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architek túra
Architektúra sprevádza ľudstvo od vzniku civilizácie. Existuje nespočítateľné množstvo definícií architektúry. Tie sa tvoria paralelne s vývojom spoločnosti. Raz je prioritou stavebno-technická stránka, inokedy sakrálna, mytologická, výtvarná alebo ekologická, či sociologická. Architektúra ako matka umení? Architektom sa človek narodí alebo ju vyštuduje? Architekt ako promótor
a tvorca? Umelec či inžinier, projektant? Autor scény nášho života? Architektúru vnímame stále. V nej žijeme, rodíme sa i umierame.

Architektúra

21.

stor.
na Slovensku

Na pozadí minulosti
Architektúrou môžeme nazvať už jaskynné obydlia v najstaršej časti talianskeho mesta Matera v Sassi – upravené pred 8 000
rokmi, megalitické Taulas a Navetas na Menorke, Hagar Quim na Malte, Nuragi na Sardínii či megalitické stavby v Bretónsku
a v Anglicku. To bola Architektúra bez architektov, ako ju pomenovala slávna výstava Bernarda Rudofského v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Paralelne sa vyvíjala vetva chetitsko-asýrska, minojská a následne egyptská. To všetko už bola architektúra vedome tvorená ľudským duchom, už existoval architekt.
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Sú to diela vytvárajúce dejiny architektúry. Európsku architektúru však najviac ovplyvnila grécko-rímska kultúra. Významným
činom v posudzovaní vzťahu staviteľa a architekta bolo oddelenie duchovnej, kreslenej časti od konkrétnej stavebnej realizácie.
To nastávalo niekedy v palladiovských časoch. Definície architektúry sa rozvíjali od 15. storočia, najmä v renesancii, keď sa začali prekladať antické spisy. Teória architektúry sa ďalej rozvinula v 19. a 20. storočí pri hľadaní nových koncepcií modernej architektúry.

„Architektúra je syntetickým ukazovateľom kultúry a civilizácie. Je prevažne kolektívnym výtvorom, a to umeleckým i technickým, je výrazom ekonomických možností a organizačných schopností spoločnsti,
vypovedá o materiálnej a ideovej stránke života svojej doby.“


Vojtech Zamarovský

Danubiana
Bratislava
2000

Vila Linea
Bratisava
2003

Zimný štadión Ondreja Nepelu
Bratislava
2011

Sídlo firmy Phoenix Zeppelin
Banská Bystrica
2011

Danubiana Meulensteen Art Museum, alebo skrátene Danubiana, je múzeum moderného umenia nachádzajúce sa asi 15 km južne od Bratislavy blízko
mestskej časti Čunovo. Múzeum sa nachádza na poloostrove na toku rieky Dunaj. Bolo otvorené 9. septembra 2000. Zvláštnosťou vyniká v tvare hlavnej
časti.

4

Zimný štadión Ondreja Nepelu (Slovnaft Aréna) je
zimný štadión a multifunkčná hala v bratislavskej
mestskej časti Nové Mesto na ulici Odbojárov 9, ktorý bol rekonštruovaný v rokoch 2009 – 2011. Svojim
zvláštnym tvarom vyniká nie len medzi stavbami na
Slovensku, ale aj v zahraničí.

Panorama City
Bratislava
2016

Panorama City je administratívno-bytový komplex
v Bratislave. Dvojice bytových vežiakov budú jedny
z najvyšších budov na Slovensku, 33-podlažné, 108
metrov vysoké veže trojuholníkového pôdorysu. Vo
vežiach sa bude nachádzať 606 bytov, súčasťou projektu sú kancelárske priestory vysokého štandardu.
Myslím, že to nebude najvhodnejšie miesto na dlhodobé žitie, ale svojou priestrannosťou a jedinečnosťou vyniká.

Táto architektonická stavba je určená na bývanie.
Svojim tvarom perfektne splýva so stavbami svojho
storočia. Napriek tomu že je postavená v začiatkoch
21. storočia vynikajúco rieši problémy prítomnosti.

