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„Všetko je hra,“ tvrdí holandský historik Johan Huizinga. Zároveň nás upozorňuje, že aj keď toto konštatovanie vyznieva ako metafora, je to múdrosť, ku ktorej dospel už Platón, ktorý nazval človeka hračkou v rukách bohov: „Sme
bohom vystavení, tak ako hračka deťom.“
V tomto čísle časopisu sa budeme venovať HRE ako takej. Priblížime si teoretickú stránku hry, t. j. delenie hry či históriu hry, ale
i praktickejšiu stránku hry ako dizajn, a to v závislosti od vizuálu aj funkcie.
Hra sprevádzala človeka už od samotného počiatku a hrá dôležitú úlohu. Má svoj dôvod aj zmysel, tak ako ich má neskôr učenie a ešte neskôr práca. Patrí k základným činnostiam v našom živote, hlavne v jeho prvej etape. Vyznačuje sa samoúčelnosťou,
pretože už samotné hranie prináša radosť, uspokojenie a nejde ani tak o výsledok, ako o samotný proces hrania sa. Hra nie je povinnosť, je spontánna, vyvíja sa sama, je dobrovoľná a môžeme sa slobodne rozhodnúť, či a čo sa chceme hrať. Hra je tiež symbolická, čo znamená, že do nej prenášame samých seba.
Zmysel detskej hry spočíva v tom, že prostredníctvom nej spoznávajú svet, ľudí, dobro a zlo. Hra rozvíja poznávacie a pohybové schopnosti, rozširuje a upevňuje vedomosti, trénuje pamäť a myslenie, utvára „pracovné a organizačné“ návyky. Okrem
toho rozvíja tvorivosť, fantáziu. Pravidlá v hrách podporujú vôľu, charakter, disciplínu, učia čestnosti. Hra je často modelovým
sociálnym prostredím, kde si dieťa formuje vzťah k iným, učí sa základom sociálnych pravidiel. Niektoré teórie hovoria, že v hre
sa vybíja nadbytočná energia, že má regeneračnú funkciu – akýsi aktívny odpočinok. V hre sa objavujú činnosti analogické tým,
ktoré ľudstvo robilo v priebehu vývoja a dajú sa v nej cvičiť činnosti potrebné v budúcnosti. Hra je sebarealizácia, hráme sa, lebo je to príjemné.
Aj keď je hra dominantná v detskom veku, hrať sa neprestávame ani v dospelosti. Vtedy hra slúži predovšetkým na relax. Riziko, ktoré s hrou súvisí vo vyššom veku je závislosť, tu sa už ale väčšinou sleduje cieľ, a tým je výhra.
Hier je obrovská škála. Majú rozličné formy a rôzne spôsoby uplatnenia a je na každom z nás, aby sa rozhodol, ktorú svojou
stránku chce rozvíjať. V každom veku sa ale zúčastňujeme na hre zvanej Život, ktorá je výzvou aj preto, že na začiatku nepoznáme jej pravidlá.
Hra je proces, v ktorom sa učíme poznávať svet a porozumieť mu. Aby bola hra hrou – treba do nej vstúpiť… Už stredoveký
život bol naplnený hrou. V stredovekej európskej literatúre sa stretávame s dvoma termínmi na označenie hry: „ludus/ludere“
Pieter Bruegel, Children’s Games, 1560
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Martina Tatarková, Slepačinka, 2015
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a „jocus/jocari“. Latinské slovo „ludus/ludere“ malo viac významov, označovalo najrôznejšie druhy hry a zábavy, predovšetkým
však divadelné hry. Pôvodne to bolo označenie pre rímske verejné slávnosti ako hry v cirkuse „ludi circenes“. Slovo „jocus/jocari“, ktoré sa zachovalo v dnešnej angličtine ako „joke“, žart sa pôvodne vzťahovalo na všetky zábavy, t. j. na spevy, tance, divadlá
aj žarty. V najstarších stredovekých písomných prameňoch nenájdeme veľa zmienok o hračkách, tak ako nemáme veľa zmienok
o deťoch. Dieťa bolo v tomto období brané ako „malý dospelý”. Až obdobie konca 16. a začiatku 17. storočia objavuje naozajstný detský svet, až renesancia odhaľuje fenomén detstva. Francúzsky renesančný spisovateľ François Rabelais vo svojom satirickom románe Gargantua a Pantagruel podáva súpis hier, ktorými sa Gargantua baví, vydanie z roku 1542 obsahuje súpis 217 názvov hier – kartové hry, hry izbové a stolné a veľa vonkajších hier.
Jadro nálezov hračiek na našom území tvoria predmety vyrobené prevažne z hliny alebo z kostí. Predstavujú ich hlavne hracie kamene a kocky, hlinené plastiky, miniatúrne nádobky, hlavičky bábik a iné. Pre kráľovské deti sa vyrábali hračky z drahých
kovov, napr. zo striebra, pre deti z vyšších spoločenských vrstiev z olova, pre deti v meste z dreva a z hliny a pre dedinské deti
z toho, čo bolo k dispozícií. Dieťa si hračku vyrobilo buď samo (píšťalky, frndžalky, hlinené guľôčky), alebo mu ju vyrobili rodičia
z dostupných surovín (mečíky, vĺčiky). Chlapci preferovali hry, ktoré mali podporiť ich fyzickú zdatnosť. Hrou sa učili vojenskému
remeslu, takže koníky a drevené šable neskôr nahradili ozajstné šable a drahé jazdecké kone. Dievčatká sa zase venovali hrám,
ktoré ich pripravovali na nastávajúce ženské zručnosti.
Ako dobrá „encyklopédia“ hier nám môže poslúžiť obraz flámskeho maliara Petra Bruegela Detské hry (Kinderspiele), namaľovaný v roku 1560. Jedná sa o základné a najbohatšie ikonografické východisko k detským hrám v 16. storočí, ktorý nám bližšie
predstavuje kultúru detského sveta a hier.
V súčasnosti sú viac populárne počítačové hry, ako tie klasické. História počítačových hier siaha desaťročia do minulosti. Tieto hry sa stali absolútnou súčasťou americkej populárnej kultúry už v 70-tych rokoch, na našom území sa tento trend počítačových hier začal uplatňovať až po roku 1989. Za počiatok počítačových hier sa môže považovať rok 1947, autori sa pri tvorbe hry
pravdepodobne inšpirovali radarovými displejmi používanými počas druhej svetovej vojny.
S pojmom HRA sa možeme stretnúť i v literatúre. Divadelná hra vznikla z mimicko-magických hier primitívneho človeka. Praveký človek nerozumel mnohým prírodných javom a preto ich zariekal a snažil sa získať ich priazeň rituálnym tancom. Pri týchto rituáloch človek používal zvieracie masky, aby sa čo najviac priblížil lovenému zvieraťu. Maska sa teda stala jednou z prvých
divadelných rekvizít. Počiatky divadelného umenia antického Grécka siahajú do 6. storočia pred n. l. Divadelné umenie sa vyvinulo z náboženských slávnosti, ktoré doprevádzal zborový spev, živé obrazy a tanec a neskôr ich doplnil dramatický dej zobrazujúci a oslavujúci život a skutky boha vína – Dionýza.
Divadlo starovekého Ríma je pokračovaním starogréckeho divadla, s tým rozdielom, že do rímskeho divadla sa zakomponovali prvky etruského divadla. Divadlo v Ríme sa hralo podľa štátnického hesla: panem et circenses – chlieb a hry. Účelom divadelných predstavení nebolo učiť a povznášať, ale predovšetkým zabávať. Divadlo a teda dráma ako taká má rôzne inscenačné formy, medzi v súčasnosti najpopulárnejšie pratí film, tento žáner v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk. Ďalšia forma hry
je rozhlasová hra, jedná sa o literárno – dramatický žáner využívajúci iba zvukové prostriedky. Televízna hra je dramatický žáner,
ktorý využíva technické audiovizuálne umenie, dôraz však kladie na audiálne vnímanie textu, v porovnaní s filmom je viac založená na hovorenom slove.
Takže čo všetko vieme vnímamať ako HRU?
Hra nám okamžite evokuje nejakú zábavnú činnosť, ktorá nám slúži na pobavenie, či zahnanie nudy. Poznáme detskú hru,
spoločenskú hru, počítačovú hru či kartovú hru… následne nás slovo hra okamžite zavedie k hre divadelnej, kde hra predstavuje jeden z druhov umenia, pri ktorom herci stvárňujú určitý dej. Slovo hra sa však často používa v najrozličnejších slovných spojeniach, v ktorých sa jej „hravý účinok“ stráca a do popredia sa dostáva jej symbolická funkcia: – hrať vysokú hru (mať ďalekosiahle al. nebezpečné zámery), alebo hrať dvojakú hru (zámery na dve strany), vidieť niekomu do hry (poznať jeho zámery), či
hra s ohňom (nebezpečné počínanie).
Hra sa obyčajne odohrávajúca v imaginárnej dimenzii (angl. play), ale môže to byť aj konkrétny druh činnosti (angl. game),
športová hra (vymedzený úsek športových pretekov alebo Olympijské hry). S hrou sa stretneme aj v matematike (teória hier), či
v hudbe (nástrojová hra = inštrumentálna hra, t. j. hranie na nástroji) a prenesene je hra aj živý, meniaci sa pohyb alebo zaujímavý jav.

