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Niečo o nás…

Tlačové stroje

s fotkami z histórie

Speedmaster.
Inšpirujte sa.

cmyk

Kľúč k úspechu našich zákazníkov leží v perfektnej interakcii ľudí,
strojov, materiálov a procesov.
Technológia Speedmaster vytvára presvedčivé obchodné modely,
ktoré prinášajú rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.
SpeedmasterGetInspired.com

Generálny riaditeľ Hubert H. A. Sternberg (člen menežmentu v rokoch
1926 – 1972) oficiálne otvoril roku 1957 výrobnú linku vo Wiesloch-Walldorfe

Konečná montáž tlačových strojov na výrobnej linke Wiesloch-Walldorf

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) je už mnoho rokov (zal. 1850)
dôležitým poskytovateľom a spoľahlivým
partnerom pre polygrafický priemysel.
Aby naši zákazníci mohli úspešne podnikať, ponúkame im komponenty, ktoré sú
prispôsobené ich požiadavkám. Preto dávame do popredia odvetvie digitalizácie,
poskytujeme integrované a spoľahlivé
výrobné procesy, hospodárne optimalizujeme investície ako aj bezproblémový
prísun všetkého potrebného materiálu.
Naše portfólio sme zamerali na rastúce
segmenty nášho odvetvia. Je založené na
strojoch, servise a spotrebných materiáloch. V segmente „Heidelberg Services“
(Heidelberg služby) dosahujeme so servisom a spotrebným materiálom polovicu
obratu nášho koncernu. Prioritou je integrovať a automatizovať reťazec tvorby
hodnôt pre zákazníkov a tým zvýšiť konkurencieschopnosť tlačiarní.
Naše výrobky, služby a spotrebné materiály ako aj partnerstvá sú orientované na potreby zákazníkov a cieľom je
hospodársky úspech našich klientov. Na
dosiahnutie tohto cieľa ponúkame spoľahlivé stroje, ako aj plne integrované
riešenia služieb a spotrebných materiálov,
najvyššiu dostupnosť všetkých výrobných prostriedkov, aby bol zabezpečený
plynulý výrobný proces. Naša ponuka sa
rozprestiera od moderných digitálnych
technológií cez štandardné konfigurácie
ofsetových strojov až po individuálne
zostavené špeciálne stroje s najvyššou
produktivitou. Podporujeme našich zákazníkov pri ich investičných plánoch
s vhodnými finančnými riešeniami.
Celosvetovo pracuje pre Heidelberg okolo 11 500 zamestnancov, z toho asi jedna tretina pôsobí v oblasti zásobovania
a servisu. V Nemecku vyrábame vysoko
automatizované a variabilné stroje na
vysokej technickej úrovni, vždy na požiadavky zákazníka vo všetkých formátových
triedach. V meste Quingpu pri Šanghaji
v Číne produkujeme vysokohodnotné
predkonfigurované modely na zákazku.
Vo finančnom roku 2015/2016 sme dosiahli obrat za celý koncern vo výške 2,5
miliardy Euro.
Zdroj: www.heidelberg.com

Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Novobanská 10, 851 01 Bratislava
02 / 63 81 06 30, heidelberg.sk, info.sk@heidelberg.com

1

TLAČ Z PLOCHY (OFSET)
Litografia alebo kameňotlač, ktorej vynález a vývoj sa pripisuje Aloisovi Senefelderovi (1771 – 1834), patrí medzi grafické techniky tlače
z plochy. Pri tomto type tlače sú všetky časti tlačovej formy v jednej rovine. Prenos farby z tlačovej formy na potláčaný podklad zabezpečujú
rozdielne fyzikálno-chemické vlastnosti tlačiacich (olejofilnných) a netlačiacich (hydrofilných) častí. Netlačiace časti neprenášajú farbu v dôsledku existencie povrchovej vrstvy odpudzujúcej farbu.
V súčasnosti tlač z plochy existuje ako ofsetová tlač a patrí medzi najpoužívanejšie tlačiarenské techniky. Vývoj ofsetovej tlače prebiehal
v dvoch etapách: roku 1875 vyvinul Robert Barclay z Anglicka ofsetovú tlač na plech, a roku 1904 Ira Washington Rubel z USA realizoval
ofsetovú tlač na papier.
Ofset je nepriama tlač, lebo výsledný obraz sa z tlačovej formy tlačí najskôr na gumený valec a až potom na papier. Farba sa tak prenáša
dvakrát. Použitie gumeného valca umožňuje tlač jemných detailov aj na menej kvalitný papier, valec sa totiž dokáže priľnúť aj na nie úplne
hladký povrch.
Ofset rozdeľujeme na klasický (vlhčený) a suchý (nevlhčený). Pri tlači s vlhčením sa na netlačiace miesta nanesie tenký film vlhčiaceho roztoku na vodnej báze, ktorý zabraňuje priľnutiu obvykle mastnej farby pri navaľovaní na tlačovú formu. Pri tlači bez vlhčenia sa prenosu farby
netlačiacimi miestami formy zabraňuje použitím vrstvy silikónovej gumy na netlačiacich miestach a ochranným filmom silikónového oleja.

Ofsetová tlač s vlhčením

Farebník – farba

Vlhčiace valce

Prípravné práce sa dnes robia na počítačových pracoviskách. Montáž (vyradenie) strán na tlačový hárok pre väzbu V9 (šitá
väzba s tvrdými doskami)
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Ofsetová platňa (tlačová forma) na osvit v CTP zariadení. Na platňu budú nasvietené vyradené strany z montáže.
Jedná sa o farebnú tlač. Platne budú nasvietené po jednotlivých farbách CMYK

Vlhčiaca tekutina

Tlačová forma
(ofsetová platňa)

Gumový
prenosný valec

Papier
Tlakový valec
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Nasvietená ofsetová platňa sa presúva do vyvolávacieho zariadenia kde bude vyvolaná grafika, ktorá sa bude tlačiť

Zakladanie vyvolaných ofsetových platní do stroja v poradí CMYK do jednotlivých tlačových veží
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Z vyvolávacieho automatu vychádza vyvolaná tlačová platňa s predlohou na tlač

Nadstavenie jednotlivých farieb CMYK a dopasovanie presnosti tlačového stroja sa robí na riadiacom pulte

Strojmajster vyberá z vykladača prvé skúšobne hárky na kontorlu tlače

Kontrola správnosti sútlače a rastra pomocou typografickej lupy
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Kontrola sýtosti farieb denzitometrom na vytlačenej škále na hárku

Vytlačené hárky, ktoré čakajú na dalšie knihárske spracovanie, kým nevznikne celá kniha,
ktorú môžme chytiť do ruky a listovať v nej

Z Á K L A D N É T Y P O G R A FI CK É PR AV I D L Á
PRE PÍSANIE TEXTU
Typografické pravidlá sú rovnaké a nezávisia od programu, ktorý
používame na písanie a úpravu textu. V nasledujúcom texte si
uvedieme základné typografické pravidlá, ktoré nám umožňuje
dodržiavať aj program Word.