Základnými východiskami návrhu konceptu stavby
bola prítomnosť frekventovanej rýchlostnej komunikácie v dotyku s lokalitou výstavby a potreba užívateľa prezentovať v exteriéri predmet svojho podnikania
stavebné stroje. Svojim jednoduchým tvarom sa stáva veľmi unikátnym a zapamätateľným.

Relaxx centrum
Bratislava
2009

V tomto objekte, ktorý je inak veľmi zaujímavý vďaka
svojmu tvaru a veľkosti, sú ponúkané služby ako bazény, sauny, stravovacie zariadenia a iné. Takisto tu
nájdeme aj fitness centrá a reštaurácie s „racio“ stravou. Pre milovníkov architektúry je tvar budovy jedinečným.
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Potrebujeme
mydlovú hmotu (nakrájať na malé kocky). farby do
mydla, vonné oleje alebo silice, formu na mydlo, celofán,
potravinovú fóliu, hrniec s rúčkou alebo ak chceme
rozpustiť hmotu v mikrovlnke tak plastovú misku, lyžičku
a nožík.

4. Do zafarbenej hmoty pridáme vôňu. Taktiež by sme
nemali prekročiť dávku. Ak máte eseciálne oleje, môžte
použiť aj tie. Hmotu premiešame a v prípade potreby
pridáme vôňu.

Postup
1. Z hmoty si odoberieme požadované množstvo
a nakrájame na malé kúsky, ktoré dáme do hrnca alebo
do misky.
2. Hrniec dáme na varič na nižší stupeň. Hmota by sa
mala začať topiť. Občas hrniec chytíme a potočíme
obsahom. Môžeme aj miešať lyžicou ale opatrne, pretože
príliš „veľké“ miešanie môže spôsobiť že po vychladení
sa na povrchu objavia krátery z bubliniek. Ak chcete hmotu
zohrievať v mikrovlnke tak v intervaloch po cca 20 sekúnd.
POZOR! V hrnci/nádobe ktorú použijeme na výrobu
už NIKDY nevarte! A pozor na prevretie.
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homemade

3. Keď je hmota tekutá, odstavíme hrniec/nádobu bokom
a pridáme po kvapkách tekutú farbu, jemne premiešame.
Farbu pridávame dovtedy, dokým nedosiahneme
požadovaný odtieň.
POZOR! Nemali by sme prekročiť maximálnu
odporúčanú dávku.

mydlá
5. Do hmoty môžete primiešať i sušené kvety, (napríklad
levandule) či pomarančovú kôru.
6. Ak nám hmota začala tuhnúť, dáme ju na varič/do
mikrovlnky.
7. Môžme naliať do formičiek.
8. Po vychladnutí mydielka vyklopíme.
9. Čo najskôr zabalíme.

7

Storočie Módy
20. roky

50. roky
Roky päťdesiate znovuobjavili žiarivé farby a vzory. Priniesli
svetu džínsovú módu, ktorá bola obľúbená predovšetkým
medzi mladými.

Dvadsiate roky. V ženskej móde nastal dosť dôležitý zlom
– nepohodlné, dlhé a nazberané šaty, hrubé vrstvy, korzety
a veľké klobúky nahradili krátke koktejlové minišaty.
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60. roky

30. roky

Módnym hitom týchto rokov sa stala tzv. minimóda ako
rebélia mladých proti zaužívaným pravidlám. Minisukne
cigaretového strihu doplnené ľahkou blúzkou, alebo
pánskou košeľou – najobľúbenejšia kombinácia na bežné
nosenie pre milióny žien, bez ohľadu na vek. Samozrejme,
doplnené pančuchovými nohavicami, ktoré sú čoraz
populárnejšie.

Tridsiate roky priniesli do módy veľmi veľa nového. Dá sa
povedať, že toto obdobie bolo pre módu nenahraditeľné,
pretože čo vzniklo v 30. rokoch, sa nikdy nepoprelo, naopak
– každá žena tento štýl miluje, pretože práve v tomto
časovom období sa móda rozvinula na ženskú, veľmi
elegantnú a takpovediac večnú. Vysoké pásy na úzkych
sukniach, vlnky a lokne vo vlasoch, dokonalé líčenie.