R E D I Z A J N S P O LO Č E N S K ÝC H H I E R

HRY FYZICKÉ
– hráč využíva fyzické schopnosti
HRY PSYCHICKÉ
– hráč využíva psychické schopnosti
HRY INDIVIDUÁLNE
– hrám sa sám
HRY KOLEKTÍVNE
– hráme sa spolu
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HRY S PRAVIDLAMI
– hry so zaužívanými pravidlami
HRY TVORIVÉ
– hry bez stanovených pravidiel, pravidlá si určujú hráči
sami

SPOLOČENSKÉ HRY DOSKOVÉ
– hrajú sa na doske, hernom pláne (človeče nehnevaj sa,
šach, dáma, mlyn, scrable)
SPOLOČENSKÉ HRY KARTOVÉ
– hrajú sa pomocou kariet (sedma, žolík, čierny Peter, kvarteto, uno, double, pexeso, domino)
SPOLOČENSKÉ HRY SLOVNÉ
– hry založené na ústnom prejave (rôzne rolové a hádacie hry)
SPOLOČENSKÉ HRY PÍSANÉ
– k hraniu sa potrebujeme papier a pero (piškvorky, lodičky, meno/mesto/zviera/vec)
DIZAJN je špecifická výtvarná činnosť zameraná na navrhovanie a tvorbu funkčných predmetov. Spolu s architektúrou a umeleckými remeslami patrí medzi úžitkové druhy výtvarného umenia (tzv. užité umenie). Dizajn (samozrejme aj
grafický) podlieha rôznym vplyvom a trendom, má byť súčasný, invenčný a originálny… nuž, a u nás v škole býva občas aj bláznivý, farebný a HRAVÝ.
REDIZAJN SPOLOČENSKÝCH HIER
Pre grafického dizajnéra vskutku zaujímavá téma. Doskové
a kartové spoločenské hry sú fungujúce systémy s jasnými
pravidlami a danou formou. Prepracovať známu verziu a vytvoriť nové grafické riešenie býva výzvou v pravom zmysle slova. Ale prečo sa nedať do boja? Vďaka vašej invencii
sa môžete dosýta vyblbnúť! Tak sa zabávajte, hlavne žiaden
strach, stále to je len HRA!
SKL
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Petra Facunová, redizajn šachovej hry, 3. ročník

HRY URČENÉ NA ZÁBAVU
– hráme sa pre radosť
HRY VZDELÁVACIE
– tie nás majú nevtieravo aj čo to naučiť
HRY DIAGNOSTICKÉ/TERAPEUTICKÉ
– pomáhajú psychológom, psychiatrom, logopédom…

HRY SPOLOČENSKÉ
– hry určené na zábavu a vyplnenie voľného času
– hry kolektívne, ktoré majú ľudí združovať
– hry s pevne určenými pravidlami

Návrhy šachových figúrok, študenti priestorového dizajnu 2. ročník

HRA je činnosť slúžiaca v prvom rade na zábavu!!! Z hľadiska vývoja jednotlivca je prvou zo základných ľudských aktivít, nasledujú ju učenie a práca. Najmä v detskom veku môže mať výrazne vzdelávací charakter. Stáva sa nástrojom na
získanie dôležitých zručností, vedomostí a návykov.
Hry môžeme deliť do rôznych kategórií, skupín i podskupín, tie sa často rozličnými spôsobmi prekrývajú a prelínajú. Koľko prístupov k problematike hry, toľko teórií a klasifikácií. Aby sme sa nezamotali a následne neprišli o rozum,
dovolili sme si vyselektovať tie zdanlivo najdôležitejšie a pre
obyčajného smrteľníka najzrozumiteľnejšie.

Mirka Janíková, redizajn Človeče… 3. ročník

Nikola Hvolková, redizajn Človeče… 3. ročník

Gabika Šimková, redizajn Človeče… 3. ročník

95-100 °C

Katarína Štefániková, obaj na čaj – šach, 3. ročník

Bianka Pavolková, redizajn Človeče… 2. ročník
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Martin Jančár, dve hry: Dáma a Človeče… 3. ročník

Lucia Jančárová, redizajn hracích kariet, realizácia, 3. ročník

Ivana Jesenská, redizajn hracích kariet, 3. ročník
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Zuzana Valášková, redizajn hracích kariet, 3. ročník

Lucia Jančárová, redizajn hracích kariet, návrh, 2. ročník

Frotáž a štylizácia bodu, 1. ročník
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Štruktúra, štúdie v sadre, 1. ročník

Štruktúra, štúdie v papieri, 1. ročník

12
13

P

O

M

S

T

A

Sedím na gauči a znudene pozerám na nejaký film, do ktorého stále pchajú reklamy. Akoby ma mali baviť. Popri tom mám hlavu položenú na pleci môjho priateľa. Sme spolu zatiaľ len týždeň a moc o sebe nevieme. Jediné čo máme spoločné je naša práca. Obaja pracujeme
v jednej kaviarni. Viem o ňom asi len to a ešte, že je od mňa o tri roky starší a je syn šéfa kaviarne. Je naozaj pekný a preto sme ho s kamarátkou od začiatku pozorovali, či pri práci alebo na sociálnych sieťach. Nikdy by ma však nenapadlo, že by ma pozval na rande. A už vôbec nie,
že by sme spolu začali chodiť. Možno som začala veriť na zázraky. Kamarátka je spokojná no môj brat, ktorý je zhruba v jeho veku ma neustále pred ním varuje. Jeho kamarát od detstva je totiž brat môjho priateľa. Potom referuje môjmu bratovi všelijaké možné kraviny o ňom a bratovi idú rupnúť nervy. Nechápem čo sa do mňa vôbec starajú. Je to predsa moja vec s kým chodím.
Ale teraz ma práve omrzela telka. Už neviem či sledujem reklamy alebo film. Odlepím sa od Mareka a povystieram sa.
„Nepozrieš si nejaký film?“ Navrhnem.
„Veď už pozeráme.“ Hodí rukou na obrazovku.
„Myslela som nejaký na kľúči.“ S povzdychnutím na neho pozriem. „Taký horor by mohol byť.“ Zasmejem sa.
„V žiadnom prípade.“ Rukami spraví odmietavé gesto a ihneď sa aj zdvíha z gauča. „Horor si pozeraj s kým chceš ale so mnou nie.“
„Ale no tak. Že by si sa až tak moc bál?“ Zastavím ho tým, že sa mu hodím okolo krku. „Robila som si len srandu. Môžeme nájsť aj komédiu.“
Vtisnem mu bozk na líce a potiahnem ho naspäť na gauč. Našťastie s komédiou súhlasil. Jedno viem o ňom isto. Pokiaľ sa má pozerať na niečo strašidelné, únos, mučenie alebo vraždy myslím, že utečie.
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Prečo musí platiť zákon schválnosti?! Keď máte v taške dáždnik nepadne z neba ani kvapka, ale keď ho vyložíte s tým, že vám zbytočne zaberá miesto a ešte máte aj ťažkú tašku, spustí sa lejak, pri ktorom nevidím ani budovy naokolo. Behom sekundy som bola mokrá. Skôr si pripadám, že ma pred chvíľou niekto hodil do rieky. To počasie už nie je normálne. Robí si čo chce. V decembri svieti slnko, v júny sneží. To už aj
ja sa môžem hlásiť na brigádu „Matka príroda“. Myslím, že by som to zvládla lepšie.
Po dlhej ceste cez tú katastrofu som konečne zbadala veľkú vysvietenú ceduľu s názvom kaviarne. Vbehnem dnu a zbadám, že sú všetky
stoly plné. Aspoň jedinú výhodu má to zlé počasie. Všetci ľudia sa pokúšajú niekde schovať. Takže kaviareň viac zarobí. Pre nás to však až taká výhoda nie je. My musíme obsluhovať. Prídem domov nie len mokrá, ale aj spotená sa mi tak zdá.
Čo najrýchlejšie a hlavne nenápadne sa prešmyknem za pult a zamierim si to do miestnosti pre zamestnancov. Prišla som dosť neskoro
a nepotrebujem, dostať vyhubované kvôli niečomu za čo ja nemôžem. Počasiu neporučíš. Rýchlo sa prezlečiem do košele s logom kaviarne, natiahnem na seba čiernu sukňu, okolo ktorej si ešte obviažem zásteru s vreckom, v ktorom mám už zapichnuté pero s notesom. Aj keď
väčšinou si objednávky zapamätám.
Keď už som prezlečená, otvorím dvere a čo najnenápadnejšie prekĺznem naspäť za pult. Nedalo mi však nevšimnúť si, ako sa môj milý s niekým rozpráva. Nebolo by to nič zlé, keby som náhodou nezapočula svoje meno. Stále to nemusí byť nič zlé, keby do toho nepovedal slovo
hra. Otočím sa chrbtom k malej obrazovke kamier a tvárim sa, že niečo robím. Neviem sama síce čo a vlastne by som mala pracovať, ale toto je vážna vec.
„Už to vydrž kamoš.“ Zasmeje sa chlap oproti nemu. „Už predsa len dva dni a je koniec.“
„Aj tak mi to nepríde správne. Myslíš, že jej to neublíži?“
„Heh a od kedy sa ty zaujímaš o niekoho city? Zvládne to rovnako ako tie pred ňou.“
„Ale tie boli len na… veď vieš. Toto bola len hlúpa stávka.“
„Jej chyba. Ona predsa verí tomu, že ju ľúbiš.“ Rozosmeje sa na plné hrdlo.
„Máš pravdu. Normálne by som si s ňou ani nezačal.“ Zasmeje sa dokonca aj on. Momentálne neviem čo robiť. Je mi do plaču z toho, že
to všetko bola len hra. Ale mocnejší je ten hnev, ktorý prechádza celým mojim telom. Najradšej by som sa teraz otočila a odskrutkovala mu
tú jeho hlavu plnú pilín z toho jeho malého krku. Od všetkého hnevu sa však nakoniec zvrtnem a pozriem na neho zatiaľ s malými plamienkami v očiach.
„Dva dni? Prepáč asi ti pokazím stávku.“ Vtedy sa na mňa otočí s prekvapeným výrazom. „Ale no tak veď tu pracujem to si zabudol?“ Zasmejem sa. „Keď prehráš aj tú stávku so mnou, s kým budeš akože chodiť ďalej? S Nikou?“
„Neviem o čom to hovoríš zlatko.“ Pozrie na mňa ako neviniatko. Vtedy moje malé plamienky v očiach razom vzbĺknu.
„Čo?! Teraz sa ideme tváriť, že si nič nepovedal, ja som nič nepočula a o dva dni sa so mnou rozídeš pretože to proste neklapalo? To je dosť
úbohý plán.“ Prekrížim si ruky na hrudi a s nechuťou v tvári si ho prehliadnem od hlavy po päty. Nechápem čo som mohla na ňom vidieť. Mala som veriť môjmu bratovi. Bola som slepá.
„Ale no tak. Netvár sa teraz tak krvilačne. Viem dobre, že sa ti chce revať.“ Nechutne sa rozosmeje, akoby mu to bolo všetko jedno. A vlastne, jemu to aj je jedno. Veď to predsa bola len hra. Nič viac.
„Vieš čo? Nebudem plakať kvôli idiotovi ako si ty. Slzy si ušetrím pre niekoho, kto si to zaslúži.“ Odviažem si zásteru a hodím ju po ňom. „Tu
už ani nepáchnem. Končím.“ Zvrtnem sa na päte a vrátim sa do šatne pre zamestnancov. Zoberiem svoju tašku s vecami a rozhodnutá sa poberiem preč. Predtým než však odídem sa zastavím tesne pri Marekovi a s úškrnom mu šepnem do ucha: „A aby si vedel, ty ešte o mne nevieš zďaleka nič.“ Potľapkám ho po pleci a pohnem sa k preskleným dverám. „Adiós.“ Mávnem rukou za seba a vstúpim do dažďovej steny.
„Si si istá týmto plánom?“ Ustarostene sa mi do očí zahľadí Nika. Je nahnevaná rovnako ako ja, ale má obavy. Je skôr ten typ človeka, ktorý
necháva veci na karmu. Ja nie. Ja milujem pomstu. A to čo chystám pre neho ho položí na kolená.
„Ak to Filip vybaví u Daniela, tak to potom pôjde hladko.“ Mávnem rukou. Filip, čo je môj brat mi pomôže s hlavnou úlohou plánu. Dan, čo
je brat môjho bývalého, to len dokončí. Len s tým musí súhlasiť.
S Nikou trhne v momente, keď sa otvoria a zabuchnú vchodové dvere. Z chodby sa najskôr vynorí Filip a hneď za ním Dan.
„Kde je!“ Zamračene na mňa zastane pohľadom. „Ten plán, čo chystáš na môjho brata sa mi páči.“ Doširoka sa usmeje. „Toho malého fagana
by mal konečne niekto naučiť zodpovednosti a hlavne rešpektu.“
„Tak na čo ešte čakáme?“ Zodvihnem sa z kresla a zamierim si to k dverám.
„Počkajte!“ Skríkne na nás Nika, na čo na ňu všetci hodíme nechápavé pohľady. „Ľudia…nie je to protizákonné?“
„To možno, ale ako jeho starší brat to povoľujem.“ Škodoradostne sa zasmeje.
„A keď nás udá?“
„Akoby mohol udať niekoho, koho tvár nikdy nezazrie?“