Nerozdeliteľné väzby
Medzi dva riadky nemôžeme rozdeliť
– skratku krstného mena a priezvisko – A. Nováková
– titul a meno
– Ing. Nováková
– číslovky a skratky jednotiek
– 10 kg, 250 m, …
– časti čísla oddelené medzerou
– 1 000 000, 25 000
– časti dátumu (ak je to nevyhnutné, môžeme prejsť na nový riadok rok, ak je mesiac písaný slovom)
– jednoznakovú predložku alebo spojku a nasledujúce slovo.
V tomto prípade nám pomôže program Word, v ktorom môžeme
príkazom Nástroje – Automatické opravy na záložke Automatický formát nastaviť automatickú opravu, ktorá za jednoznakové
predložky a spojky vkladá pevnú medzeru. V ostatných prípadoch
musíme pevnú medzeru medzi slová, ktoré nesmú byť rozdelené
medzi dva riadky vkladať ručne kombináciou kláves CTRL+SHIFT+
MEDZERA.

Písanie interpunkčných znamienok
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– Čiarka, bodka, dvojbodka, otáznik, výkričník, bodkočiarka sa
píšu za slovo bez medzery. Za nimi musí nasledovať medzera. Po
bodke nasleduje medzera aj keď je súčasťou skratiek, napr. s. r. o.
– Pred otvárajúcou zátvorkou musí byť medzera, za nesmie byť
medzera. Pred zatvárajúcou zátvorkou nesmie byť medzera, za
musí byť medzera. Napr. (použitie zátvoriek). Ak je v zátvorke
uvedená celá veta, interpunkčné znamienko za vetou je ešte
pred zatvárajúcou zátvorkou.
– Úvodzovky označujú priamu reč, citáty, názvy alebo nespisovné výrazy. Úvodzovky sa píšu bez medzier – priliehajú ku slovu.
Otvárajúce úvodzovky sa píšu dole, koncové hore. Vkladajú sa
jedným klávesom a program Word automaticky prvé vloží ako
dolné a nasledujúce ako horné. Napr. „Toto je text v úvodzovkách“.
– Apostrof sa píše za slovo medzery.
– Tri bodky na konci vety nahrádzajú nevyslovený text. Nasledujú
tesne za posledným slovom bez medzery. Bodku na koniec vety už nevkladáme. Tri bodky vkladáme ako jeden znak príkazom
Vložiť – Symbol (tento znak nájdeme v podmnožine Všeobecná
interpunkcia) alebo ALT postupnosťou ALT + 0133 (držíme stlačený kláves ALT a postupne stláčame na číselnej klávesnici klávesy
0133 a pustíme kláves ALT).
– Ak používame tri bodky pri vymenovaní prvkov nejakého zoznamu, za posledným prvkom zoznamu píšeme bodku, za ňou
medzeru a znak troch bodiek. Na konci vety už bodku nepíšeme.
Napr. Medzi kôstkové ovocie patria čerešne, slivky, marhule, …
– Ak používame dvojbodku na vyjadrenie pomeru píše sa z medzerami, napr. V pomere 1 : 10. Pri športových výsledkoch sa píšu
bez medzier. Napr. Slávia-Slovan 2:3.

Písanie dátumov a časov
– Deň píšeme arabskými číslicami s bodkou. Mesiac arabskými číslicami s bodkou alebo slovne bez bodky. Rok píšeme arabskými
číslicami bez bodky na konci. Za dňom a mesiacom sa vkladajú
medzery. Napr. 23. 9. 2017 alebo 23. september 2017.
– V úradných dokumentoch sa mesiac vždy vypisuje slovom.

– V časových údajoch sa hodiny, minúty aj sekundy oddeľujú dvojbodkou.

Písanie skratiek a značiek
– Skratky sa väčšinou píšu malými písmenami a ukončené bodkou.
– T ituly (MUDr., Ing, JUDr., Dr., Mgr.) sa píšu pred meno a sú ukončené bodkou.
– Akademické hodnosti sa píšu s malým počiatočným písmenom:
prof., doc., dr. h. c. (doctor honoris causa), akad. arch., …
– Vedecké hodnosti (CSc., PhD., DrSc.) sa píšu za menom a priezviskom a sú oddelené čiarkou a medzerou. Napr.: Ing. Ján Mrkvička, PhD.
– Ak sa skracuje krstné meno, píše za skratkou krstného mena
bodka a medzera. Napr.: J. Mrkvička. Pri monograme sa medzery
nepíšu, napr.: J.M. alebo JM.
– Skratky merných jednotiek sa píšu podľa noriem, napr.: g, kg,

Písanie čísel a číslic
– Ak sa číselné hodnoty vyskytujú v texte píšeme ich slovom. Výnimku tvorí dátum, čas a spojenie číslic s mernou jednotkou.
– V technickej literatúre alebo dokumentácii píšeme čísla pomocou číslic.
– Ako oddeľovač desatinnej časti čísla píšeme znak čiarka, pred
ktorým ani za ktorým nepíšeme medzeru, napr. 25,235.
– V číslach, ktoré majú viac ako 3 cifry pred alebo za desatinnou čiarkou, oddeľujeme trojice cifier pevnou medzerou, napr.
12 500, 0,562 35. Výnimkou je písanie roku, kde nevkladáme medzeru.
– Interval hodnôt píšeme bez medzier, napr. 3-5.
– Lomítka a znak „krát“ píšeme tiež bez medzier. Napr. 60 km/h, 5x.
– Medzi číslom a znakom pre percento alebo promile vkladáme
medzeru. Napr. 20 %, 5 ‰. Znak ‰ vkladáme v programe Word
pomocou príkazu Vložiť – Symbol alebo pomocou ALT postupnosti ALT+0137.
– Znak ° sa považuje za slovo, preto pred aj za ním píšeme medzeru, napr. uhol 180 °, teplota 25 °C, 100 °F. Pri písaní stupňov Kelvína sa znak ° nepíše, napr. 100 K. znak stupeň vkladáme priamo
z klávesnice – kláves so znakom ° nájdeme vľavo hore.

Pomlčka a rozdeľovník
Tieto dva znaky si zvykneme často mýliť. Možno je to aj tým, že
ich z klávesnice zadávame tým istým klávesom a necháme na
program Word, aby z kontextu rozoznal, či sa jedná o pomlčku alebo rozdeľovník. Podľa [5]:
– Rozdeľovník používame v zložených slovách, napr. (anglicko-slovenský, Rh-faktor, Bratislava-hlavné nádražie). Pred ani za
rozdeľovník nepíšeme medzeru. Ak vyjde rozdeľovník na koniec
riadku, píšeme ho aj na začiatku nasledujúceho riadku.
– Pomlčku píšeme medzi slová a používame ju k naznačeniu prestávky v reči alebo k uvádzaniu priamej reči. Pomlčka nesmie byť
ani na začiatku ani na konci riadku. Napr. – to ma zaujíma, – povedal. Dovolenka od 25. 7. – 13. 8. 2017.