40. roky
Štyridsiate roky boli jednoduchosť sama o sebe. Obsahovali
predovšetkým zvýraznené ramená, úzky driek a sukne pod
kolená. Móda v tom období bola praktická, autoritatívna,
elegantná a zároveň minimalistická.

70. roky
Siedme desaťročie prialo hlavne experimentom. Ženy sa
klaňali denimu, overalom a semišu. Páni vsadili na
pastelové obleky, vzorované košele a rozhalenky. Nohavice
boli do zvonu, tváre maskovali veľké slnečné okuliare
a vlasy rástli do objemu a krásy.
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„Móda je ako hra, nové pravidlá s novou sezónou.“
Stefano Gabbana

80. roky
Osemdesiatym rokom velili maximalizmus, flitre, lesky
a more make-upu. Ženy nosily vypasované šaty, okrúhle
lodičky a objemné šperky. Móda bola ovplyvnená
západným svetom a jeho ekonomickým rozmachom.
Športové oblečenie sa nosí nielen na športovanie, ale aj
bežne medzi ľudí.

„Kreativita pochádza z konfliktu nápadov.“
Donatella Versace

„Rozdiel medzi štýlom a módou je kvalita.“
Giorgio Armani

,,Módu si možete kúpiť, ale štýl musíte mať.“
Coco Chanel

„Nositeľnosť ma nudí.“
Thierry Mugler

„Radosť z obliekania je umenie.“
John Galliano

90. roky
10

Deväťdesiatky zase prehodili páku smerom k decentnosti,
najmä v línii hudobného štýlu grunge. Móda sa postupne
vracia k svojim začiatkom. Hlavným nosným prvkom je
rifľovina, ako textilná látka využívaná nielen pre nohavice,
ale aj košele, šaty, sukne, kabáty. Objavuje sa koža a latex
ako sexi materiály.

„Nenavrhujem oblečenie. Navrhujem sny.“
Ralph Lauren

„Móda by mala byť formou úniku, nie väzenie.“
Alexander McQueen

„Štýl je spôsob, ako povedať, kto ste, bez toho aby ste museli hovoriť.“
Rachel Zoe

Po roku 2000
Dekáda po roku 2000. Ženy znovu objavili zvonové
nohavice, lesklé šaty, tričká, holé brucho a hlboké dekolty.
Páni nosili dlhšie tričká, voľné džínsy alebo košele s rôznymi
nápismi a logami. Dnes je móda skôr individualistická, línia
sa zúžila a farby sú neutrálne.

„Móda je nákaza niečím novým.“
Audrey Hepburn

„Elegancia je jediná krása, ktorá nikdy nezmizne.“
Audrey Hepburn

„Elegancia je skôr otázkou osobnosti, než toho, čo kto nosí.“
Jean Paul Gaultier

„Dámský pulóver padne dobre vtedy, keď muži prestávajú dýchať.“
Zsa Zsa Gabor
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Slovenskí návrhári

F ERO MIK LO ŠKO
Fero predával v stánku v Trenčíne ponožky!
Dnes má ako jediný módny dizajnér v Bratislave dva butiky s vlastnou značkou. Visačku „Miklosko“ nájdete nielen na luxusných večerných
róbach, ale aj na šatách určených na bežné nosenie, kabelkách, plavkách a šperkoch. Jeho
zákazníčky sa určite dočkajú aj kolekcie topánok. Na druhej strane, vlastný parfum zatiaľ Fero odmieta. Druhý butik otvoril preto, lebo chcel
dať priestor aj modelom dostupnejším pre širšie masy. Sám seba označuje za pohodového
workoholika. Pracuje priebežne a v čase, ktorý
má na to vyhradený. O pokoj a pohodu sám seba neokráda. Adrenalín, ktorý sa objavuje v jeho
krvi tesne pred dokončením kolekcie však miluje. Vtedy je vraj najproduktívnejší a modelom
dodá vždy niečo, čo ich oživí.

