  

Šimon DUDÍK ... Príbeh primáša a 
Ľudovej hudby Dudíci … 

Šimon Dudík je primášom ľudovej 
hudby DUDÍCI. Je taktiež nositeľom 
a pokračovateľom silnej a vášnivej 
rodinnej tradície v tejto oblasti.  
Ľudová hudba Dudíci pôsobila niekoľko rokov pod Folklórnym súborom 
Bezanka z Bratislavy, s  ktorým absolvovala množstvo vystúpení na Slovensku 
aj v zahraničí. 
Príbeh primáša Šimona Dudíka a  ľudovej muziky Dudíci je zaujímavý sám 
o sebe. 
Vám, milé naše publikum ho prinášame aj s malým dovetkom, že Šimon Dudík 
sa odhodlal pre nie ľahkú a  zodpovednú akciu. Šimon je priamym 
pokračovateľom rodinnej tradície v  ľudovej hudbe. Tradícia, ktorá začína pri 
legende akou bol pradedo Samko Dudík – legendárny myjavský primáš, ktorý 
šíril vo svete na prelome 19. a 20 storočia slávu slovenského ľudového umenia, 
pokračuje otcom Miroslavom  Dudíkom, aktuálnym veľmi úspešným 
interpretom a  šíriteľom ľudovej muziky po celom svete , aby sa tá tradícia 
aktuálne usídlila u Šimona. Dudíka.  
Je pre nás cťou, že vám túto vášeň môžeme sprostredkovať aktuálne na našom 
Festivale umenia. 
0904 697 975 

Majka ZAŤKOVÁ - …Príbeh 
vášne pre svoje mesto + malá 
virtuálna prezentácia Bratislavy… 
Príbeh mladej ženy, ktorá sa 
rozhodla, že si svoj život  rozšíri  
o  ďalší obzor. Rozhodla sa, že jej 
veľký sen, SEN o Bratislave naplní. 

Tento príbeh sledujeme s  veľkým záujmom od jeho začiatku a  dnes 
s rovnakou vášňou sledujeme ako sa príbeh naplnil a žije si svoj nádherný 
život. 
Majka Zaťková sa stala PROFESIONÁLNOU SPRIEVODKYŇOU PO 
BRATISLAVE. Náš Festival už mal tú česť a zažil jej prezentácie o Bratislave...  

Tento príbeh je zaujímavý a  inšpiratívny... Tá cesta nebola ľahká. Celkom 
isto však bola  zaujímavá a poučná s  výborným koncom – SPLNENÝM 
SNOM.  Je to príbeh o  nevzdávaní sa. Je to príbeh aj o  tom, že prácu  
SPRIEVODCU MESTOM je možné vnímať ako poslanie s  umeleckým 
prístupom.  
Majka má dnes RANDE so svojím MESTOM...  
0910 950 423 

Výtvarníčka Silvia Geringová sa oddala tradičnej tvorbe a  technike 
s tradičným materiálom. PLSTENIE a výrobky z plste sú jej doménou. Toto 
všetko tradičné však inovatívne a  nádherne posúva do novej estetickej 
roviny súčasnosti.  
O  to viac nás teší, že svoju vášeň pre tradičné remeslo s  jej inovatívnou 
iskrou pretavila do spolupráce s  ÚĽUVom. ( Ústredie ľudovo umeleckej 
výroby ) Pani Geringová spolupracuje so školou remesiel ÚĽUV ako 
lektorka. 
Vyrába úžitkové i dekoratívne predmety. Výrobky prezentovala na 
výstavách Nemecko - Stuttgart 2011, Kruhy na vode 2010.  Je účastníčkou 
podujatia Dni majstrov ÚĽUV. Zúčastňuje sa na podujatiach s prezentáciou 
remeselných výrob: EĽRO, Východná. 
0903 761 851