„Páni. Kedy si sa dal na poéziu?“ Uškrnie sa Filip.
„To je poézia? Ani neviem.“ Mykne ramenami.
„Idioti.“ Pokrútim neveriacky hlavou. Následne na to otvorím dvere a pohnem sa k bielej dodávke, ktorú našťastie vybavil Dan. „Nika ak
nechceš ísť s nami a ani mať s tím nič spoločné, ostať u nás.“ Navrhnem jej hneď ako zastaneme pri dodávke. Nika sa nadýchne, že niečo povie, no namiesto toho len vydýchne vzduch zo svojich pľúc a pokrúti hlavou.
„Myslím, že si to zaslúži.“ Usmeje sa. „Som v tom s vami, tak poďme na to.“ Odtlačí dvere od dodávky a naskočí dnu ako prvá. Ja hneď za
ňou a nakoniec chalani, pričom Dan si sadne za volant.
Teraz stojíme pred ich domom a čakáme, kedy sa Marek vyberie do práce. Hneď ako vystúpi z baráku je to na Filipovi a mne. Ako náhle
ho nahodíme do dodávky a odvezieme k diaľnici, kde nájdete len polia a hory. Áno je to veľmi zlé odo mňa, ale nemal sa so mnou zahrávať.
O hodinu na to sa bude Dan akože vracať z práce a náhodou ho nájde pri ceste. Vystrašíme ho tak moc, že sa už aspoň ďalej nebude zahrávať rovnako ako so mnou s inými.
Marek sa konečne uráčil vyjsť z domu. Však jemu môže byť jedno, že bude meškať. Veď jeho tatko je predsa šéf, no nie?
Filip sa nahne dopredu, akoby sa pripravoval na beh. Čo sa vlastne aj pripravuje. Zatiaľ čo Marek prešiel okolo nás bez povšimnutia vďaka slúchadlám na ušiach a sklonenou hlavou k mobilu, Filip vyštartoval. Pevne ho chytil okolo pliec. Marek skríkol a začal so sebou metať. Na
scénu som nastúpila ja v čom som mu cez oči rýchlo previazala šatku. Spolu s ním sme naskočili do dodávky, na čo sme ho spolu zviazali.
„Kto ste? Prečo…dám vám peniaze. Koľko len chcete.“ Kňučí na nás.
„Aké ukňučané šteňa.“ Zkomentuje Filip, keďže jeho ako jediného nepozná ani výzorom ani hlasom. „Neboj. Raz sa na tom zasmeješ.“ Rozrehoce sa Filip. „Vidíš? Ja už sa smejem. Jaj počať, ty vlastne nevidíš.“ Robí si z neho len srandu, prečo lakťom štuchnem pod rebro. „Veď dobre-dobre. Už som ticho.“
„Tak čo po mne teda chcete?“
„Nič. Ty rád hráš hry nie? Tak si chceme tiež s tebou jednu zahrať. A to nájdi cestu domov.“
„Filip to už stačí.“ Šepnem mu a drgnem ho.
„Veď dobre.“
„Akú hru?“
„Buď tíško a nebuď také vystrašené kura. Je to len hlúpa hra.“ Potľapká ho po pleci a ja si všimnem, že Mareka pohlcuje panika. Nika ho pozorne sleduje a môžem v jej pohľade vyčítať značnú ľútosť tejto situácie. Začínam sa troška cítiť previnilo aj ja za toto všetko. Ale už nejde cúvnuť. Ako povedal Filip, je to len hlúpa hra. Ak by to zašlo už naozaj ďaleko, ukončili by sme to.
Dan zastane pri kraji úzkej cesty. Tu autá skoro vôbec nechodia. Občas, ale o tejto hodine už väčšinou nie. Rýchlo otvorím dvere od dodávky. Filip Mareka postaví a razom si ho vyhodí na plece. Vyskočí z dodávky a zhodí Mareka ku kraju cesty. Ja zatiaľ kývnem hlavou na Niku a spolu sa pohneme k jednému lesíku. Nie som až taká bezcitná. Nenechala by som ho tu samého, keď viem ako reaguje na únosy a tieto
iné násilné veci. Cestou cez malé pole sa ešte otočím na Filipa a Dana a kývnem na nich hlavou. Obaja potom nasadnú do dodávky a odídu
preč. Každý si totižto išiel pre svoje auto.
„Ja dúfam, že to všetko dopadne dobre.“ Vzdychne si Nika. Nemám jej na to čo povedať. Preto sa len usmejem a sadnem si k jednému stromu. Pozriem k ceste, ako sa Marek snaží dostať z pút. Tie putá mu neublížia. Sú to tie s kožušinkou. Áno. Tie erotické. Nepýtajte sa prečo ich
mám. Naozaj to nechcete vedieť. Verte mi.
Marek to vzdal a mňa to čakanie tiež omrzelo. Chalani prišli trošku neskoro. Teda Dan. Zastaví pri ceste a nahodí ustarostený výraz. Dúfam,
že je dobrý herec. Aj keď si myslím, že Marek je pohltený v takom strachu, že zožerie každú lož.
Rýchlo mu odviaže šatku z očí a prehodí s ním pár slov. Potom ho objíme a pozrie na jeho ruky. Kde na putách ma zavesené kľúčiky. Odopne ich a dostane ho z pút. Následne mu pomôže nasadnúť do auta a keď sadá za volant pozrie smerom k nám a žmurkne na nás. Plán vyšiel.
A pomsta je sladká. Síce ma ťaží svedomie, ale aj tak som škodoradostne šťastná. Keď sa Danove auto stratilo za zatáčkou, vyšli sme z lesíka
a zamierili si to k ceste. Pár minút na to dorazil aj Filip. Nasadli sme do auta a vrátili sa domov.
„Boží plán ségra.“ Natiahne ruku ku mne.
„Ja viem.“ Ťapnem si s ním. „Škoda, že som dala padáka. Rada by som videla jeho pohľad zajtra.“ Zasmejem sa.
„Neboj. Dan nám všetko zreferuje.“ Mávne rukou akoby nič.
„Ako vždy.“ Vyvrátim oči v stĺp.
Na druhý deň niekto zaklope na naše dvere. Postavím sa z kresla a pohnem sa do chodby k vchodovým dverám. Otvorím ich a pozriem
do nahnevanej tváre.
„Čo tu chceš Marek?“
„Viem, že si to bola ty!“ Obviní ma, na čo sa zatvárim prekvapene. Nebolo to hrané prekvapenie. Nečakala som, že mu to dopne tak rýchlo.
„Neviem o čom to hovoríš.“
„O tom únose. Chcela si sa mi pomstiť.“ Kričí na celé kolo a zobudí Filipa, ktorý doposiaľ spal na gauči. Unavene sa presunie za mňa a zamračene pozrie na Mareka.
„O akom únose to tu trepeš?“
„Tvoj hlas! Rozprával si sa so mnou.“
„Môžeš prestať kričať? Neviem čo si si dal za “matroš“ ale ja som bol včera v nočnej a tuto ségra presedela v izbe s troma miskami zmrzliny.
Takže ťa môžem uistiť, že sa ti sto percent všetko snívalo.“ Položí mi ruku cez plece a s úsmevom mu ukáže prostredník. Aspoň, že vie v každom prípade zachrániť situáciu.
„Veľmi si mi ublížil. Ako si predsa povedal, najradšej by som sa rozrevala. A tak sa aj včera stalo. Celú noc som preplakala Nike na pleci.“ Nahodím tvár šteniatka.
„Ja…ja sa vám všetkým pomstím!“ Skríkne a pomaly si to odcúva k autu. „Daj si na mňa pozor!“ Hodí po mne rukou. Len nad ním nadvihnem obočie a následne pokrútim hlavou. Bolo mi ho ľúto, keď tam tak sedel schúlene. Ale teraz? Som rada čo som spravila. Zaslúžil si to. Ľudia nehrajte hry na stávky. Potom to dopadne horšie ako toto všetko. Radšej si zahrajte o peniaze alebo o čokoládu. To vám bude určite stačiť. A potom sa vám aspoň nik nepokúsi spraviť zo života peklo.
KK
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Chantal Bachová, Krabičky na zápalky, 2. ročník
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Radka Kalajová, Sudoku-čaj, 2. ročník
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Veronika Tatarková, Krabička na vajíčka, 2. ročník