B ORIS H A NEČK A
Predstavte si, že keď ho prijali na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, na odevný dizajn, nevedel šiť! Šitie na šijacom stroji si
nakoniec veľmi obľúbil. V roku 2006 vyhral súťaž mladých návrhárov Lifeline Fashion Talent
a okamžite sa zaradil medzi najobľúbenejších
módnych návrhárov. Za všetkými Borisovými modelmi sa skrýva hlboká myšlienka alebo
vlastný príbeh. Móda je podľa neho sen a všetci očakávajú, že ich do tejto snovej atmosféry
vtiahnete. Trendy vníma, ale ich nekopíruje! Priznal sa, že ho inšpiruje hudba, ktorá je dôležitou
súčasťou aj každej jeho módnej šou. Špeciálne
ho fascinujú čierne korále. Nazval ich kaviárová
výšivka a používa ich všade. Je to niečo ako jeho podpis.
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LUK Á Š KIMLIČK A
Na prvý „kontakt“ s módou si Lukáš veľmi dobre spomína. Ako malý sledoval svoju tetu ako
za šijacím strojom šila rôzne šaty. Fascinovalo ho to natoľko, že sa prihlásil na Strednú priemyselnú školu odevnú v Trenčíne. Ako stredoškolák zvíťazil na medzinárodnej súťaži Euro
Top Fashion v Chorvátsku. Pokračovanie štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bolo pre Lukáša samozrejmosťou. Ako
19-ročný sa z brnenskej medzinárodnej súťaže
vrátil ako Top Styl Designer – všetkých šokovala dokonalosť jeho kolekcie. Kimličkove modely
predvádzali už pravdepodobne všetky slovenské topmodelky uznávané aj v zahraničí. Dnes
sa Lukáš profesionálne venuje, okrem navrhovania, aj stylingu, vizáži a fotografii. Lukáš sa
zatiaľ pri svojej tvorbe inšpiroval históriou odievania – najmä rokokom a gotikou. Fascinuje ho
tiež kultúra Blízkeho východu a Japonska.

JA N A PIŠT EJOVÁ
Aby sme sa nebavili len o chlapoch, nesmiem
zabudnúť spomenúť ani Janu Pištejovú. Tá na
slovenskej návrhárskej scéne pôsobí viac ako
20 rokov a práve vďaka jej láske k čipke ju prezývajú aj „čipková kráľovná“. Šiť na stroji ju naučila babička, keď bola ešte malá, no to sa jej
veľmi nepozdávalo, tak šaty a sukne šila ručne.
Jana si išla tvrdo za svojim snom a už v prvom
ročníku strednej školy sa hlásila do rôznych
súťaží, pričom jednu z nich aj vyhrala. Všetok
voľný čas venovala šitiu, čo jej neprinieslo iba
vreckové, ale aj zákazníkov. Jana sa ako jedna
z mála slovenských návrhárov hlásila na pohovory k svetovým špičkám ako napríklad Viviene
Westwood alebo Karen Millen. Svoje skúsenosti z týchto pracovných miest však opísala veľmi
jednoducho. Tvrdí, že ľudia v tíme boli prekvapení z toho, že si svoje modely vedela načrtnúť do najmenších detailov a sama ušiť. Po návrate do svojej rodnej krajiny sa rozhodla ostať
tu a vytvoriť si domácu stálu klientelu, do ktorej
dodnes patrí Zlatica Puškárová alebo Marianna
Ďurianová.