ODSTRÁŇTE ZÁKLADNÉ CHYBY
ZÁKLADY TYPOGRAFIE
S typografiou sa stretávajú ľudia dennodenne a z nevedomosti
mnohí robia tzv. typografické chyby. Niektoré sú veľmi časté a na
ich výraznú elimináciu stačí doslova zopár dobre mierených odsekov. Text s typografickými chybami pôsobí menej profesionálne, čím sťažuje čitateľnosť a znižuje aj dôveryhodnosť písomného
prejavu.
Ako písať správne úvodzovky? Aký je rozdiel medzi pomlčkou

a spojovníkom? Kedy patrí medzera k interpunkcii? O takýchto
a podobných témach pojednávame v sérii týchto článkov. Články
sú zamerané najmä na študentov, úradníkov, blogerov a skrátka
každého, kto píše a spracováva texty.
Podľa Slovníka cudzích slov (1997, s. 941) typografia znamená:
1. odbor zahrňujúci sadzbu a kníhtlač
2. výtvarné a technické riešenie „tlačoviny“.
Slovo typografia je odvodené od slov type (písmo) a graph (grafický), prenesene grafika textu.
Pre naše účely zjednodušene tieto základy typografie znamenajú súhrn pravidiel, ktoré podporujú zrozumiteľnosť a čitateľnosť
textu.
Typografia sa vyvíja svojvoľne podľa zaužívaných úzusov. Existujú
ale normy, ktoré typografické zásady presne vymedzujú. Čiastočne sú touto normou Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré na niektorých miestach determinujú typografické pravidlá, ale je to tiež
Slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy
písomností, ktorá poskytuje výber z viacerých príbuzných noriem.

Slovenské úvodzovky – deviatky a šestky
Typograficky správne úvodzovky majú v slovenských textoch vyzerať tak, že začiatočné sú dole a koncové hore. Pri pätkovom fonte
Times New Roman po zväčšení tieto úvodzovky vyzerajú ako 2
deviatky a 2 šestky. Z vnútornej strany úvodzoviek nesmie byť medzera, tá sa dáva z vonkajšej strany.

„slovenské úvodzovky“
Prečo sa potom tak často používajú nesprávne úvodzovky dokonca aj pri renomovaných internetových portáloch? Dôvod je jednoduchý: na klávesnici sa správne úvodzovky pre slovenskú typografiu nenachádzajú. Tie dokážu vygenerovať len prepracovanejšie
textové editory ako napr. programy balíka Office a OpenOffice,
čiže Word, Writer ap. a to za predpokladu správneho nastavenia
jazyka aj ostatných nastavení. Tieto editory po zadaní úvodzoviek,
ktoré sa nachádzajú na klávese „shift + ô“ ich automaticky konvertujú na správne: ak nasledujú za medzerou, generujú dolné – začiatočné a ak nasledujú priamo za písmenom, interpunkciou alebo
iným znakom, generujú vrchné – koncové.

Anglické úvodzovky
Pokiaľ vo vyšších textových editoroch (Word ap.) sa generujú úvodzovky nesprávne – spravidla obe vrchné, je to väčšinou spôsobené zlým nastavením jazyka, väčšinou angličtinou. Anglické normy
totiž majú úvodzovky obe hore a v pätkovom fonte vyzerajú ako
dve šestky a dve deviatky (v slovenčine naopak).

“anglické”
Správne slovenské úvodzovky sa dajú vygenerovať aj podržaním
ľavého klávesu Alt a štvorciferným kódom 0132 a koncové úvodzovky s kódom 0147. Je veľmi nevhodné generovať dolné úvodzovky napísaním dvoch čiarok ako bolo zvykom na písacom
stroji.

Jednoduché úvodzovky
Pokiaľ potrebujete vnoriť text v úvodzovkách už do textu s úvodzovkami, používajú sa na to jednoduché úvodzovky. Opäť podľa
slovenskej normy špecifické: vyzerajú ako jedna devina a jedna
šestka. Vo Worde sa generujú automaticky pri písaní. V iných editoroch môžete využiť kódy: alt + 0130 a alt + 0145.

,text‘
Jednoduché úvodzovky anglických textoch zas vyzerajú naopak:
jedna šestka a jedna devina (obe hore).

Francúzske úvodzovky a archaická nemecká
typografia
Francúzi používajú ako úvodzovky špeciálne znaky « a ». Sú to
akoby dvojité lomené zátvorky. Ako jednoduché úvodzovky, napr. pri subcitácii, používajú ‹ a ›. V archaickej nemeckej typografii
sa používali tiež takéto úvodzovky s rozdielom, že boli vymenené:
začiatočné s koncovými – a tým smerovali naopak.

<<d‘heure en heure>>
Zdroj: internet
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R: Ako sa Vám pracuje na školskom časopise?
Veď vy vlastne nie ste v redakčnej rade pokiaľ
mi je známe, ale zatiaľ som videla pracovať na
článkoch iba Vás. Oficiálnu redakčnú radu som
zatiaľ videla v akcií len pri fotení študentov do
rubriky „Módna Polícia“.
N: Ehm… pche… (krúti očami podivným spôsobom) Stojí ma to veľa kávy, veľa hodín, veľa nervov na redakčnú radu (pozn. redakcie 3. Ročník
SSUŠ), ale pracuje sa mi, snažím sa povedať, že
dobre. Ale no, pracuje sa mi… obstojne. He, he.
Ďalšia otázka prosím.
R: Aká rubrika sa Vám najlepšie tvorí, resp. ktorá je vaša obľúbená?
N: Určite anonymné priznania konzervatoristov, pretože tých som za tri roky nazbierala veľa.
Myslím si, že je to rubrika, ktorá dokáže pobaviť.
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chcela. Je to prax, ale nie presne taká akú potrebujem. (Kto iný by to robil, ak nie ja, smiech.)
R: Definujte teda prax, ktorú si myslíte, že potrebujete. V čom sa líši od práce v redakcií ŠČ?
N: Tak hlavne v školskom časopise ide o to, aby
bolo niečo napísané a ja sama tomu neprikladám nejakú dôležitú kvalitatívnu hodnotu. Ale
tým nemyslím, že tam píšem jedno cez druhé.
Len si skôr myslím, že by som sa mala viac zamerať na dramatizácie a pod.
R: Myslíte, že školský časopis by mohol uverejňovať aj takéto práce študentov ako napríklad
tieto spomínané dramatizácie?
N: Určite by mohol. A on predsa aj uverejňuje
práce študentov, ale sama viem, že tie práce nie
sú také záživné pre čitateľov. Kebyže tam hodím
napríklad dvojstranový monológ ohľadom Anny