H R
J N

17

18

Písmo je všade okolo nás

Nikola Badová, autorské písmo, 2. ročník

Marko Martinček, autorské písmo, 2. ročník

Martina Tatarková, autorské písmo, 2. ročník

Zuzana Valášková, autorské písmo, 2. ročník

F NT F X

ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVXYZ
19

Lucia Jančárová, logo, 3. ročník

Tomáš Králik, logo, 3. ročník
Martina Egedová, drevená hračka, 4. ročník

Barbora Blahušiaková, logo, 3. ročník

ZÁKLADNÉ POUŽITIE LOGA

Logo v priestore, cvičenie, 2. ročník

Logo v priestore, cvičenie, 2. ročník

Kristína Dutková, obal autorskej knihy, 3. ročník

Logo
Manuál

Juraj Matura, drevená hračka, 3. ročník

Dominika Potočná, logo, 3. ročník
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U M E N I E S TA R OV E K É H O G R É C K A

STRETNUTIE S RYSOM
(8. 9. 2017, o 13.30 – piatok)
Bol krásny, slnečný, septembrový deň.
Nad Kolóniou Hviezdou som prešla lavičkou cez potok, ďalej lesíkom a z tieňa stromov vyšla na slnkom zaliatu lúku, smerujúc do Záturčia.
Tento okruh som absolvovala mnohokrát, obyčajne s mojou vernou spoločníčkou – labradorkou Jasminkou.
Teraz som kráčala sama, trochu zadumaná. Ručičky na hodinách ukazovali
pol druhej.
Keď som sa lepšie rozhľadela, videla
som, ako si oproti mne vykračuje dosť
veľké zviera. Prebleslo mi mysľou: „Pes“.
„Ale nie!“… tento tvor si kráčal ladným,
tanečným krokom, ako to dokážu len
mačky. Keď som lepšie zaostrila zrak,
skoro som vrástla do zeme. Bol to rys,
ktorý išiel oproti mne. Radostne mával
chvostom zboka – nabok, akoby šabľou… a približoval sa. Potom zastal, sadol si a pozeral na mňa.
Vybrala som z vrecka vesty mobil a snažila som sa ho odfotografovať, nech
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mám spomienku. On sa však medzitým vybral rezkým krokom znovu oproti mne. Veru mi už nebolo všetko jedno! Dostala som strach. Nevedela som,
čo zamýšľa… a aj ruky s mobilom sa
mi trochu triasli, lebo moje holé nohy
a ruky a jeho pazúry a ostré zubiská neboli veru príjemnou predstavou… Otočiť sa mu chrbtom a ísť naspäť, to by bola moja istá prehra, tak som musela ísť
len oproti nemu.
Rys ostrovid, naša najväčšia mačkovitá
šelma, bol veľký, vypasený, vážiaci približne 30 až 35 kilogramov. Bol rovnako
zvedavý na mňa, ako ja na neho.
Keď sa vzdialenosť medzi nami zmenšila asi na 15 metrov, zakričala som naňho: „Choď nabok, choď nabok!“… A nič,
nereagoval. Tak som znovu skríkla, ale
už hlasnejšie: „Uhni sa! Uhni sa!“ Vtedy zastal, pozerajúc na mňa a vyštartoval zmeneným smerom, akoby ho naháňali. Vbehol do najbližšej vysokej trávy.
A viac som ho nevidela.
Zostala mi však trochu rozmazaná fotografia ako spomienka naňho.
(Toto bolo moje tretie stretnutie s rysom
ostrovidom vo voľnej prírode v Turci.) 

MP

10. júna 2017 sme prezentovali našu školu v závode KIA

VÝVOJ
Najvyšší stupeň rozvoja vzdelanosti a kultúry v staroveku dosiahli Gréci a po nich Rimania. Kultúru týchto národov označujeme názvom antická kultúra.
Staroveké Grécko bola otrokárska spoločnosť, mala triedny charakter. Jeho náboženstvo neobmedzovalo vývoj umenia. V umení bol
kladený dôraz na rozumové myslenie, ktoré odpútalo Grékov od
kultu mŕtvych. Ich tvorba bola zameraná na pozemský život a jeho radosti. Harmonizovali ducha so zdravým telom (kalokagatia),
čo sa prejavilo v uctievaní nahého a dokonalého ľudského tela. Ich
telesná zdatnosť sa utužovala zápasmi a hrami.
V 2. tisícročí pred n. l. osídlili oblasť Balkánskeho polostrova indoeurópske kmene (Achájci, Ióni, Dóri, Aiolovia, Macedónci – súhrnne
ich nazývame Heléni), ktoré sa pôvodne zaoberali pastierstvom,
neskôr vytvorili prvé mestá a stali sa poľnohospodármi. Hoci tu
neboli úrodné pôdy, pestovali vinič, olivy a obilie. Bol tu dostatok
nerastných surovín, napr. mramoru a kovov. Na pobreží sa venovali obchodu a moreplavbe.
Na rozdiel od východných despotických štátov Gréci nevytvorili
jednotný štát, ale jednotlivé kmene v novej vlasti zakladali drobné
mestské štáty (polis). Hlavným strediskom bol pôvodne ostrov Kréta, z gréckych mestských štátov sa stali najznámejšie Atény v Attike, kde začala veľká revolúcia umenia.
K ďalším najdôležitejším mestám patrili: Sparta, Mykény a Tiryns,
Olympia, Korint, Delfy, Téby…
Gréci začali tam, kde Egypťania skončili. Spočiatku napodobňovali ich diela, ale grécky umelec sa s tým neuspokojil a začal experimentovať. Egypťania založili umenie na vedomostiach, Gréci používali oči. Tento veľký pokrok v umení sa začal približne v 6. stor. p.
n. l. a vyvrcholil v 5. a 4. stor. p. n. l.
Východiskom bol humanizmus, ktorý zasiahol umenie a náboženstvo v podobe antropomorfizmu – t. j. snahe dávať veciam ľudskú
podobu či vlastnosti, prirodzená ľudská postava sa stala východiskom tvorby aj v architektúre – chrámy sa prispôsobovali mierke človeka. Umenie dospelo ku klasickosti – dokonalosti založenej
na jednote obsahu a formy a na jednote racionalizmu a senzualizmu.
Do popredia sa dostalo úsilie napodobniť skutočnosť – mimésis
a úsilie nájsť harmóniu, symetriu, poriadok, proporcie a mieru – tieto
princípy dokonalosti sa stali kánonom. Grécke umenie sa stalo estetickou normou, pretože sa mu podarilo vytvoriť ideál ľudskej krásy, ktorý platil aj v iných historických a spoločenských podmienkach – bol to ideál zdravého, silného, sebavedomého a na svoju
ľudskosť hrdého človeka.
Gréci spočiatku používali mykénske lineárne písmo, potom fenické
a v 5. storočí mali vlastné písmo, ktoré sa skladalo z 24 znakov. Písali na kameň, papyrus, voskové tabuľky, črepiny. Čísla zodpovedali poradiu písmen. Verili v príro dné sily, veštbám, náhode, osudu.
Boh nebies stvoril bohov aj ľudí, preto ich bohovia mali ľudské
vlastnosti. Sídlili na Olympe. Hlavný boh bol Zeus, jeho žena Héra
bola bohyňou rodinného krbu. Bohyňa krásy a lásky bola Afrodita, boh slnka Apolón, boh vojny Ares, bohyňa lovu Artemis, bohyňa múdrosti Aténa, boh ohňa Hefaistos, boh mora Poseidón a boh
lásky Eros. O ich živote a skutkoch vznikal súbor mýtov, ktorý zozbierali a spísali napr. Homér (Ilias a Odysseia) a Hesiodos (Teogónia
alebo zrod bohov). Mytológia bola obsahom umenia.
V Grécku vznikla ﬁlozoﬁa - veda, ktorá zahŕňala všetky súveké poznatky o prírode a spoločnosti. Postupne sa z nej vyčlenili nové vedy (matematika, fyzika, etika, politológia…). Prví ﬁlozoﬁ sa zaoberali otázkami prírody a usporiadania vesmíru. Neskôr sa zaoberali
otázkami človeka soﬁsti, vrcholní ﬁlozoﬁ Sokrates, Platón a Aristoteles. Gréci vytvorili systém v matematike (Archimedes, Euklides).
Hippokrates dal racionálny základ lekárstvu. Založili dejepis.
Umenie tvorilo jednotu s remeslom – označovali sa jednotným