Módna polícia
14
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MYTOLÓGIA
Mytológia je súbor mýtov. To znamená, že všetky vymyslené príbehy bohov alebo iných stvorení sú mýty
a dokopy ich nazývame mytológia. Mýty sú ovplyvnené hlavne kultúrou danej krajiny. Mňa vždy zaujímala japonská kultúra a tak som si povedala, že napíšem niečo o ich mytológii. Myslím, že všetci vieme, že Japonci
sú trochu iní ako zvyšok sveta a majú dosť bujnú fantáziu. A teraz nemám na mysli ich spievajúce záchody či
divné anime komiksy, ale ich mytológiu. Či už ide o hybrida ženy a pavúka alebo lietajúci kus papiera pripraveného vás uškrtiť, vždy to bude divné a iné ako mýty ostatných krajín. Japponské označenie jednotlivých mýtov
je u nich nazývané Yokai, čo v preklade znamená „zjavenie“. Vybrala som si niektoré z nich, ktoré mi prišli zaujímavé a niečo o nich napísala…
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V Japonsku sú veľmi populárne papierové lampióny. Keďže Japonci veria v to, že aj neživé predmety môžu nadobudnúť vedomie a myseľ, tak si vymysleli tento mýtus.
Keď lampióny dosiahnu dobu 100 rokov „slúženia“, stane
sa z nich CHŌCHIN OBAKE. Zvyčajne je zpapiera, bambusu alebo aj z hodvábu. Rozdeľuje sa na jednom z jeho „záhybov“ a tým vytvára ústa. Väčšinou sa zobrazuje
s dlhým jazykom, jedným alebo dvomi očami a niekedy
aj s končatinami. Je to obyčajná, mierumilovná sandála,
ktorá na ľudí nikdy neútočí, len sa ich snaží vystrašiť, aby
sa na nich potom mohol smiať.
Všetky slamené sandále, v Japonsku nazývané zori, ktoré už veľmi dlho ležali odložené niekde v rohu miestnosti, samé v tme, alebo boli zabudnuté a už nepoužívané
svojim majiteľom, sa zvyčajne po nejakom čase premenia v tzv. BAKEZŌRI. Je to v podstate stále tá istá sandála, ale po premene nadobudne vlastné vedomie, ústa,
ruky, nohy a pribudne im aj jedno veľké oko v strede ich
„tela.“ Nie sú považované za vyslovene zlé alebo dobré, ale niektorí ľudia veria, že sú ovládané nejakou mimozemskou mocou. V noci však behajú po dome ako
nepríčenté, robia škodu a vydávajú nepríjemné zvuky.
Počas toho ako bežia, kričia tri slová: „Kararin! Kororin!
Kankororin!“ To v preklade znamená: „Dve oči! Tri oči!