á
d
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o
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R

R: Myslíte si, že existuje ešte nejaký spôsob ako
vylepšiť náš školský časopis? Poprípade, máte
nejaké nápady?
N: Je tam veľmi veľký priestor na zlepšenie. V prvom rade by bolo vhodné obohatiť redakčnú
radu o študentov ako hereckého, tak aj výtvarného odboru, pretože asi nemôžem povedať,
že koľko ľudí na tom reálne robí, ale nie je nás
veľa. Privítala by som aj finančné ohodnotenie
(smiech).
R: Máte ambície týkajúce sa podobnej práce,
akú robíte v školskom časopise? Alebo čo vás
motivuje na tejto práci?
N: Cigarety od Maťa Kurhajca, to tam nedávaj
(pofidérny smiech). Tak napriek tomu, že študujem herecký odbor, na herectvo ísť nechcem.
Skôr ma to láka k dramaturgií, alebo scenáristike. Takže písanie, a to vykonávam aj tu. Ale tiež
je pravda, že v úplne inom význame ako by som

N

Frankovej, nemyslím si, že by ho veľa ľudí dočítalo.
R: A myslíte, že by sa nedal nájsť spôsob, ktorý
by motivoval čitateľov aj k prečítaniu tohto typu článkov?
N: Možno by to šlo pomocou rubrík a pravidelných článkov, na ktoré by sa čitatelia mohli každý mesiac tešiť. Teraz sme napríklad pridali k už
zabehnutej Módnej Polícií aj anonymné priznania. A trošku odbočím, ale napadlo mi, že by
možno bolo fajn pridať každý mesiac rozhovor
s nejakým učiteľom alebo osloviť napríklad niekoho z divadla…
R: Máte ešte niečo, čo by ste chceli našim čitateľom odkázať?
N: Prosím, keď to dočítate, nehoďte to do koša.
Názor sa dá prejaviť aj inak.
R+N

ROZHOVORY
Už si v treťom ročníku, prešla si etudami, monológmi a teraz
robíte už po druhýkrát súvislú hru, aký máš z toho pocit?
– Hlavne doteraz netuším, že ako som sa sem dostala. Podľa mňa to
bude skvelé a preto to ako pri Dome Bernardy Alby neukazujeme
ešte verejne. Robíme hru od Vladimíra Hurbana Vladimírova s názvom Zem. Saška Blažeková tam hrá dvojrolu, Monika tam predstavuje moju zlú kamarátku a ja som akože nejaká dedinská krásavica.
Bijeme sa tam o jedného chlapca a viac prezrádzať nejdem. Aj by
som povedala, že sami uvidíte, ale neuvidíte. Stačí len asi toľko, že
tam budem mať histerický výstup, tak sa máte na čo tešiť.

– V kostýmoch (smiech). Ale myslím, že v každej úlohe. Vždy boli
určité plusy a mínusy pri všetkom, ale nemôžem vybrať iba jedno.
– Keď sme pracovali na monológu a na individuálnych hodinách
s ňou.
– Určite vo Franny. Oľga bola fajn v hľadaní pocitov a terajšia. Nuž
a na etudy sa snažím zabudnúť.
– Ja… zatiaľ asi, fúha… asi v postave matky z aktuálnej hry.

Máš nejakú vysnívanú úlohu, ktorej by si sa chcela niekedy
chopiť?
– Matku z Vĺčika. Zuza mi to nechce dovoliť. Aj keď nám to chcela
dať ako maturitnú hru, ale nedá. Ešte by som chcela hrať vo www.
narodnycintorin.sk postavu psa, alebo Vajanského so Žulčákom
ako dvojrolu (ale to tam prosím nedávaj)

Ako sa cítiš mesiac pred prijímačkami?
– Prázdno
– Moje vnútro je čierne a mám pocit, že umiera.

Odpovedala Tatiana Masnicová

Ako už všetci vieme, mení sa Vám pedagóg na hereckej tvorbe ako sa cítiš polhodinu pred prvou hodinou s novým pedagógom?
– Napätie vzrastá, ale snažím sa byť v pohode.
– Mám stres. Som naozaj zvedavá na to, čo to bude.
– Mám očakávania v miernej bojazlivosti. Stres je minimálny.
– Neviem čo očakávať a neviem čo ideme robiť, uvidíme.
Čo bolo pre teba najväčším prínosom od pani Čičmancovej?
– Dala mi pocit, že som. Určite nejakým spôsobom nakopla moju
iniciatívu. Ona ma nie, že dokopla, ale nakopla. Človek sa musí nakopnúť sám, ale ona ma tak dokopla.
– Dieťa (smiech). Bola som veľmi sklamaná, keď som zistila, že je
tehotná a nebude s nami pri maturitách. Veď sme prišli o našu
hlavnú žabu (smiech). Samozrejme, že ma teší, že bude prírastok
a príde nová žubrienka. Ale celkovo mi toho dala veľa. Či v osobnom živote alebo v herectve. Nesiem si so sebou veľký šuflík
s emóciami a všetkými jej radami. A týmto jej chcem poďakovať za
každého Valentína, Mikuláša a Vianoce a za všetky spoločné chvíle.
Bola a bude pre nás vždy viac ako len učiteľka.
– Dala mi veľa rád a poskytla veľa skúseností v hereckej brandži.
Vždy nám pomohla spriateliť sa s každou našou postavou a to bolo
super.
– Pripomienky k technike a opodstatňovaniu konania.
– Nikdy nezabudnem na to ako vedela prudko vyskočiť zo stoličky
a predviesť hocijakú hereckú akciu. Dokázala to aj s tým bruchom
(smiech). Ale k veci, dala mi veľa rád do budúcnosti a množstvo
podpory.
V čom si sa za tie dva roky cítila najlepšie?
– Monológ bol fajn a etudy zo začiatku tiež fajn. Herecký partner
to trošku narušil, hlavne viete, keď vás nepodporuje v tom, čo
chcete robiť, je to ťažké

Odpovedali žiačky druhej hereckej skupiny tretieho ročníku

A pred maturitou?
– Beznádejne. Inak mimochodom, nepoznáte nejakú aplikáciu na
všeobecný prehľad?
– Hra Antigona v New Yorku ma pripravuje na moju budúcnosť.