pojmom techné. Umelci boli považovaní za druhoradé osoby –
dreli ako robotníci, aby sa uživili, do určitej miery sa však mohli zúčastňovať vecí verejných.
Umenie gréckej antiky delíme na štyri obdobia:
prehistorické (9. – 8. stor. p. n. l.),
archaické (7. – 6. stor. p. n. l.),
klasické (5. – 4. stor. p. n. l.)
helenistické (3. – 1. stor. p. n. l.)
ARCHITEKTÚRA
Pre každé obdobie gréckych dejín sú charakteristické iné stavby
a iný štýl. Spočiatku prevládali jednoduché obytné stavby. Architektonické umenie vrcholí stavbami honosných chrámov klasického obdobia (480 – 323 p. n. l.) a podrobne navrhnutými mestami
a svätyňami.
Materiály v architektúre
Základnými materiálmi gréckej architektúry boli drevo, používané
na výrobu trámov a podpôr; nepálená tehla, používaná na stavbu múrov, zväčša súkromných domov; vápenec a mramor, používané na stĺpy, múry a horné časti chrámov a ostatných verejných
budov; terracotta (pálená hlina), používaná na výrobu škridlíc a architektonických ornamentov; kovy, najmä bronz, používaný na dekoratívne účely.
Sakrálna architektúra
Základnou formou náboženskej architektúry boli oltáre, chrámy
a pokladnice. Oltár, najskoršia náboženská stavba, vždy slúžil ako
miesto modlitby a obety bohom. Chrám sa vyvinul v 8. storočí p.
n. l. Bola v ňom umiestená socha boha alebo bohyne v nadživotnej veľkosti, ktorej bol chrám zasvätený. Pokladnice, boli menšie
stavby, podobné chrámom, do ktorých sa ukladali obety mesta
a obyvateľov bohom.
Chrám
Začiatky gréckeho chrámu siahajú do prehistorického obdobia,
pričom jeho základným typom bol megaron. V archaickom období sa vyhranili hlavné typy gréckeho chrámu:
in antis – vznikol z megarónu s dvoma stĺpmi na priečelí,
prostylos – mal štyri stĺpy na vstupnom priečelí,
amﬁprostylos – mal rad štyroch stĺpov na oboch priečeliach,
peripteros – mal rad stĺpov zo všetkých štyroch strán,
dipteros – mal dva rady stĺpov zo všetkých štyroch strán,
pseudoperipteros – rad stĺpov zo všetkých štyroch strán a polstĺpy
zapustené do steny.
tholos – mal kruhový pôdorys, na vonkajšom obvode s ochodzou
vytvorenou radom stĺpov.
Chrám stál na stupňovitej podmurovke, ktorej horná základňa sa
nazývala stylobat. Na stylobate stáli stĺpy s trámami – tvoril ho ar-
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chitráv, vlys a rímsa, priečelie ukončoval trojuholníkový štít – tympanón. Strecha bola sedlová, krytá škridlou alebo mramorom.
Chrám mal predsieň (pronaos), svätyňu (naos) s kultovou sochou
a zadnú predsieň (epistodomos), ktorú uzavierala stena a v nej boli
uložené dary a poklady. Okná tam neboli. Chrámy boli orientované tak, že hlavné priečelie a vstup smerovali na východ. Do chrámu mohli vstúpiť iba kňazi a kňažky, ľud sa zhromažďoval pred
chrámom.
Svetská architektúra
Popri chrámoch sa začala uplatňovať svetská architektúra. Domy
bežných ľudí boli rôzne. Väčšina skorých obydlí mala len jednu
miestnosť v tvare obdĺžnika alebo oválu. Neskôr sa domy rozšírili do viacerých miestností, interiér bol vzdušný a príjemný. Jednotlivé izby boli usporiadané pozdĺž malého nádvoria. V Helenistickom období (323 – 31 p. n. l.) žili králi a kráľovné v grandióznych
palácoch. Ďalšie dôležité verejné budovy boli Dom zboru, kde sa
schádzala miestna samospráva a súd, ktorý rozhodoval vo veciach
práva. Agora (trhovisko) bolo hlavným miestom stretávania ľudí
a hlavným miestom obchodu. Knižnica bol helenistický vynález.
Zábavné podujatia sa konali v amfiteátroch – divadlách s polkruhovým stúpajúcim hľadiskom, kruhovou orchestrou, skénom /jednoposchodová obdĺžniková stavba pre hercov / a proskéniom /javiskom/ (napr. divadlo v Epidaure). V gymnáziu sa stretávala mládež
pri športovaní a pri intelektuálnych rozhovoroch – filozofovaní. Na
štadióne sa konali rôzne športové podujatia, napr. antické olympijské hry na štadióne v Olympii. Obyvatelia odpočívali v miestnych
kúpeľoch. Tieto rôzne typy budov vznikli v rozličný čas, ale po ich
vzniku sa stali elementárnymi. Tak ako grécke umenie, aj grécka architektúra pozostáva zo základných typov budov, ktoré boli časom prepracované a obohatené o nové prvky, zriedkakedy ich nahradili iným typom stavby.
Grécke architektonické slohy
Na konci 7. storočia p. n. l. prevažovali dva architektonické štýly.
Dórsky sloh, vznikol na gréckej pevnine a v južnom Taliansku. Iónsky sloh sa vyvinul na gréckych ostrovoch v Iónskom mori. Tretí,
v Grécku málo používaný, korintský sloh vznikol na severovýchode Malej Ázie.
Fasáda gréckych chrámov je viac-menej jednotná a bez ohľadu na
sloh sa skladá z troch častí:
zo schodov, stĺpov a entablatúry. Každá z týchto troch častí sa ešte delí na ďalšie časti. Vrchol schodov tvorí stylobat. Stĺp sa skladá
z pätky (okrem dórskeho slohu, ten nemá pätku), drieku a hlavice.
Entablatúra sa skladá z architrávu – vodorovného trámu ležiaceho
na stĺpoch, vlysu a rímsy.
1. Dórsky sloh
Dórsky sloh bol najjednoduchší a najmohutnejší zo všetkých troch
slohov. Dórske stĺpy nemali pätku, takže spočívali priamo na stylobate. Driek bol kanelovaný, vertikálne žliabky v stĺpe zdôrazňovali jeho funkciu vertikálnej podpory. Kanelúry boli plytké a široké,
stretávali sa v ostrej hrane, stĺp bol v prvej tretine vydutý. Na hornom konci drieku sa nachádza echinus (poduška) a štvorcový nosný prvok, zvaný abakus. Dórsky architráv je prostý trám, bez akejkoľvek dekorácie. Nad ním sa nachádza dórsky vlys, pozostávajúci
zo striedajúcich sa triglyfov a metóp. Triglyfy sú hrubé panely s tromi zvislými žliabkami, na ktorých spočívala hmotnosť vrchných
častí stavby. Metópy sú tenšie panely, ktoré mali čisto ozdobnú
funkciu a nachádzali sa na nich reliéfy alebo maľby. Ozdobná rímsa pretŕčala nad všetkými spodnými časťami chrámu a slúžila na
odvádzanie dažďovej vody. Nad rímsou sa dvíha strecha s nízkym
sklonom a vytvára štít, ktorý býval často vyplnený reliéfom. Jednoduchosť dórskeho slohu len zdôrazňovala funkčnosť každého stavebného prvku. Jednotlivé prvky entablatúry boli často namaľované tmavočervenou, zlatou, bielou alebo modrou farbou.
Pamiatky
Najstarším zachovaným dórskym chrámom je Hérin chrám v Olympii. Najznámejším dórskym chrámom je aténsky Parthenón (447 –

432 p. n. l.). Dispozícia chrámu je peripteros – mal 17 stĺpov na bočných stranách a 8 na prednej aj zadnej strane.
2. Iónsky sloh
Iónsky sloh sa vyvinul z dórskeho slohu ale je odľahčený, jemnejší a ozdobnejší. Stĺp je štíhlejší, spočíva na atickej pätke – s oblinami (torus) a žľabmi (trochilos). Kanelúry sú úzke, hlboké a medzi
nimi bol úzky pásik. Hlavica iónskeho stĺpu má dve špirálové volúty – závitnice, prvky pripomínajúce zvitky. Na volútach leží abakus,
echinus zdobil vajcovec. Architráv bol členený na tri horizontálne
pásy, vlys bol súvislý s reliéfom. Jednotlivé časti entablatúry boli
oddelené bohato zdobenou rímsou. Pri stavbe chrámu však vznikli problémy, keďže iónske hlavice vyzerajú rozdielne z boku, a rozdielne spredu a zozadu. Preto rohové stĺpy boli natočené v uhle
45 stupňov aby špirálový vzor vyzeral rovnako spredu aj zo strán.
Iónsky sloh je ozdobnejší a honosnejší ako dórsky, ale chýba mu
jasnosť a sila dórskeho slohu. Výsledkom bolo, že Gréci považovali dórsky sloh za maskulínny (mužský) a iónsky štýl za feminínny (ženský). Napriek tomu, Gréci, používali iónsky sloh aj pri monumentálnych stavbách.
Pamiatky
Napr. Hérin chrám na ostrove Sámos a Artemedin chrám v Efeze
(oba okolo 560 p. n. l.), ktorý je jedným zo siedmych starovekých
divov sveta.
3. Korintský sloh
Korintský sloh je v mnohom podobný iónskemu slohu. Všetko ako
pri iónskom slohu, odlišuje sa len hlavicou, ktorá má tvar kalicha
a je bohato zdobená akantovými listami usporiadanými do jedného alebo dvoch radov a volútami. Vďaka svojím pohľadovým plochám predčila korintská hlavica iónsku.
V klasickom období sa využíva výhradne v interiéri chrámu a až
v helenistickej dobe sa uplatňuje aj v exteriéri.
V dobe, keď aténska demokracia dosiahla najvyšší stupeň aj umenie bolo na vrchole. Atény odrazili perzskú inváziu a pod Periklovým vedením začali znovu budovať to, čo zničili Peržania. Peržania
spálili a vyplienili chrámy na Akropole a teda ju bolo treba znovu
prestavať.
Aténska Akropola
Návrhy chrámu robil staviteľ Iktinos a sochár, ktorý mal vytvoriť
postavy Bohov a dohliadať na výzdobu bol Feidias. Na Akropolu
sa stúpalo po mramorových schodoch a vchádzalo propylajami,
vpravo od vchodu stál chrám bohyne Niké, vľavo Pinakotéka – obrazáreň, na južnej strane stojí najkrajší grécky chrám Athény Parthenos – Parthenon. Socha Pallas Athény vo svätyni Parthenonu je od
Feidia. Gigantická drevená socha, vysoká ako strom, pokrytá zlatom a slonovinou (chryselefantína), oči boli z drahých kameňov,
na prilbe boli zlatí gryfovia a obrovský had stočený v štíte – bola zobrazená ako veľké ľudské stvorenie a jej moc spočívala skôr
v jej kráse než v magických schopnostiach čím Feidiovo umenie
prinieslo novú koncepciu božstva. Na severnej strane sa nachádza iónsky chrám Erechteion, v meste nad agorou stál tzv. Tesaion –
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Kúrós z Anavysu

Praxiteles, Afrodita Knidská

Hefaistov chrám, na južnom svahu stál Odeion – budova na hudobné a spevácke koncerty. Feidiove umenie možno obdivovať na vlyse
Panathénajského sprievodu, v námetoch gigantomachie, kentauromachie a amazonomacie, dobytia Tróje na metópach, kompozície na štíte – telesná krása postáv a ušlachtilosť postojov a dôstojnosť výrazu sú vrcholným stelesnením kalokagatie – jednoty tela
aj ducha.
V sochárstve i maliarstve sa, na rozdiel od ostatných oblastí gréckej tvorivosti, ideál človeka zhmotňuje najzreteľnejšie. Najviac
rozvinuté a zároveň aj najviac zachované ostali diela sochárov.
O maliarstve vieme len zo spisov gréckych spisovateľov a z obrázkov na keramike – na vázach, ktoré boli určené na vodu, víno alebo olej.
SOCHÁRSTVO
Sochy postupne ožívajú z egyptskej strnulosti, ich anatomickú dokonalosť obdivujeme dodnes. Sochárstvo sa sústreďovalo na dokonalejšie poznanie ľudského tela a svoj vrchol dosiahlo vyjadrením duševného stavu človeka. Z výrazu tvárí vidieť hnev i radosť
zo života.
Prvé grécke sochy boli najmä drobné plastiky z bronzu a keramiky,
neskôr to boli exvotá – ﬁgúrky nahých bojovníkov (votívne sošky
ako dar božstvu). Po roku 600 p. n. l. sa začala rozvíjať monumentálna skulptúra - tvorba kultových sôch bohov v nadživotnej veľkosti – tzv. xoanon. Popri náhrobnej skulptúre boli obľúbené so-