Dva zuby!“ Nikto nevie prečo to kričia, keďže majú len
jedno oko a nemajú žiadne zuby. Podľa japonskej mytológie všetky nepoužívané predmety po dlhšej dobe ožijú
a získajú vlastnú myseľ a vedomie. Nie sú známe žiadne
príbehy o tomto mýte.
DODOMEKI bol prvýkrát opísaný v 18. storočí. Jedna legenda hovorí o mužovi menom Fujiwara no Hidesato.
Bol veľmi bohatý a keď jedného dňa išiel na lov do lesa,
stretol starého muža. Ten ho varoval, že niečo zvláštne sa pohybuje na neďalekom cintoríne. Hidesato zobral
luk a šípy a vydal sa to preskúmať. Počkal, kým príde
noc a vtedy sa pred ním objavil obrovský démon. Mal
cez tri metre a mal svietiace oči po celom tele. Hidesato namieril luk na jeho najžiarivejšie oko a vystrelil. Démon začal kričať od bolesti a utiekol do lesa. Toto však
ešte nebol koniec a Hidesato musel čeliť ešte ďalšiemu
stretnutiu s týmto démonom…
WANIGUCHI vyzerá ako krokodíl, aj keď má zvon miesto
hlavy. Nie je však úplne bežný. Je to špeciálny zvon,
ktorý sa používa vo svätyniach v Japonsku a zvoní pri
modlení. Má kruhový tvar. Meno Waniguchi je odvodené
práve od týchto zvonov, ktoré nesú rovnaký názov. Waniguchi bol jedným z prvých japonských mýtov – yokai.
Okrem zvonovej hlavy má ešte chvost, plutvy a veľa malých, ale ostrých zubov. Jeho telo je podobné jašterici
a je pokryté šupinami. Nemá žiadnu určitú farbu, môže
byť sivý, zelený, červený alebo kľudne aj dúhový. Niektorí ľudia si ho predstavujú ako suchozemského tvora, iní
ako vodného.
NURIKABE bol pôvodne opisovaný ako priehľadný tvor
neurčitého tvaru, až dovtedy, kým mu raz jeden neznámy umelec nenamaľoval oči, ústa, pridal končatiny a celkovo ho zobrazil ako stenu. Dnes sa zvyčajne zobrazuje
s tromi očami a štyrmi nohami. Jeho telo má jednoduchý čistý povrch bledej farby, väčšinou bielej alebo sivej.
Objavuje sa v noci na osamotených cestách. Keby chcel
niekto okolo neho prejsť, tak nemá šancu, lebo sa dokáže zväčšiť do nekonečných rozmerov, čím tomu človeku
zabráni prejsť ďalej. Nikto nevie ako sa ho zbaviť a preto
väčšina ľudí, ktorím sa toto stalo, skončila v blázinci.
AKA MANTO je síce normálny človek, ale jeho príbeh
nie. Všetko sa odoráva na školských záchodoch. Predstavte si, že sedíte na záchode a niekto vám zaklope na
dvere a spýta sa vás jednu jednoduchú otázku: „Modrý alebo červený papier?“ Medzitým vám zobral všetky
zásoby papiera, takže si musíte vybrať. Ak si vyberiete
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červený, v tom momente vás pobodá a rozkrája na malé časti tak, že všade strieka krv. Ak si vyberiete modrý,
všetka krv sa vám odplaví z tela, čo vás samozrejme tiež
zabije. Aj keby ste si vybrali inú farbu, napríklad žltú, tak
Vás zabije. Iba párkrát sa stalo, že boli študenti schopní
ujsť, nechceli jeho papier.
KITSUNE je líška s deviatimi chvostami. Tieto líšky sú
symbolom bezpečia, sú označované ako ochránkyne skromných a chudobných ľudí, zabezpečujú šťastie
a odháňajú zlé sily. Veľa príbehov však hovorí o tom,
ako kitsune líšky trestali lakomých ľudí alebo alkoholikov.
Snažili sa zmiasť svoje „obete“ vydávaním divných zvukov, vytváraním im vidín, okrádaním ich alebo ich verejným strápňovaním. Tieto líšky sú veľmi múdre a silné.
Dokážu meniť podobu kedy sa im chce. Niekedy mohli
zmeniť svoj vzhľad aby vyzerali presne ako nejaký konkrétny človek. To ľudí zmiatlo a urobili by čokoľvek, čo im
tieto líšky prikázali.
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ROKUROKUBI je jedným typom japonského pojmu
yōkai (zjavenia). Vyzerá úplne ako bežný človek, no s jedným rozdielom. Existujú dva druhy – jeden, ktorého hlava sa dokáže natiahnuť do dosť veľkej vzdialenosti od
tela (rokurokubi) a druhý, ktorého hlava sa odpojí z tela
a dokáže sama lietať (nukekubi).

R ýchlove č k y
Keďže sú naši študenti veľmi zaneprázdnení učením
sa a na dlhé rozhovory nemajú čas, rozhodli sme sa
priniesť rýchlu rubriku, ktorá nesie názov Rýchlovečky. Viacerí žiaci nám v nej v rýchlosti odpovedali na pár
jednoduchých otázok a my prinášame ich odpovede.

spomínať ako na pekný… a zamakať na maturitnej
hre, lebo by som fakt chcela, aby bola dobrá.
• Zmaturovať.
• Antika.
• No, ja by som chcela zmaturovať.

