
 

                                                 TLAČOVÁ SPRÁVA 
  

Rok 2020 v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik 

14. január, Košice - Rok 2020 sa pomaly rozbieha a my už teraz vieme, že pre Tabačku 

Kulturfabrik a jej návštevníkov bude plný výziev, zmysluplných stretnutí a 

inšpiratívneho programu. 

Tabačka Kulturfabrik sa dlhodobo zapája do verejnej diskusie. Robí to priamo – 

angažovaným umeleckým programom, verejnými diskusiami – ale aj nepriamo podporou 

rôznorodých komunít a externých aktivít. Zakladateľom kultúrneho centra a jeho tímu boli 

témy ochrany slabších a neprivilegovaných, sexuálnych menšín, životného prostredia, 

starostlivosti o verejný priestor a angažovanosti občanov vždy blízke a aj preto je jedným z 

cieľov jeho činnosti aktivizovať spoločnosť a viesť otvorenú a odbornú debatu.  

“V tomto roku si o čosi viac uvedomujeme, že súčasťou verejnej diskusie je prirodzene aj 

politika. Vnímame, že voľby, ktoré nás vo februári čakajú, budú veľmi dôležité a určia 

smerovanie tejto krajiny a našej spoločnosti. O to viac cítime našu zodpovednosť za 

vytvorenie vhodného priestoru na zmysluplnú verejnú diskusiu.” umelecký riaditeľ Peter 

Radkoff 

V rámci dramaturgie umeleckých programov bude Tabačka Kulturfabrik pokračovať v 

témach vyplývajúcich z plánov určených v rámci podpory hlavného partnera Fondu na 

podporu umenia.  

Bude  priestorom  podporujúcim tvorbu a prezentáciu angažovaného umenia s podporou 

programu s dôrazom na nové médiá naprieč všetkými druhmi umenia. Poskytne priestor 

pôvodnej autorskej slovenskej tvorbe a umeleckým rezidenciám. V rámci samostatného 

programu s pracovným názvom Focus Ukrajina predstaví súčasné umenie, ktoré vzniká u 

našich susedov a stabilizuje ponuku komunitných programov vyplývajúci z potrieb 

obyvateľov mesta a regiónu s dôrazom na oblasť umenia.  

Za všetkými aktivitami, ktoré sa v kultúrnom centre Tabačka počas roka uskutočnia, stojí tím 

Tabačky, ktorý sa skladá prevažne z mladých ľudí, ktorí sa rozhodli svoje schopnosti a talent 



investovať do práce v kultúrnej inštitúcii v treťom sektore. Rok 2020 začína Tabačka hneď s 

niekoľkými personálnymi zmenami.  Na pozícii Generálnej manažérky bude pôsobiť Zuzana 

Psotková, ktorá vystrieda Katarinu Živanovic. Dramaturgom výstavného programu Galérie 

Tabačka sa stáva Samuel Velebný. Zmenu môžu očakávať aj návštevníci Kina Tabačka, ktoré 

programovo povedie dvojica dramaturgov Palko Matia a Róbert Rampáček.  

“Veríme, že spolu s našimi divákmi, návštevníkmi a partnermi aj prostredníctvom našich 

aktivít prispejeme k naplneniu slov z novoročného prejavu prezidentky a rok 2020 bude pre 

nás všetkých rokom naplnených príležitostí.” umelecký riaditeľ Peter Radkoff. 

 

Zdroj ďalších informácií: 

https://www.facebook.com/tabackafanpage/ 

https://www.tabacka.sk/ 
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