Hermes s malým Dionýzom

chy nahého mladíka (kúros) a oblečenej devy (koré). Bohovia, mladí
atléti, krásne postavy žien dokazujú zmysel pre harmóniu a majstrovstvo gréckych sochárov klasického obdobia a helenizmu.
Najznámejšie sochárske diela a sochári
Dórsky chrám v Olympii bol obkolesený sochami víťazných atlétov
Olympijských hier zasvätených bohu, na metópach boli reliéfmi
znázornené Heraklove činy. V Delfách sa našla socha vozataja – oči
sú inkrustované z farebných kameňov, vlasy a pery boli mierne pozlátené, čím tvár nadobudla živší výraz.
Sloboda zobrazovania v klasickom období 5. stor. p. n. l. umožňovala zobraziť ľudské telo v akejkoľvek pozícii alebo pohybe tak, aby
vyjadrovala vnútorný život postáv. V rôznych mestách začali vznikať sochárske školy. Súperenie medzi nimi podnecovalo umelcov
k ešte väčším výkonom a to napomáhalo k vzniku rôznorodosti.
Bronziar Myrón bol majstrom v zachytení pohybu ľudského tela.
Po prvýkrát v dejinách gréckeho antického umenia umelca zaujala prirodzená podoba vecí, pohyb a senzibilita človeka. Svojim dielam vdýchol skutočný život. Diela: dynamickou sochou Diskobolos znázornil atléta vo chvíli, keď sa chystá vrhnúť diskom (našli sa
mnohé kópie tohto diela, ktoré nám dovoľujú vytvoriť si aspoň
akú-takú predstavu o jeho diele), súsošie Aténa a silén Marsyas (vyjadril duševné pohnutie – zlosť a hnev), jeho sochy zvierat vynikali realizmom – Krava.
Polykleitos z Argu hľadal v skladbe ľudského tela matematické a geometrické zákonitosti a stanovil zákon zobrazovania – kánon. Na
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tomto princípe vytvoril sochu Doryfora – Nosiča kopije – prvú sochu v kontraposte, t. j. postavy v uvoľnenom postoji (prenesenie váhy
na jednu nohu, druhá noha je odľahčená, rameno a ruka sú v zodpovedajúcom pohybe, hlava mierne naklonená).
Ďalšie jeho diela sú známe iba z kópií: Diadúmen (mladík s víťaznou stuhou), Kyniska (olympijský víťaz), Ranená Amazonka.
Feidias je považovaný za najväčšieho sochára staroveku, veľmi
všestranného umelca, ktorému sa podarilo stelesniť grécky ideál kalokagatie (krásny, ušľachtilý, fyzicky a duševne zdatný človek).
Viedol výzdobu Parthenónu – vlys Panaténajského sprievodu (postavy na štítoch – Zrodenie Atény, Boj Atény s Poseidonom o Atiku). Ďalšie diela: Aténa Lemnia, Aténa Promachos (bojovnica, 9 m,
stála na Aténskej Akropole), Aténa Parthenos (panenská Athéna –
chryselefantína v Parthenóne, 12 m, zachovali sa len zmenšené
rímske kópie), socha boha Dia – Feidiov Zeus v Olympii (považuje sa
za jeden zo 7 divov sveta, bola to chryselefantína – socha zo slonoviny a zlata, výška 13 m, zničená pri požiari). Mnohé jeho diela boli zničené, zachovali sa len kópie, avšak chrámy, kde boli umiestnené ešte existujú.
Sochárstvo druhého klasického obdobia v 4. stor. p. n. l. sa líši od
predchádzajúceho čoraz väčším realizmom, ktorý sa opieral o intenzívnejšie zmyslové poznanie, ústupom idealizmu a zvýšeným
záujmom o duševné stavy, emócie a vášne.
Skopas z ostrova Paros používal najmä mramor, podarilo sa mu vyjadriť zložité emócie, vášne, výraz bolesti, radosti a smútku. Diela:
reliéfy na vlyse Mauzólea v Halikarnasse, sochárska výzdoba Artemisia v Efeze, súsošie Niobovcov, Mainada.
Narastajúce realistické tendencie viedli ku vzniku portrétu a sochári si začali všímať okrem mladých ľudí aj starých s črtami staroby. Bolo to v dobe Alexandra Veľkého, keď ľudia začali diskutovať o portrétnom umení. Zmenil sa aj ľudský ideál. Namiesto fyzicky
zdatného atléta nastúpil typ zmyslovo oduševneného, až žensky
zjemneného, mladíka a vzrástla estetická záľuba kochať sa nahým
ženským telom.
Praxiteles bol prvý sochár, ktorý stvárňoval nahé ženské postavy
v životnej veľkosti. Vyjadril nový ideál doby. Pôvabný postoj, elegancia bez dramatického pohybu, vyrovnané duševné rozpoloženie.
Takýto typ zobrazenia bol jeho silnou stránkou, prehnutie v bokoch a šikmá póza sú dnes známe ako Praxitelova S-krivka. Afrodita Knidská je Praxitelovo prevratné dielo, prvý ženský akt, ktorý
zobrazuje nahú bohyňu lásky ako vstupuje do kúpeľa (táto socha
zmizla, zachovali sa len rímske kópie). Praxiteles sa snaží o skutočné vyjadrenie ženskosti v stavbe tela aj v póze. Jemnosť a ženskosť
sa prenáša aj do mužských sôch, bohovia pôsobia veľmi jemne
a zženštilo – napr. Hermes a Dionýzos (boh Hermes drží na rukách
malého Dionýza, ktorý sa naťahuje za strapcom hrozna v jeho
druhej ruke), Odpočívajúci satyr, Apolón Sauroktonos (Apolón opretý o strom, sleduje jaštericu a chystá sa ju naň pripichnúť).
Dvorný sochár Alexandra Veľkého Lysippos na rozdiel od iných (napr. Polykleita či Feidia), ktorí svoje sochy koncipovali len pre frontálny pohľad, túto tradíciu prelomil a vytvoril diela, na ktoré sa dalo
pozerať zo všetkých strán. Zaviedol aj nový kánon, podľa ktorého
mali byť sochy štíhlejšie ako napr. Polykleitove diela. Ukážkou tohto princípu je bronzová socha Apoxyoména. Od Polykleitovho Doryfora sa líši mnohopohľadovosťou a iným kánonom (hlava tvorí
osminu tela, uvoľnený kontrapost – pravá noha vybočuje, detailný pri zobrazení anatómie s výrazom duševného stavu na tvári).
Ďalšími sochami (zachovanými v rímskych kópiách) bolo niekoľko
portrétov a jazdeckých pomníkov Alexandra Veľkého, portréty Sokrata, Euripida a Aristotela, Sediaci Hermes, Odpočívajúci Herakles,
Sediaci Herakles.
Založenie Alexandrovej ríše malo veľký význam pre umenie, umenie tejto doby sa začalo nazývať ako helenistické, pretože prenikalo
do ďalších oblastí mimo Grécka a zároveň prijímalo znaky orientálnych kultúr – Malej Ázie, Sýrie, Egypta.

Ďalšie významné sochárske diela helenizmu
Venuša z Miló (alebo aj Afrodita Melská, nájdená v roku 1820 na
ostrove Melos/Milos) je jeden z najznámejších príkladov helenistického umenia. Táto 203 cm vysoká mramorová socha ženy znázorňuje Afroditu (v Ríme známu ako Venuša), grécku bohyňu lásky, krásy, plodnosti a sexuálnej túžby. Je len torzom bez ramien
a podstavca, autor nie je presne určený(Praxiteles alebo Alexander z Antiochie).
Niké Samotrácka bola objavená vo svätyni na gréckom ostrove Samothráké. Táto rímska kópia gréckej sochy neznámeho autora stála na podstavci v tvare provy lode a v ruke držala trofej víťazstva.
Telo má naklonené dopredu, aby mohla lepšie čeliť vetru, ktorý jej
rozvieva záhyby rúcha. Je jemná a plná dynamiky.
Mramorové súsošie Laokoóna bolo nájdené v roku 1506 vo viničných svahoch v Ríme a zobrazuje trójskeho kňaza Laokonta a jeho
synov v zúfalom boji o život s hadmi. Chýbajúce časti boli v baroku nahradené. Keď sa však v 20. storočí našla ruka patriaca k súsošiu vymenili rovno vystreté nahradené rameno Laokonta za v lakti
zohnutý originál. Socha tvorí vzácny kus vo Vatikánskej umeleckej zbierke.
Reliéfy na Diovom oltári v Pergamone, umiestnené na vlyse s dĺžkou 113 m a výškou 2,3 m znázorňujú zápas bohov a gigantov (gigantomachie), boj medzi pergamskými Grékmi a barbarskými Galaťanmi keltského pôvodu. Neexistuje žiadne ľudské telo, ktoré by
bolo tak dobre stavané a krásne ako tieto grécke sochy.
MALIARSTVO
Maliarstvo nemalo možnosť pretrvať v toľkých výborných kópiách
Rimanov ako sochárstvo. Okrem jedinečného nálezu vykopávok
v Pompejách sa zachovalo iba niekoľko vzácnych nástenných malieb a mozaiky. Maľba sa uplatnila v chrámovej architektúre ako
nástenná mozaiková maľba. Významná je maľba na vázach, jej námetom bola mytológia, národné dejiny, Homérove eposy. Maľovali aj zátišia.
Gréci nepoznali perspektivu, maliari však objavili zobrazovanie perspektívnou skratkou – odvážili sa namaľovať nohu spredu, nebáli
sa zobraziť len jednu ruku a druhú nechať schovanú za ramenom.
K najznámejším maliarom patrili: Polygnótos z Tasu, Apollodoros
z Atén, Exekiás, Parrhasios, Andokides a Apelles (dvorný maliar Alexandra Veľkého).
Grécke vázy, na ktorých sa uplatnilo maliarske umenie, neboli nádoby pre bežnú potrebu. Slúžili ako luxusné predmety a používali
sa pri slávnostných hostinách, tzv. sympóziách, ako ceny pre víťazov na pretekoch a ako náhrobné pomníky. Slúžili aj ako dekorácia
a túto funkciu si dodnes zachovali.
Vázové maliarstvo – štýly
Geometrický štýl spočiatku prevládal. Meno dostal podľa geometrickej výzdoby, ktorá je na keramike rozložená do niekoľkých horizontálnych pásov a zredukovaná na niekoľko geometrických foriem. Tvary rastlín, zvierat a ľudských postáv sú štylizované do
geometrických tvarov. Vrcholným prejavom tohto štýlu sú tzv. Dipylské vázy (veľké amfory vykopané pri Dipylskej bráne v Aténach).
Popri geometrickej výzdobe (linky, meandre…) sa tu objavujú geometricky štylizované ﬁgurálne výjavy s pohrebnými námetmi.
Orientalizujúci štýl tvorí akýsi prechod medzi geometrickým a čiernofigúrovým štýlom. Táto keramika je charakteristická bohatšou
a rozmanitejšou výzdobou. Stretávame sa tu s levmi, tigrami, sfingami. Často v heraldickom usporiadaní dvoch zvierat proti sebe.
Ďalej sa zobrazujú ornamenty odvodené z lotosov a palmových
listov. Tento štýl dostal meno podľa svojho pôvodu vo východných oblastiach Grécka a prvkov inšpirovaných Blízkym východom. Významné miesto tu zaujala rodoská a milétska keramika –
spoznáme ju podľa smotanovo-žltého povrchu, lebo pre horšiu
kvalitu hliny miestneho pôvodu sa musela pred maľovaním a vypálením natrieť jemnou engobou. Svoj vrchol dosiahol tento štýl
v Korinte najmä vo figurálnej maľbe. Výtvory tamojších hrnčiarov

