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Výstava ako výlet do sveta zmyslov 
 
V piatok 26. novembra 2010 sa v Art Centre Synagóga v Trenčíne začne netradičná 
výstava. Študentský výtvarno-architektonický projekt 5minus1 a keramická tvorba 
nevidiacej Soni Zeliskovej. Na vernisáž o 17.00 hod. vás srdečne pozýva Mesto 
Trenčín, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Trenčín 
a autori. 
 
Výstava prezentuje dve samostatné diela, ktoré však k sebe majú veľmi blízko. 
Projekt 5minus1 vyzýva návštevníkov, aby si predstavili, aké by to bolo žiť bez 
jedného zo základných zmyslov – bez zraku. Výstava nevidiacej keramikárky Soni 
Zeliskovej je dôkazom toho, že aj bez tohto zmyslu je možné tvoriť krásne 
a hodnotné diela. 
 
Soňa Zelisková pochádza z Dubnice nad Váhom. „Po strate zraku som sa  nemohla 
naďalej venovať pôvodnej práci učiteľky v materskej škole. Vďaka priateľke 
a keramikárke Regine Brayer som objavila čaro práce s hlinou a vďaka Únii 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska a akademickej sochárke Doc. Jaroslave 
Šickovej zase čaro arteterapie. Dnes pracujem v chránenej keramickej dielni 
a doteraz som viedla Keramiklub, občianske združenie, kde som sa venovala  
arteterapii s rôznymi skupinami detí, mládeže a handicapovaných,“ približuje svoj 
príbeh Soňa Zelisková. 
 
Autorkami projektu 5minus1 sú študentky Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave - Kristína Izáková, Zuzana Chupáčová a Ivana Horečná. Cieľom projektu 
je, aby návštevníci pri vstupe do kocky na vlastnej koži pocítili, aké je to existovať 
a orientovať sa v priestore ako nevidiaci ľudia.  
 

 Vernisáž a začiatok výstavy: 26. novembra 2010 o 17.00 hod. 

 Miesto konania: Art Centrum Synagóga Trenčín 

 Trvanie výstavy: do 16. januára 201A 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a 
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 000 členov 
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo 
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postihnutých ľuďom v každom kraji Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla 
v roku 1990 a 7. apríla oslávila 20. výročie svojho založenia. 
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