Čo bolo pre teba najväčšou výzvou v prvom
polroku?
• Prednes, pretože to bol nový predmet.
• Vstať každý deň do školy a prísť na čas.
• Veľká výzva bola urobiť pantomimickú etudu…
(myslím to smrteľne vážne).
• Pre mňa bola najväčšia výzva zapamätať si mená
žiakov (aj tak väčšinu stále neviem).
• Pre mňa bolo najväčšou výzvou sa vžiť do toho
sveta etúd, uvedomiť si ako to funguje.
• Naučiť sa klopať potichu, to som predtým nevedela.
• Vstať, ísť do školy, snažiť sa sústrediť, skončiť
večer, do noci sa učiť a ráno znova ešte unavenejší
vstať a toto celé dookola a dookola a dookola.
• To, že hrám postavy mužov… a všeobecne taká
výzva bola pripraviť sa aj na prvé prijímačky.
• Najväčšou výzvou bolo pre mňa asi prekonať svoj
strach z vystupovania, z názoru ostatných ľudí.
• Ako trieda sa zhodnuť na pasovaciom večierku a na
stužkovej… ale nakoniec sme sa zhodli.
• To, že som sa musela popasovať s novými prvákmi
(ktorí mi lezú na nervy).
• Boli to asi nové predmety, ktoré nám pribudli a tiež
herectvo s novou učiteľkou.
• Zvyknúť si na našu školu bez Davida Markoviča,
ktorý nám vždy vedel zlepšiť deň svojimi vtípkami.
• Podľa mňa je veľká výzva byť už „len“ súčasťou
našej školy… byť každodennou súčasťou radostí,
zábavy, stresov, z času na čas sklamaní… Mám
to tam rada (áno viem, občas hundrem, ale to ma
väčšinou rýchlo prejde). Dá sa povedať, že väčšia
výzva je pre mňa, keď do školy nejdem… totižto
mám väčšie stresy keď tam nie som, ako keď som…
• Naplánovať si čas tak, aby som nejaký mala.

Ako vnímaš školský automat?
• Ako dar boží.
• Je to skvelá vec, hlavne, ak ste veľmi lenivý si zájsť
do jednoty… a pri niektorých potravinách sú dobré
ceny (hlavne Alasky!)
• Kto neskôr chodí, nemá bagetu!
• Automatu stále odolávam, teda som ho ešte
nevyužila… čakám na správnu príležitosť.
Každopádne, príchod automatu beriem pozitívne,
pretože pred ním vidím často nadšené tváre… a to
ma teší.
• Automat je pecka! Hlavne keď vieš, že ráno prídeš
a ešte tam tie bagety budú
• Automat… Je závislosť… Tie veci čo v ňom sú, by
som si v obchode nekúpila, ale tým, že je v škole…
si ich napriek tomu kúpim, aj keď ich možno ani
nechcem… a sú to iba sladkosti, na ktoré míňam
peniaze… Ale na druhú stranu… môže to učiť
študentov pevnej vôli.
• Božia záchrana prázdnych žalúdkov a super
výkonný vysávač obsahu peňaženky.
• Síce sa ho snažím nevyužívať a šetriť, ale občas
podľahnem jeho čaru osobnosti.
• Najúžasnejšia vec, len tých bagiet by tam mohlo
byť viac.
• Ehm… ako krach mojej peňaženky.

Aké výzvy si dávaš do druhého polroku?
• Ja určite plánujem už naplno zamakať na erku.
• Zmaturovať.
• Viac všeobecného prehľadu, viac sa učiť, všetkého
pozitívneho a užitočného VIAC.
• Zmaturovať.
• Snažiť sa objavovať v sebe nové veci a ukázať, čo
som zatiaľ neukázal.
• Zmaturovať.
• Herectvo.
• Zmaturovať.
• Chcem si ho skúsiť užiť aby som naň mohla
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Uvoľnené rozhovor y