Keramika, detail amfóry. Achileus pri hre s kockami

a maliarov váz v druhej polovici 7. storočia p. n. l. ovládli grécky
svet umenia a obchodu.
Čiernofigúrový štýl s čiernymi ﬁgúrami je charakteristický použitím
kovovolesklej čiernej farby na červenooranžovom podklade, vyskytujú sa tu aj iné farby najmä biela pre holé časti ženských tiel
a fialová ktorá sa používa na ornamenty. Postavy sú namaľované
čierno a detaily postáv (črty tváre, záhyby rúch) sú naznačené vyrytými líniami. Umelci sa inšpirovali všedným životom, prírodou
ale najmä mytológiou.
Do tohto obdobia spadá aj tvorba tzv. panathénajských amfor,
ktoré slúžili ako ceny pre víťazov panathénenjských hier.
Červenofigúrový štýl s červenými ﬁgúrami podobne ako čiernofigúrový má korene v Aténach. Celá nádoba je pokrytá kovovolesklým
lakom s výnimkou postáv a ornamentov, ktoré majú tehlovočervenú farbu, detaily už nie sú vyryté ale namaľované jemným štetcom
v tmavšom odtieni. Tento obrátený postup umožňoval uplatnenie
väčšej maliarskej nápaditosti.
Umelecky najpôsobivejšie však boli tzv. biele náhrobné lékythy.
V 4. stor. p. n. l. postupne produkcia maľovaných váz zanikla.
ÚŽITKOVÉ UMENIE
Gréci rozvinuli techniku spracovania bronzu. Vyrábali a vyvážali napr. zrkadlá s rúčkou v tvare ľudskej figúry, trojnožky a krátery. Grécke zlatníctvo dosiahlo vysokú úroveň napr. v tvorbe strieborných
šperkov a rythónov s reliéfmi (nádoby na nápoj v tvare rohov). Dokonalé svojou formou boli mince razené zo striebra i zlata – mali obojstrannú razbu s hlavou vládcu, nápisom či symbolom štátu.
Poznali výrobu rôznych druhov nábytku, ich podobu môžeme vidieť vyobrazené na vázach. Osobitý tvar mala drevená stolička, nazývaná klismos. Používali rôzne technológie spracovania skla (tlačenie do foriem, sklenené tyčinky natavované na pieskové jadro aj
fúkanie skla).
Najväčší význam v remeselnej výrobe mala keramika. Dnes si spomedzi tvorcov gréckych váz ceníme najmä maliarov ale starovekí
Gréci si naopak viac cenili hrnčiarov. Vázy a iné nádoby sa mohli
vyrábať aj bez výzdoby ale ich výroba si vyžadovala nemalé technické zručnosti. Vázy v staroveku neboli veľmi drahé, aj keď pat-

rili medzi luxusný tovar, napr. cena za červenofigúrový kráter bola v 5. storočí pred n. l. približne jednu drachmu, čo zodpovedalo
asi polovici prasaťa.
Gréci rozlíšili vázy podľa účelu a vpečatili im dokonalý, vyvážený
a ladný tvar. Z vykopávok poznáme vyše dvadsať základných typov gréckych váz. Napr. kráter s širokým otvoreným hrdlom slúžil
na miešanie vína s vodou, amfora zas na uskladnenie tekutiny (niektoré amfory boli vysoké až jeden meter). Amfory s dvoma uchami boli na prenášanie vody a oleja, hydria s jedným uchom zvislým
a dvomi menšími vodorovnými na vodu. Oinoché – konvica, slúžila na víno, často mala detailne tvarovaný otvor na liatie. S úzkym
hrdlom a kalichovitým ústím bola zas lékytha a slúžila na olej. Ako
nádoby na voňavý olej a voňavky slúžili malé nádoby – alabastrony. Dvojuchý kantharos, jednouchý skyfos a kylix – čaše na nôžke –
slúžili na pitie nápojov.
RI
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Divadelné trosky či, ako, kedy, prečo a čo ďalej
Pripravovať divadelné ocenenia sezóny na školskej pôde je dosť riskantný čin. Bojím sa, že sa niekto urazí, že si to vezme
až príliš osobne a neuvedomí si, že je to v prvom rade najsympatickejšie pred najlepším. Hlasujú všetci. Dokonca rozmýšľam, či som neposlala mail aj pani upratovačke, či školníkovi.
Obáv mám dosť, času málo, ale aj tak je v popredí hlavne nadšenie. Ako dopadne ten večer? Sama neviem a asi ani do posledného momentu nebudem vedieť. Ani to kto si príde vziať cenu, kto všetko príde a, či vôbec niekto príde. Pár ľudí mi
už účasť potvrdilo, ale nemyslím si, že budeme musieť dokladať stoličky. To si asi priveľmi fandím.
Lenže Divadelné trosky sú len začiatok a vysvetlí to aj dôvod prečo po troskách nasleduje predstavenie Verona. Chceli by
sme zaviesť pravidelné prezentovanie nášho odboru. A aby to malo nejakú pravidelnú líniu, stanovili sme si každý tretí
pondelok v mesiaci. Keď sme túto ideu predstavili pani Krkoškovej, hneď sa nás opýtala, kedy to chceme stihnúť, veď máme prijímacie pohovory a maturitu. Odpoveď – my samé nevieme. Ale vravíme si, že to zvládneme a dúfame, že to aj po
nás niekto prevezme, že sa to chytí a, že tu ja naozaj každý tretí pondelok budem. Pretože vieme aká je moja dochádzka.
Máme v pláne soirée či divadelné produkcie v zastúpení všetkých ročníkov, teda tých, ktoré budú chcieť. Zatiaľ je to všetko hlavne v hlavách a nie na javisku, ale to už je iba otázkou času.
Je pravda, že viac myslím na hereckú časť školy ako na výtvarnícku. Ale už aj tam sa dávajú veci do pohybu a dúfam, že ich
čoskoro doklepneme a predstavíme.
Nebola som na to ale sama, veľká vďaka patrí môjmu ako sa sama nazýva „ľavému malíčku na nohe“ – Audke Myslivcovej.
Obe máme trvalý pobyt v Považskej Bystrici a prechodný vo Vrútkach. Pravidelne si nadávame za zvonenia budíkov tej
druhej, ale napriek tomu všetkému do toho šla so mnou. Ďakujem!
A ďakujem aj vám, že sa tešíte, že hlasujete a, že máte iniciatívu bez ktorej by to nešlo. Teším sa na Vás či už 23. novembra
o 17:00 na Divadelných troskách a Verone alebo na Ťapákovcoch 18. decembra o 18:30.
Vidíme sa!

28

Ako
sa
cítim

– Je mi to jedno, ale je

tu a v ruke drží zväzok

to zlý rok.

kľúčov a s tikajúcimi
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MIROSLAV CIPÁR – ZNAKY MALIARSKEHO GESTA
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Začiatkom októbra sme s žiakmi výtvarného odboru navštívili v Turčianskej galérii výstavu slovenského výtvarníka Miroslava Cipára „Znaky maliarskeho gesta“.
Vernisáž výstavy sa konala v stredu 13.
septembra 2017 a potrvá do 12. novembra 2017. Pre Turčiansku galériu v Martine je poctou, že sa podobná prezentácia,
tak významného autora, koná na jej pôde
(a pre našich študentov šťastím).
V oblasti výtvarného umenia je Miroslav
Cipár jednou z najvýznamnejších osobností vývoja vizuálnej komunikácie na
Slovensku druhej polovice 20. a začiatku 21. storočia. Je pokladaný za jedného
z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov. Jeho skutočne široký záber tvorby
siaha od grafického dizajnu a knižnej ilustrácie až po monumentálnu tvorbu, bohaté portfólio tvoria maľby, sochy, grafiky, vytvoril aj mnohé známe logá a tiež
pracuje v oblasti reklamnej a plagátovej
tvorby, animovaného filmu a scénografie. Nepochybne najpopulárnejšie sú však
jeho ilustrácie, za ktoré získal viacero významných ocenení. Mimoriadna kreativita a pracovitosť autora s ktorou prekračuje žánrové a mediálne limity ho radia ku
kľúčovým osobnostiam nie len logografie a ilustrácie, ale aj abstraktnej maľby na
Slovensku. V jeho monumentálnych dielach nájdete abstrakciu, informel, minimalizmus a samozrejme lettrizmus, keďže
písmo je Cipárovi nesmierne blízke.
Práve aktuálna výstava Miroslava Cipára
je dokladom tvorivej energie autora a tiež
ukážkou jeho neustálej fascinácie písmom.
Inšpiráciu čerpá z literatúry, spoločenského diania a iných individuálnych impulzov.
Tieto podnety majstrovsky tlmočí rozmernými obrazmi, komornými kresbami, náčrtmi a grafickými poznámkami.
„Páči sa mi názor – prijal som ho za svoj –
že človek sa narodí kvôli tomu, aby sa vyjadril, aby povedal, čo si myslí o svojej
existencii“, vyznal sa raz Miroslav Cipár.
Keď sa v roku 2015 dožil Miroslav Cipár životného jubilea – 80. rokov, usporiadalo
Slovenské múzeum dizajnu v priestoroch
Galérie v podkroví retrospektívnu výstavu. Kurátor výstavy Jozef Longauer ju nazval Miroslav Cipár, univerzálny tvorca,
s rozsiahlym podtitulom: krasopisec, typograf, tvorca značiek a piktogramov, ilustrátor, kresliar, maliar.
Miroslav Cipár daroval múzeu a teda štátu, čiže ľudu, národu, (možno aj ľudstvu?)
približne 5 600 vlastných prác a táto výstava obsahovala poväčšinou diela z tohto daru.
Keďže sa drvivá väčšina našich študentov
stretla s Cipárovou tvorbou po prvý krát,