SVIŽNÉ ROZHOVORY
Ako sa cítiš pred svojimi prvými prehrávkami?
– Zatiaľ v pohode.
– Na …
– Ehmmm… bojím sa.
– To sa nedá opísať.
– Keďže sú to prvé prehrávky tak sa celkom bojím, ale aj teším.
Hlavne na ostatných. Ale celkovo sa najviac teším na herectvo.
– Ja sa najviac neteším na to, že to bude dlhý týždeň. Pred niečim
mám trému a niekde vôbec.
– Zatiaľ nemám stres, ale raz to príde a bude to hrozné.
Máte niečo, z čoho by ste chceli čerpať aj na prijímacie skúšky
na vysoké školy?
– Ja si dám Jána Nováka, ten mi je tak srdcu blízky ako Hviezdoslav
– Ja nejdem na herectvo
Aké dobré filmy ste v poslednej dobe videli?
– V hlave a SING
– Vaiana!
– Videla som Basketbalistov denník s Leonardom DiCapriom
a všetkým vrelo odporúčam.
– Muž menom Ove
– Dokument COOLTÚRA a ten bol naozaj super a myslím, že je to
až príliš pekne vykreslený obraz našej slovenskej kultúry. Mal by si
ho pozrieť každý, aby sa zamyslel nad tým čo sa tu deje.
– 50 odtieňov sivej
– Zootropolis, Sing a tajný život maznáčikov
– Eštébak
Odpovedali žiaci prvého ročníku
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PANart 2016
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Mám napísať niečo o PANe, tak rozmýšľam, že čo. Nuž na PANe bolo celkom super. Jednak tá atmosféra, ktorá PANovala
celým festivalom bola neopísateľná – to myslím tak, že Vám
ju neviem opísať a nájsť vhodné slová, pretože by som Vám
ju ani zďaleka nepriblížila. Tú atmosféru jednoducho treba
zažiť. Človek sa tam cíti úplne inak ako v bežnej realite.
Ďalej môžem zodpovedne prehlásiť, že som si odtiaľ odniesla aj mnoho obohacujúcich skúseností. Nie len z tvorivých
dielní, ktoré ako musím podotknúť boli tiež ohromne zaujímavé, najmä čo sa týka vnútorného vnímania.
Mali sme možnosť vidieť predstavenia, či už z katedry nonverbálneho divadla na HAMU v Prahe, alebo takého zoskupenia, tria, zloženého aj z pedagógov tejto univerzity, alebo
pantomimické etudy, ktoré si teda ani náhodou nemôžete
predstaviť ako tie etudy, ktoré uvidíme na prehrávkach. Každá jedna bola ako samostatné predstavenie. Z každej jednej
som mala rovnaký zážitok ako keď odchádzam z dobrého
predstavenia. A to ja som si nevedela predstaviť, že by ma
bavilo sa pozerať na predstavenie bez slov. Kým sa totiž v divadle na javisku nerozpráva, žerú ma mrle a čakám na slová,
ktoré ma uvedú do deja. Na PANe ma nič nežralo. Asi len to,
že nebol ešte o trošku dlhšie.
Brigita Vrábeľová

Festival PAN – ako bolo…
Už ostatných 23 rokov sa v posledom novembrovom týždni
stretávajú v Liptovskom Mikuláši členovia neoficiálnej, nepísanej a z vonku nepoznanej sekty. Sekty priaznivcov divadla,
nonverbálneho divadla, PANtomímy. Stretnú sa ľudia rôzni.
Z rôznych krajov Slovenska, rôznych škôl, rôznych vierovyznaní a sem-tam aj rôznej pleti. Spája ich ale jedno. Neuchopiteľná a nepochopiteľné túžba zažiť ČOSI, čo nemôžu zažiť
doma, v ZUŠke ani v inej škole.

Na 23. ročníku festivalu PAN a 2. ročníku súťažnej prehliadky
pantomímy konzervatórií PANart sa zúčastnili aj študentky
3. ročníka HDU v počte päť, pod vedením „pána Filipa“ (Mgr.
art. Filip Hajduk). Dve z nich v rámci prehliadky pantomímy
konzervatórií PANart zvíťazili v kategórii dvojice s etudou rybačka. Zúčastnili sa tiež workshopov a bohatého programu.
Aby ste mohli nahliadnuť do ich spomienok a zážitkov, dovolili sme si poprosiť ich o krátke príspevky na tému: „PAN“.
FH.
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Naše pocity z víťazstva?
Od začiatku sme mali obrovský stres. Báli sme sa ako to celé dopadne, ale aj napriek tomu sme si verili a tešili sa. Strach
ale prišiel späť, keď sme zistili, že súpermi v našej kategórii
sú aj žiaci VŠMU. Pán učiteľ nás „povzbudzoval“ tým, že stále
opakoval Nevadí, aj tak je to zlé. „Užite si to a hrajte sa“. A tak
sa aj stalo. Prišli sme na javisko a vôbec sme nemysleli na
stres. Snažili sme sa užiť si to a podať čo najlepší výkon. Po
našom výstupe sme si obe vydýchli. Boli sme spokojné, ale
stále sme nepočítali s výhrou. Keď pri odovzdávaní cien, vyslovili naše mená, obe sme na seba prekvapivo pozreli a pohltilo nás šťastie. Bol to neopísateľný pocit. Výhra nás motivovala v rôznych smeroch. A nášmu Pánovi Filipovi a tak isto
aj nám samím sme dokázali, že až také hrozné to nebolo.
PANtastické!
Barbora Dorušiaková
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Polročnú prehliadku študentských prác otvoril, za účasti rodičov, riaditeľ školy PhDr P. Klimek

Ukážky prác 1., 2. a 3. ročníka
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MARTIN KURHAJEC
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NÁJDI VŠETKÝCH 10 ROZDIELOV!!!

19

Obsah
str. 20 – Štúdia písma
str. 21 – Autorské písmo
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Štúdia exotického písma

Autorské písmo
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Papierový objekt inšpirovaný tvarom kocky
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Horizontálna konpozícia – autorská fotografia

Horizontálna kompozícia – koláž

Horizontálna kompozícia – koláž

Horizontálna kompozícia – koláž
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Materiál a pomôcky: porcelánová šálka s tanierikom alebo porcelánová miska, plastová nádoba na horúcu vodu, farebné laky na
nechty, odlakovač, vatové tampóny, špajdľa alebo drevené špáradlo, rýchlovarná konvica, gumové rukavice, papierový obrúsok

5 Šálku s motívom necháme poriadne zaschnúť. Počas schnutia
sa motívu nedotýkame. Ak sa nám motív nevydaril, môžeme ho
vatovým tampónom pomocou odlakovača čiastočne alebo úplne
odstrániť.
1 Porcelán najprv umyjeme jarovou vodou aby sme ho očistili
a odmastnili. Utrieme do sucha.

6 Okrem monochromatických dymových motívov môžete pridať
aj kontrastnú farbu. Neprežeňte to, myslite na to, že menej je niekedy viac.

