TRAFAČKA - priestor bývalej trafostanice na nitrianskom sídlisku Párovce predstaví
počas mája niekoľko zaujímavých konceptov. Doprajeme si sobotný relax so
Števkom Haladíkom pri koncerte Zvuky na ležanie, zapojíme sa do podujatí Noc
múzeí a galérií a Noc literatúry, Diana Grall nám porozpráva o partnerských
vzťahoch, budú tiež pokračovať Večerné debaty v Trafačke a pod.

VÝSTAVA
Mgr. Richard Vodička: Atlas premien
Mgr. Richard Vodička (nar. 1976), pôsobil ako pedagóg a prodekan na Fakulte masmediálnej
komunikácie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, v súčastnej dobe pracuje pre designérsku firmu
MMCité.
Je známy ako kurátor uherskohradišťského výtvarného sympózia Panta Rhei, designérskych
prehliadok u nás, v Taliansku, Portugalsku a na Slovensku. Autorsky vystavoval doma a tiež v
kanadskom Edmontone. Spája tak v sebe teoretické myslenie o umení, a tiež vlastnú tvorbu,
predovšetkým v oblasti experimentálnej fotografie. Zaujímajú ho štruktúry materiálov, grafické
štylizácie a materiálové intervencie. Je autorom, zberačom a nálezcom, z ciest po svete vozí
najrôznejšie materiály, ktoré potom podrobuje mikroskopicko-fotografickému skúmaniu, ako
tomu bolo v prípade štruktúr islandských lišajníkov. Fotografie - detailné štruktúry pieskovcových
skál, betónu a vodných hladín - práve táto kolekcia bude témou výstavy Atlas premien v Trafačke.

Nekonečná premenlivosť povrchu morskej hladiny je pre fotografa výzvou, ktorá si vyžaduje
veľmi precíznu prácu s výberom záberov. Pred časom svet literatúry prekvapil svojim románom,
Atlas mrakov David Mitchell. Pri ňom sme mohli pochopiť, či aspoň prijať potencionalitu ľudských
osudov v čase minulom, prítomnom i budúcom. A rovnako tak Vodička svojim ´´atlasom´´
premenlivosti vodných hladín odkazuje k tomu, že všetko plynie. A môžeme si byť istí, že ním
zachytené obrazy vĺn sú to jediné, čo po nich ostalo, už nikdy sa nezopakujú... ako naše životy...
Vernisáž sa uskutoční 10.mája 2019 o 18:00 a potrvá do 6.júna.

PROGRAM
Čo s odpadmi, ktoré tvoríme?
Aké je nakladanie s komunálnymi odpadmi a kde tento odpad na Slovensku končí?
Ako vyzerá legálne povolená skládka a čo sa stane so skládkou, keď sa naplní odpadom?
Aké sú základné zákonné povinnosti občana a obce/mesta v oblasti odpadového hospodárstva?
Čo znamená predchádzanie vzniku odpadov a ako sa týkajú občana?
Odpovede na tieto a iné otázky, ktoré Vás zaujímajú, dostanete 3.mája o 18:00.
Zvuky na ležanie
4.mája o 10:00 sa uskutoční koncert, pri ktorom za zvuku, možno trochu netradičných nástrojov
(koshi, zvukové vlny, citara, dažďová palica, ocean drum, sun drum...), môžete zrelaxovať svoju
myseľ, alebo sa iba ponoriť do vlastného príbehu.
Maximálny počet poslucháčov/načúvačov je kvôli kapacite obmedzený na 12 účastníkov. Preto
je potrebné zarezervovať si miesto prostredníctvom e-mailu info@trafacka.sk.
Účastnícky poplatok je 3€ a zahŕňa malé občerstvenie. Treba si so sebou priniesť karimatku, malý
vankúšik / deku.
Teší sa na vás Števo Haládik :)
MORE THAN A QUIZ
Preverte svoje vedomosti s rekordmanom TV vedomostných súťaží 6. a 21.mája o 19:00.
Slavo Hlásny, učiteľ z Levíc, známy ako rekordný víťaz vedomostnej súťaže Duel, pre vás pripravil
MORE THAN A QUIZ!
Je potrebné prihlásiť svoj tím do eventu na facebooku.
Vstupné: 3€ / 1 os.
Večerné debaty v Trafačke: MARX večne živý
Kto bol Karl Marx?
Čo skutočne tvrdil a čo sa mu len neprávom pripisuje?
Ktoré sú jeho hlavné myšlienky?
Rozumel svetu v ktorom žil?
Triedny boj, nadhodnota, vykorisťovanie, majú myšlienky späté s týmito pojmami význam pre
dnešnú dobu?