pre úplnosť prehľadu a pochopenie výstavy je potrebné aj stručné predstavenie
autora, v ktorom sa pokúsim nadviazať na
podtitul jubilejnej výstavy.
Akademický maliar Miroslav Cipár sa narodil 8. januára 1935 vo Vysokej nad Kysucou. Po ukončení žilinského gymnázia
študoval v rokoch 1953 – 1955 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave u profesora Eugena Lehotského. V rokoch
1955 – 1961 absolvoval štúdium grafiky
a monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave
pod vedením profesorov Vincenta Hložníka a Petra Matejku. Erudovanosť a skúsenosti získal v rokoch 1971 – 1972 v indickom Novom Dillí v Children’s Book
Institut, v roku 1985 viedol workshop pre
ilustrátorov na Srí Lanke a v roku 1987 získal štipendium v Spojených štátoch amerických. Uznávaný slovenský výtvarník
stál pri zrode a realizácii viacerých kultúrnych projektov, najznámejším z nich je
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB), pre ktoré vytvoril aj logo.
Krasopisec
Neviem, či Miroslava Cipára nazval krasopiscom jeho priateľ Ľubomír Feldek, alebo
sa tak definoval sám, ale túto povesť mal
už na žilinskom gymnáziu. Prvé oficiálne
potvrdenie jeho krasopisectva bolo, keď
ho ešte ako chlapca poverili napísaním
zdravice pre Stalina na pergamen. Jeho
najrozsiahlejšou kaligrafickou realizáciou
je riešenie edície Pamäti a dokumenty
pre vydavateľstvo Tatran v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. V edícii vychádzali staré cestopisy, spomienky a podobná – zväčša zabudnutá – literatúra.
Návrhy kreslil perom. Cipár tu preukázal
zmysel pre dobový
výraz, ktorý dosiahol písmom, ktoré obmieňal, bez
toho, že by stratil
vlastný výraz. Zaujme jeho variabilita, niekde pridal aj
kaligrafické kresby,
ktoré doslova „napísal“.
Typograf
Cipár sa typografii nevyhýbal, aj keď nie
je typickým typografom. Pri ilustrovaní
spolupracoval s typografmi-špecialistami
Ľubomírom Krátkym, Igorom Imrom, Pavlom Blažom, českým Milanom Kopřivom
a raz dokonca s Oldřichom Hlavsom. Využíval kresliarsku zručnosť – svoju predstavu vedel hodnoverne načrtnúť, čím vytváral sugestívne pôsobiacu typografiu.
Vo svojom ranom období titulkové písmo často kreslil alebo vystrihoval z fareb-

ných papierov. Obľuboval robustné typy
písma, ktoré štylizoval a dekoroval v jednote so svojimi ilustráciami, ovplyvnenými, okrem iného, aj detským výtvarným
prejavom.

Tvorca značiek a piktogramov
To, čo platí o Cipárovej kaligrafii a typografii, platí aj o jeho značkách, väčšina z nich má typografický základ. Značka na Bienále ilustrácií Bratislava nebola
jeho prvá značka, ňou sa však presadil,
nasledovala značka na Slovenskú národnú galériu, ktorá predznamenala dlhú sériu jeho prísne geometrických značiek,
z ktorých spomeniem značky pre Múzeum Milana Dobeša či Galériu geometrizmu a konštruktivizmu. Ich protipól tvoria
značky, ktoré vychádzajú z kaligrafie, naptíklad logo Bratislavských hudobných
slávností. U Cipára majú miesto oba po-

stupy: aj spomínaná strohosť, aj dekoratívna hravosť. Medzi nimi našiel široký priestor, ktorý mu poskytol mnoho
možností – vytvoril okolo tristo značiek.
Túto prácu miluje a ako prvý na Slovensku ju prezentoval aj na samostatných
špeciálnych výstavách. Bohatá Cipárova značková tvorba bola uznávaná „pred
prevratom“ a je i po ňom, keď tvorba korporátnej identity zažila na Slovensku dovtedy nevídaný vzostup. Stala sa jednou
zo základných hodnôt nášho grafického
dizajnu a jej kvalita je nadčasová. Vytvoril
aj súbor informačných piktogramov pre
prešovské divadlo. Dokonca mnohé z jeho ilustrácií majú charakter piktogramov
(Ľudové umenie na Slovensku, vydavateľstvo Tatran).
Kresliar
Jeho veľkou prednosťou však ostáva kresba, charakteristická Cipárovsky nezameniteľným rukopisom. Ten spočíva v štylizácii jednoduchých predmetov, ktoré
skladá tvarovo i farebne do kompozične
zoskupených obrazov plných fantázie.
Ilustrátor
Autorovu ilustračnú tvorbu charakteri-

zuje dominantný prvok hravosti. Sklon
k symbolom, znaku a vycibrenej až histrorizujúco pôsobiacej ornamentike robí
jeho ilustrácie jedinečnými. Za ilustračnú
tvorbu získal Miroslav Cipár viacnásobnú Cenu vydavateľstva Mladé letá a Čestné uznania zo súťaže Najkrajšia kniha. Za
ilustrácie ku knihám Márie Ďuríčkovej Biela kňažná a Dunajská kráľovná získal Plaketu BIB‘73 a Plaketu BIB‘77. Z Festivalu
najkrajších kníh sveta vo francúzskom Nice si v roku 1972 priniesol ocenenie Zlatý orol za ilustrácie Aristofanovej Lysistraty. Od roku 1979 je výtvarník nositeľom
ceny Ľudovíta Fullu a od roku 2001 tiež
nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy.
Jeho ilustrácie sú jednými z mojich najobľúbenejších – spomínaná Biela kňažná,
Zlatá brána, Gargantua a Pantagruel, Baran Bé a mnoho ďalších. Škoda, že v mojej súkromnej knižnici chýba Jožko Mrkvička, spáč.
Maliar
Aj keď vyštudoval monumentálnu maľbu, dlho bol známy ako ilustrátor a grafický dizajnér. Ako sám uviedol v jednom
interview, prevažovali objednávky na ilustrácie, na maľbu veľa času nezostávalo.
A hlavne bolo treba uživiť rodinu. O jeho
produktivite aj na tomto umeleckom poli
nás presvedčila aj výstava v roku 2013, na
ktorej prezentoval 108 svojich malieb a to
bol len výber z tvorby.
Cipárova maliarska tvorba je rozsiahla a vskutku rôznorodá. Aj keď jeho diela
možno pôsobia dojmom „ľahkosti“, akoby vytierania štetca na plátne, sú často
produktom vnútorného boja autora. Ako
sám hovorí: „Moja ilustrátorská skúsenosť,
znalosť mnohých reálií, aj skúsenosť grafického dizajnéra mi ustavične diktujú:
musíš to urobiť presne, dôkladne, definitívne, nesmie to prečnievať, nesmie tam
nič chýbať ani byť navyše. Snažím sa však
vydržať to napätie. Ilustrácia či grafický
dizajn musia byť na objednávku. To znamená, že sa do istej miery prispôsobujete
vôli zadávateľa. Naproti tomu maľbou sa
môžem vyjadriť sám za seba a byť jej zvrchovaným vlastníkom.“
Napriek pokročilému veku denne maľuje alebo kreslí. S manželkou Vilmou žije
v Bratislave, má dve deti a štyri vnúčatá.
„Brilantné majstrovstvo radí Cipára nepochybne k európskym umelcom, ktorým
slovanstvo – hlavne v očiach západných
zberateľov a obdivovateľov výtvarného
umenia – nemožno uprieť“, povedal na
výtvarníkovu adresu Vincent Polakovič,
galerista a spoluzakladateľ bratislavskej
Danubiany.
Pri spracovaní tohto článku som používala materiály z monografie, rozhovorov
a internetu, ako aj vlastné postrehy a fotodokumentáciu z výstavy.
Mgr. Renáta Ižipová

„Maľovať, byť ponorený v tom sóse, to je už navždy, toho sa nedá zbaviť.“
Miroslav Cipár
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Na záver našej prehliadky si pre nás galerijný pedagóg pripravil tvorivú dielňu, na ktorej mali študenti vytvoriť svoj imaginárny „podpis“ jednoduchým maliarskym gestom.

#SmartPrintShop
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Tlačiareň P+M Turany
Študenti štvrtého ročníka sa zúčastnili prezentácie dodávateľského sortimentu, ktorý v priestoroch
tlačiarne P+M Turany predstavila firma EUROPAPIER. Dostali vzorníky
najnovších ofsetových a digitálnych
papierov používaných v súčasnosti
v tlačiarňach. Zároveň si mali možnosť vyskúšať novú technológiu
vrstvenia papiera na svojich vlastných prácach. Bol to ďalší príspevok
k odbornému a praktickému vzdelávaniu našich študentov.

Push to Stop is how we see smart print production in
the future. It is based on networked processes and
intelligent machines that organize and work through
all print jobs independently. Completely autonomously.
The operator only intervenes if necessary. This is
invaluable because it frees you up to concentrate on
what really matters. Simply Smart.

Naši študenti si už nevedia predstaviť život bez EUROPAPIERa

Ilustrácia na prvej strane obálky:
Tomáš Králik, analýza výtvarného diela, 2. ročník
Ilustrácia na zadnej strane obálky:
Alexandra Čižmáriková, štruktúra, 1. ročník
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