26

2 Dáme zovrieť vodu a nalejeme ju do plastovej nádoby. Do nej
nakvapkáme lak na nehty. Je lepšie použiť redší lak.

3 Vezmeme šálku alebo tanierik a z boku, poza farebné škvrny, ju
ponoríme. Vyberáme veľmi opatrne a pomaly, aby nám farebný
motív „neodplavilo“. Použite radšej rukavice, lak dobre drží aj na
pokožke.

7 Lakový motív vydrží jemné umývanie, do umývačky nedoporučujem. Ak vás motív omrzí, stačí odlakovač a môžete postup zopakovať s novými farbami podľa nálady.

8 Takýmto spôsobom môžeme zdobiť napríklad aj veľkonočné
vajíčka.

Ittenov kruh

4 Do vody pridáme tmavší lak a postup zopakujeme. Voda musí
byť stále dostatočne horúca, ak treba dolejeme si vodu z konvice.
Šálku opatrne posúvame po hladine s farebnou škvrnou, dávame
pozor na prsty aby sme sa neobarili.

Poznámka autorky: Nenechajte sa odradiť prvými neúspechmi.
Ak sa vám motív prilepí na špajdľu, radšej ju nepoužite. Hlavné je
mať dostatočne veľkú fľašu odlakovača. Nezabúdajte, že „cvik robí
majstra“.
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VYJADROVACIE PROSTRIEDKY VÝTVARNÉHO DIELA
Vyjadrovacie prostriedky nazývame to, pomocou čoho sa výtvarník vyjadruje.
Podobne, ako jednotlivé písmená či hlásky jazyka skladáme do
slov a viet, aj výtvarné umenie využíva systém určitých základných prvkov - elementov. Označujú sa ako výrazové prostriedky
a sú prostriedkami výtvarného vyjadrovania, výtvarným jazykom.
Výtvarný jazyk = systém špecificky ustálených pravidiel, ktoré
človek môže získať vzdelaním.
Ide o pôsobenie znakov vo výtvarnom prejave, aby tvorca mohol
odovzdať správu príjemcovi. Vychádza z jazykového aj vizuálne
optického systému, ktorý si človek vytvoril v priebehu svojho vývoja v prirodzenom prírodnom, spoločenskom a kultúrnom prostredí.
Výtvarným prostriedkom je to, pomocou čoho sa prejavuje
rukopis umelca. Napr. výtvarným prostriedkom maliara je farba,
škvrna, plocha, svetlo a tieň, štruktúra povrchov. Grafik využíva
predovšetkým líniu a kontrast svetlých a tmavých plôch. Výtvarným prostriedkom sochára je objem a priestor, plocha, štruktúra
povrchov.

ŠKVRNA
– vo výtvarnom umení je škvrna viac-menej náhodný tvar, stopa
po dotyku štetca, či iného nástroja na materiáli
– vzniká narastaním počtu bodov

PLOCHA
– plochu najčastejšie chápeme ako povrch predmetov, treba však
rozlišovať medzi povrchom a plochou (príklad drevená kocka
a papierová škatuľa – dutá)
– rozoznávame plochy definovateľné – geometrické (napr. guľa)
a nedefinovateľné – prírodné (napr. jablko)
– t var plochy je závislý od útvaru, ktorý ju vytvára (priamka, kružnica, parabola, …) a pohybu, ktorým sa vytvára (priamočiary,
rotačný, skrutkovitý, …)
– v geometrii je plocha chápaná ako dvojrozmerný útvar, rovina,
vo výtvarnom umení sa využíva napr. ako papier, maliarske plátno, …
– pri zobrazovaní plôch jednotlivých predmetov môžeme využívať rôzne postupy – od zobrazovania pomocou obrysových línií,
siločiar alebo použitím menších segmentov a tieňovania nám
svetlo objasní hmotnosť objemu

TVAR
– naše prvé skúsenosti s predmetnou skutočnosťou spočívajú
v objavovaní tvarov
– v nímanie tvaru možno rozčleniť na tri časti:
a) vnímanie profilu objektu
b) vnímanie jeho povrchu
c) vnímanie pozadia
– vnímanie drobného tvaru závisí od ostrého kontrastu medzi objektom a jeho pozadím, čím je kontrast väčší, tým zreteľnejšie
vystupuje tvar z pozadia
– pri výstavbe tvaru sa uplatňuje rozmer, proporcia, mierka, rytmus,
rovnováha, jednota, štýl a charakter, ktoré označujeme spoločným názvom prostriedky výstavby alebo tvárne prostriedky

VÝTVARNÉ VÝRAZOVÉ/VYJADROVACIE PROSTRIEDKY
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Tvary môžeme deliť napríklad na
mäkké – tvrdé, statické – dynamické, plošné – priestorové, blokovité – členité, otvorené – uzavreté, symetrické – asymetrické, jednoznačné – viacznačné, určité – neurčité a pod.

Optické pôsobenie bodov na ploche

– základný geometrický útvar, z bodov sa skladajú línie a plochy
– najjednoduchší, hmotný prvok (niektoré techniky z neho priamo
vychádzajú, napr. pointilizmus)
– môžeme ho chápať aj ako imaginárny bod (na rozdiel od skutočného bodu nie je v diele viditeľný), keď ním vyjadrujeme napr.
stred kompozície, ťažiskový bod, vrcholný bod, …
– ako bod môže pôsobiť aj objekt, či tvar, ktorý má vzhľadom na
prostredie relatívne malé rozmery, napr. lietadlo na oblohe
– čím je bod v priestore alebo na ploche samostatnejší, tým viac
priťahuje
– z bodov možno vytvárať rozličné obrazce, pomocou nich možno znázorniť plochu a rozličné štruktúry jej povrchu, napr.
omietku
– bodmi rozličnej hustoty sa dá znázorniť plastickosť objemu, svetlo a tieň

– línie sú odvodené z obrysov vecí, ktoré nás obklopujú
– línie sú produktom našich predstáv a používame ich na definovanie alebo znázornenie obrysov a hrán predmetov, preto musíme rozlišovať medzi líniami v našej hlave a líniami zhmotnenými v kresbe – čiarami
– každá čiara, stopa po kresliacom nástroji je farebne alebo materiálovo odlišná od jej okolia
– rozoznávame línie, ktorých tvar sa dá presne opísať alebo matematicky vyjadriť definovateľné – geometrické (napr. priamky,
kružnice, elipsy, sínusoidy, …) a línie, ktorých tvar a priebeh sa
nedá presne opísať ani matematicky vyjadriť sú nedefinovateľné – prírodné
– línia môže byť: a) priamkou – vodorovné, zvislé, šikmé línie,
b) krivkou – kružnice, elipsy, oblúky, špirály a iné