Ako spolu súvisia Marx a komunistické režimy?
Kapitalizmus či komunizmus, čomu dať prednosť?
Máme na neho zabudnúť alebo si ho máme pripomínať?
Prečo sa aj po vyše 100 rokoch od jeho smrti Marxa stále bojíme?
Pozývame Vás na Večerné debaty v Trafačke, 7.mája o 19:00.
Hostia
František Novosád - Filozofický ústav SAV
Michal Lipták - Filozofický ústav SAV
Moderuje
Adrian Michalík
Vstupné: 2€ (v cene vstupenky je jeden z nápojov: pivo Svijany 10/11, Hroznovka,
esspreso/lungo)
Kapacita je obmedzená, vstupenku je potrebné zakúpiť si vopred v Trafačke.
Linux stretnutie
Priaznivci Linuxu Vás pozývajú 8.mája na debatu o Linuxe a iných otvorených slobodných
softvéroch. Linux v Trafačke - vždy v druhú stredu v mesiaci, od 16.00 hod.
Partnerský vzťah ako zrkadlo
To, ako sme na tom skutočne so svojim sebavedomím a sebaláskou najrýchlejšie zistíme v
partnerskom vzťahu. Partner presne vie, kde máme slabiny a komplexy. Nevedome a niekedy aj
vedome sa ich dotýka. Ako vyliečiť vzťah v mieste kde to bolí, alebo kde sme sa uzavreli a máme
hranicu? Pokiaľ partnera pustíme k sebe? Prečo nie sme šťastní a naplnení? Odpovede zistíte, ak
navštívite Trafačku 14.mája o 18:00.
Vstupné: 7€
Jozef Mihál: Materská
Prednáška o nových pravidlách o materskej a otcovskej dovolenke na rok 2019.
15.mája o 18:00.
JANA A JA v Trafačke (lyric-pop)
Vravia o nich, že sú ako rozprávka. Autorský projekt hudobníčky a poetky Jany Krčmárovej. Vo štvrtok
16.mája o 20:00 si nechajte učarovať poetickými skladbami s originálnymi textami, ktoré dotvára Lucia
Pintérová (flauta).
Vstupné 5 €

Noc múzeí a galérií
V sobotu 18.5. sa bude v Nitre opäť konať medzinárodné podujatie Noc múzeí a galérií. Do
tohtoročného podujatia sa zapoja múzeá a galérie nielen z Nitry ale aj z blízkeho okolia. Vo
Fotogalérii TRAFAČKA si môžete od 15:00 pozrieť aktuálnu výstavu fotografií Richarda Vodičku –
Atlas premien.

Ak sa preukážete návštevou - pečiatkou ktorejkoľvek navštívenej galérie či múzea, máte od nás
kávu, nealko nápoj a balíček fotografií - pohladníc..... pre vás i partnera. Poobede, až do večera
budú u nás vystupovať folkové zoskupenia a študenti nitrianského konzervatória.
Zapojte sa počas podujatia Noc múzeí a galérií do súťaže (ceny pripravuje NOCR Nitra): počas
podujatia zozbierajte aspoň 5 pečiatok v jednotlivých múzeách a galériách. Vyplnený
zlosovateľný lístok vhoďte do označeného osudia, ktoré bude k dispozícii v každom múzeu a
galérii.
Aby naše šaty viac neplakali v skrini!
Príďte si 19.mája od 15:00 do Trafačky uchmatnúť tie pravé kúsky pre Váš šatník!
Milé dievčatá zúfalo hľadajú nový (a šťastný) domov pre svoje zachovalé, ale aj takmer nenosené,
či dokonca úplne nové oblečenie, topánky a doplnky.
A všetko za skvelé ceny!
Noc literatúry 2019
Noc literatúry približuje verejnosti súčasnú európsku literatúru prostredníctvom série verejných
čítaní, ktoré sa budú realizovať na desiatich miestach v centre mesta vrátane Fotogalérie
Trafačky.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Tešíme sa na Vás, 22.mája od 18:00 do 22:30.
Behom ku šťastiu
... o láske, nevzdávaní sa, disciplíne, odhodlaní, vďačnosti, vzájomnej úcte, opúšťaní zóny
komfortu, vytrvalosti, o dobrom a zdravom jedle a radosti zo života  Príďte s nami načerpať
energiu 24.mája o 18:00.
Vibrácie
~ V sobotu 25.mája to bude u nás v Trafačke opať vibrovať chill hopovými vlnami, tak sa s nami
príďte o 19:00 naladiť na rovnakú frekvenciu.
~ V tomto diele sa nám so svojim hudobným setom predstaví dj Ikn a ingrediens, ktorý zároveň
predstaví aj veci zo svojho nedávno vydaného beat tapu s názvom "nuansy".
Cesta do pekla... alebo, vrátim sa ja z tejto cesty?
Cesta do Danakilskej preliačiny k sopke Erta Ale a sopečným jazerám Lac Abhé a Lac
Assalt...úplne iný svet a stále na našej planéte/ Etiópia a Džibutsko.
Vstupné: 5€
Vstupenky je potrebné vopred si zakúpiť v Trafačke, ich počet je limkitovaný na 30 miest.
Tešíme sa na Vás v stredu, 29.mája o 19:30.

