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Tlačová správa k podujatiu:

Názov podujatia: Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia

Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Zahájenie: štvrtok 12. februára 2014 o 17.00 hod 
Trvanie výstavy: 13. februára - 15. marca 2015
Spoluorganizátori: Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Fond 

výtvarných umení 

Je už tradíciou, že vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline v mesiaci február 
prezentujeme architektúru. Vzniklo to prirodzene ako túžba predstaviť verejnosti v našom regióne 
architektonické diela, ktoré vznikli za posledné obdobie. Začalo to prezentáciou prihlásených 
architektonických diel celoslovenskej  ceny Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR  2010, kedy 
v kategórii Rekonštrukcie stavieb získala Považská galéria umenia v Žiline cenu za rekonštrukciu 
podkrovia pre stálu expozíciu Vincenta Hložníka.

Na tejto tradícii stavia nový pravidelný výstavný projekt Mesiac architektúry v Považskej galérii 
umenia.  Jeho dlhodobým zámerom je "stimulovať" architektov v regióne, aby sa zapojili do 
prezentácie svojej tvorby, ako aj popularizovať medzi verejnosťou význam architektúry v rámci 
kultúrneho a životného prostredia v našom regióne. Hlavnou náplňou podujatia je výstavná činnosť, 
realizovaná v spolupráci so  Slovenskou komorou architektov či Spolkom architektov Slovenska, 
zameriavajúc sa  na prezentáciu domácich ale aj zahraničných architektonických diel a autorov 
prostredníctvom propagácie ich aktivít. Zámerom projektu je tiež vytvárať priestor na profesionálnu 
komunikáciu a podporu tvorby v oblasti architektúry v rámci regiónu.            
Aktuálny úvodný ročník Mesiaca architektúry v Považskej galérii umenia pozostáva z trojice výstav 
prezentujúcich a sumarizujúcich dianie v oblasti architektúry za rok 2014, teda prostredníctvom 
súťažných podujatí celoslovenského významu . Je to jednak výstava všetkých súťažných diel 
prihlásených do súťaže CE.ZA.AR 2014,  Cena za architektúru Slovenskej komory architektov. Ďalej sú 
to výstavy organizované  Spolkom architektov Slovenska, a to výstava architekta Jána Bahnu, laureáta 
Ceny Emila Belluša v roku 2014 a výstava Friedrich Weinwurm: Architekt N/novej doby v kurátorskej 
koncepcii Štefana Šlachtu.
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