BOD

– keď svetlo dopadá na nepriehľadný predmet, za ním, kam nemôže preniknúť, vrhá tieň
– či je tieň ostrý, alebo nie, závisí od jasu svetla a vzdialenosti predmetu od zdroja svetla
– veľké svetelné zdroje – ako zamračená obloha – vrhajú mäkké
tiene
– malé zdroje – ako reflektor – vrhajú veľmi ostré tiene
– v skutočnosti sa každý tieň skladá z dvoch častí – v strede, kde sa
zabrzdia všetky svetelné lúče bez výnimky, je tmavý tieň, nazývaný umbra (tieň), pri okraji je úzky pás svetlejšieho tieňa, nazývaný penumbra (polotieň)

FARBA

Joseph Beuys, Po smrti, 1958
– nemecký konceptualista využíval náhodne vzniknuté
škvrny, ktoré potom pomenoval a autorizoval
– pri dlhšom pozorovaní sa nám škvrna už nezdá jednotná, objavujeme jej štruktúru – menšie čiastočky, z ktorých sa skladá, akoby pozostávala z väčších či menších bodov
– pretože je ľudské oko zvyknuté vnímať veci, ktoré preň majú nejaký význam, aj v neforemnej škvrne hľadáme obrazy a tvary,
ktoré sa niečomu podobajú, podnecuje to našu fantáziu

Jozef Sudek, Robotníci v Katedrále sv. Víta, 1926-27

– pod pojmom farba rozumieme farebný pocit, vnem, ktorý
vzniká svetelným dráždením sietnice oka
– k farebnému vnemu sa viaže pojem chromatickosť a pre látky,
ktoré majú schopnosť odrážať a pohlcovať sa zaviedol pojem
kolorita
– každá farba ma tri kvality: tón, sýtosť a svetelnosť
– t ón farby je kvalita, ktorá sa vyjadruje zrakovou dĺžkou (žltý, zelený, modrý…), tón farby sa napríklad prirovnáva k tónu v hudbe
– sýtosť znamená čistotu farebného tónu, jeho silu
– svetelnosť závisí od relatívnej veľkosti podráždenia sietnice oka

LÍNIA
Henry Moore, Ležiaca figúra, 1938

SVETLO / TIEŇ
– vyváženie čiernej a bielej tvorí svetlo a tieň
– má osobitý význam v umení
– je to vlastne súbor lúčov alebo častíc, ktoré spolupôsobia na určité formy a predmety
– látky prepúšťajúce svetlo – ako napríklad sklo – nazývame priezračné, tie, čo ho prepúšťajú len čiastočne – napríklad matné
sklo – priesvitné, a tie, čo ho neprepúšťajú alebo ho odrážajú sú
nepriehľadné
– šerosvit – umožňuje umelcom zobraziť tvar určitého predmetu
prostredníctvom hry svetla a tieňa

„Vedátori farby“
– I saac Newton zoradil farby spektra do kruhu a objavil zákonitosti ich miešania,
–T
 obias Mayer určil základné pigmenty – červenú, žltú a modrú
a vložil ich do trojuholníka,
–O
 tto von Runge ako prvý zistil, že množstvo rôznych farieb sa
dá najlepšie znázorňovať guľou,
– J ohannes Itten vytvoril 12 dielny farebný kruh, rozdelený na
primárne, sekundárne a terciálne farby
– v rámci pigmentov rozlišujeme farby primárne – základné (žltá, červená, modrá), sekundárne (vznikajú miešaním dvoch primárnych farieb – oranžová, fialová, zelená) a terciárne (vznikajú
miešaním primárnych a sekundárnych farieb – napr. žltooranžová, fialovočervená, …), ako komplementárne označujeme farby
kontrastné, doplňujú sa a sú v kruhu proti sebe (patria sem kom-

29

PRIESTOR

30

(štvorec sa transformuje na lichobežník, kruh na elipsu, či parabolu, …)
– všetky farby sa ustupovaním do hĺbky priestoru menia (tzv. maliarska perspektíva)
– tieto zákonitosti platia pre lineárnu perspektívu
– rozoznávame viac druhov perspektív: lineárnu, vtáčiu (pohľad
z výšky), žabiu (pohľad zdola), obrátenú (úbežník je akoby v oku
umelca, preto sú vzdialenejšie veci väčšie), anamorfnú (zdanlivo
skreslený obraz správne vidíme len pri jeho nazeraní z určitého
uhla), hieratickú (postavy majú veľkosť podľa dôležitosti – spol.
postavenia) a pásovú (zobrazované objekty sú v pásoch nad sebou – najvyšší pás predstavuje najvzdialenejšie miesto)

– všeobecný harmonický vzťah jednotlivých častí k stredu a celku
(napríklad svastika alebo symbol jin-jang)
– stred je tvorený symetrickou osou, rovinou a bodom
– pri rozdelení celku na dve polovice, pričom jedna strana obrazu-objektu sa rovná druhej, je jej zrkadlovým obrazom
– v umení je symetria často zámerne porušovaná, niekedy takmer
nepostrehnuteľnými prvkami
– asymetria, je vizuálne, symbolicky a významovo nepokojná
– umenie Západu venuje symetrii veľkú pozornosť, naopak umenie Východu skôr inklinuje k asymetrii (zen-budhizmus, taoizmus
– u nich je považovaná za jediný zárodok a podnet umeleckej
tvorby)

KOMPOZÍCIA

ROVNOVÁHA / NEROVNOVÁHA

– základný princíp spájania prvkov a častí do jednotného celku,
finálne usporiadanie všetkých prvkov v diele, tak aby zdôraznili
autorov zámer
– je výsledkom spojenia obsahu a formy umeleckého diela (obsah
tvorí to, čo umelec vyjadruje a formu spôsob, ako to vyjadruje)
– spôsob komponovania, výstavby diela určuje jeho štruktúru, jeho celkové usporiadanie, ktoré mu dáva výraz

– rovnováha vzniká vo vedomí človeka ako dojem vyváženosti
prvkov a podobne ako symetria je jedným zo základných aspektov kompozície (pri rovnováhe nie je podmienkou aby bola jedna strana obrazu – objektu rovná druhej ako pri symetrii)
– na rovnováhu sa viaže proporcionálnosť – vyváženosť, ktorá
vyhovuje našim predstavám o tvare vecí, veľkosti ich jednotlivých častí a ich pomeru k celku
– opakom rovnováhy je nerovnováha, nevyváženosť, ktorá je
zdrojom napätia
– tento pocit napätia môže byť vyvolaný spájaním nepríbuzných
– cudzích prvkov, extrémnych kontrastov, použitie disharmonických farieb, tvrdých, ostrých hranatých tvarov a foriem, ohlušujúci zvuk, rachot, ostré svetlo, nedostatok priestoru na pohyb,
nepríjemný zápach a pod.
– v ýtvarník môže tieto javy zámerne využiť tam, kde potrebuje vyvolať aktivitu diváka

– pod pojmom priestor rozumieme trojrozmerné prostredie
– rozlišujeme vonkajší a vnútorný priestor a vnímame ho aj ako
otvorený a uzavretý priestor
– zážitky priestoru človek najlepšie získa pohybom v priestore,
pričom vnímanie priestoru je ovplyvnené aj počtom objektov,
ktoré ho vypĺňajú
– musíme rátať aj so štvrtým rozmerom a tým je čas
– v ýtvarné umenie využíva fyzikálny (skutočný) priestor aj jeho
zobrazenie na dvojrozmernej ploche, teda iluzívny (neskutočný) priestor
– zobrazovanie priestoru sa nazýva perspektíva

POHYB
– umenie sa odjakživa pokúšalo o vyjadrenie pohybu optickými
statickými prostriedkami, či vyvolanie ilúzie pohybu, pretože pohyb podobne ako rytmus je prejavom života
– v súčasnom umení už nepracujeme len so zdanlivým iluzívnym
pohybom ale aj s pohybom skutočným (napr. pohybujúce sa objekty – tzv. mobily)

PROPORCIE

Monika Pascoe Mikyšková, Biela pláž, 2008

Jednobodová perspektíva
Perspektívne zobrazovanie je založené na princípe centrálneho
premietania, v ktorom platí niekoľko zákonitostí:
– všetky rovnobežné priamky sa pretínajú v jednom bode, tzv.
úbežníku
– všetky dĺžky sa skracujú tým viac, čím sú od pozorovateľa vzdialenejšie
– základná rovina na ktorej stojí pozorovateľ sa končí priamkou
zvanou horizont
– všetky tvary, ktoré nie sú v priečelnej polohe menia svoj tvar

PROSTRIEDKY VÝSTAVBY KOMPOZÍCIE
RYTMUS
– opakujúce sa prvky
– opakovanie s určitými akcentmi, dôrazmi
– striedanie základných figúr alebo rytmického základu
– v umení vyplýva zo zákonitostí, ktoré existujú v reálnom svete
a ktoré súvisia s podstatou nášho vnímania (tlkot srdca, pravidelné dýchanie, striedanie dňa a noci, …)

SYMETRIA / ASYMETRIA
– vyvážené prvky
– symetria – súlad, súmernosť

– v zájomný pomer častí (väčšinou ľudského tela – hovoríme vtedy o matematických a geometrických zákonitostiach v stavbe
ľudského tela)
– rovný pomer, miera a vzťah proporčnej sústavy, ktorou sa riadi
výtvarné zobrazovanie vecí, ľudí, zvierat, architektúra a hudba
– v umení sa spája s predstavami o harmónii, kráse
– proporčným vzťahom, ktorý bol v každom umeleckom období
rozdielny je kánon, ale nie je smerodajný, nakoľko mnoho umelcov sa ním vôbec neriadi (najzjavnejší bol v antike, gotike a renesancii – napr. Leonardo Da Vinci – Vitruviánsky muž = vedecká
kresba ľudskej postavy, okolo roku 1490 vytvoril do svojho náčrtníka štúdiu „Kánon proporcií“ podľa ideálnych proporcií mužského tela, ktoré popísal vo svojej práci rímsky architekt Marcus
Vitruvius Pollio)

Kedy?
Rozmýšľam kedy je skoro
a kedy neskoro.
Ísť spať pred polnocou – skoro
Ísť spať o tretej ráno – neskoro
Začať chudnúť zajtra – skoro
Začať chudnúť včera – neskoro
Vydať sa v dvadsiatke – skoro
Vydať sa v tridsiatke – neskoro
Povedať ti ľúbim ťa – skoro
(skoro vždy je to skoro)
Vyspať sa s tebou na prvom rande – skoro
Vyspať sa s tebou na druhom rande – skoro
Čakať na vhodnú dobu – neskoro.
Ale vždy si radšej poviem:
„… a už som sa s ním skoro vyspala.“
ako:
„Vyspala som sa s ním skoro!“

Poeticky nekorektná báseň
Nemaľuj mi dúhu a iné poetické nezmysly.
Nechcem od teba nič.
… len, aby si ma ĽÚBIL…
Aké jednoduché, však?
A predsa to neviem povedať nahlas.
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A čo by som vlastne mala hovoriť?
To, že si môj kyslík?
Že si alfou a omegou?
Že pri Tebe všetko začína a končí?
Nie, nie!
Presne tieto vety sa skrývajú za metafory
a tie sa potom kódujú do básní.
Ale je tu jeden problém.
ŽENY MUŽOM BÁSNE
NEPÍŠU!

anonymný básnik SHDK

binácie farieb, ako modrá + oranžová, fialová + žltá a červená +
zelená); farby analogické sú v kruhu vedľa seba, dobre sa kombinujú ale nevytvárajú kontrast
– často sa používa aj rozdelenie farebných tónov na teplé a studené, aktívne – pasívne, pozitívne – negatívne, atď., podľa
toho ako na nás pôsobia
– v PC grafike sa používa označovanie RGB a CMYK režimov pre
farby zobrazovacie a tlačové
– farba, ktorú vnímame ako farbu predmetu závisí nielen od farby
predmetu, ale aj od farby svetla (napríklad, keď osvetlíme biely objekt červeným svetlom vidíme ho ako červený, so zmenou
svetla sa mení aj farba predmetu
– farba predmetu sa najlepšie určuje v stredne silnom svetle, silné
svetlo zjasňuje a slabé stmavuje
– subjektívna farebnosť je posudzovanie farieb podľa toho, ktorá
farba komu vyhovuje
– farba bola vždy mocným výrazovým prostriedkom, ktorému sa
pripisovali rozličné významy a aj súčasný výtvarník musí využívať
poznatky o pôsobení farieb

KONTRAST
– vo výtvarnej tvorbe sa uplatňuje ako opozícia prvkov a štruktúr,
napr. kontrast svetla a tieňa, línie a plochy, objektu a priestoru, …
– základným výtvarným protikladom je kontrast svetlých a tmavých prvkov a najdôležitejšie postavenie má svetelný kontrast,
pretože umožňuje rozlišovanie predmetov, vnímanie priestorovosti, plastickosti predmetov a je predpokladom pre vznik ďalších kontrastov
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Tlačové stroje

Speedmaster.
Inšpirujte sa.

cmyk

Kľúč k úspechu našich zákazníkov leží v perfektnej interakcii ľudí,
strojov, materiálov a procesov.
Technológia Speedmaster vytvára presvedčivé obchodné modely,
ktoré prinášajú rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.
SpeedmasterGetInspired.com

32

Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Novobanská 10, 851 01 Bratislava
02 / 63 81 06 30, heidelberg.sk, info.sk@heidelberg.com