Najnovšia produkcia tretiakov a takisto aj Martinského divadla mladých sú CLASSICI. Nevideli ste – nevadí. Môžete
prísť na reprízu, ktorú už teraz plánujeme. A pre tých, ktorí ste videli a chcete vedieť viac o tvorivom procese, sme pre
vás vyspovedali dve talentované herečky – Vanessu Telúchovú a Natáliu Janolkovú. Týmto by sme chceli aj zaviesť
pravidelnú rubriku našich uvoľnených rozhovorov.
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Ako prvá odpovedá Vanessa Telúchová. Vaness je také
to milé dievča, ktoré chodí oblečené v tmavších farbách
a jej obľúbené tričko nesie nápis „Keby mamka vedela“,
čo vám hádam postačí na to, aby ste vedeli, ktorá to
z radu jej krásnych spolužiačok je. Pochádza z Veselého
Oravského, ale aj napriek tomu sa vie posťažovať na zimu
na internáte. (Ne)rada hrá na husliach a okrem toho sa
samozrejme venuje herectvu, spevu a keď sa jej to podarí aj
tancu. Medzi jej obľúbené činnosti patria inštalovanie LED
pásiku, hra na klavír, posedávanie pri káve, či nezáväzné
konverzácie. Je to jednoducho naša Šarizma.
• Aký je to pocit konečne nájsť Belle Reve?
Viete čo, odpoveď je jednoduchá. Ten pocit je neopísateľne
skvelý tým, že konečne mám pocit, že nehrám na tom
javisku sama, ale je pri mne niekto, kto ma skutočne
počúva a nemusím to hovoriť len stene.
• V čom si myslíte, že Vás (alebo vaše nervy) posunul
skúšobný proces?
Naučila som sa veľa o skutočných emóciách… za čo
vďačím Mgr. art. Tomasymu Michalovi.
• Budíte sa zo sna so slovami Belle Reve na perách?
Budím sa zo sna zo slovami: „Belle Reve vráť sa“.
• Ako dlho Vám trvalo naučiť sa výslovnosť Belle Reve?
Skutočne dlho… najskôr som to vyslovovala Bel réf, neskôr
Bel ráv, až nakoniec Bel rév… bolo to skutočne ťažké.
• Ako sa Vám a vašim kolegom podarilo uchovať tenisky
biele?
Biele tenisky bolo ťažké uchovať čisté, ale som rada, že
existuje práčka!
• Čo by ste na záver ako takú malú rozlúčku chcela
odkázať svojej postave Blanche?
Ja tú ženu skutočne milujem. Lebo je to taká priebojná
žena, ktorá i keď pohŕdavo a veľmi sebavedomo vníma
svoju sestru Stellu, ale má ju nadovšetko rada a je to
jediný normálny človek v jej živote… a čo by som jej chcela
odkázať, nech sa čo najskôr dostane zo psychiatrie a nájde
si jedného chlapa v živote, s ktorým bude šťastná.

Natália Janolková je ďalšia z radu pekných tretiačok. Ak
si neviete vybaviť ktorá to je, možno vám pomôže, keď ju
oslovíme Jantal. Toto dievča tiež pochádza z Oravy a rada
nás o tom informuje na svojom instagrame. Tam pravidelne
pridáva fotky krásnej oravskej prírody a my dúfame, že
ju tak často nenavštevuje kvôli depresiám. Ale keďže na
jej tvári vídame väčšinou úsmev, myslíme si, že depresie
naozaj nie sú dôvodom jej návštev. Aktuálne je stratená
a blúdi, čo budete môcť počuť aj na prehrávkach zo spevu.
Žije veľmi mierumilovným životom na internáte. Tam sa
často uberá vo večerných hodinách, pretože aj ona rada
nezáväzne konverzuje nad kávou.
• Ako dlho ti trvalo, kým si si zvykla na to, že tvoj
herecký partner je tak vysoký?
Doteraz som si na to nezvykla.
• Ako dlho ti trvalo, kým si našla správny odtieň rifľoviny
pre seba?
Trvalo mi to asi 2 týždne nájsť tu správnu riflovku.
• Naučila si sa počas štúdia ruskej klasiky nejaké slovo
po rusky?
Da.
• S kým zo svojej skupiny by si si chcela zahrať tento
dialóg zo ženského obsadenia vašej skupiny?
Nechcem sa bozkávať so žiadnou mojou spolužiačkou.
(smiech)
• Na čo si ako prvé myslela, keď si dohrala dialóg?
Do piky ja som zabudla „Feďa, prečo má tak týraš?“ Hádam
si to nik nevšimol…
• Čo by si povedala svojej postave, keby si čítala
príhovor na jej pohrebe?
Nech prestane milovať toho debila.
Obom dievčatám veľmi krásne (nádherne) ďakujem za
rozhovor.

Drahý časopis

V minulom čísle som ťa asi trochu pomýlila a preto sa ti musím priznať s mnou vykonanou chybou. Napísala som totiž,
že Ťapákovci prídú v januári na Pytačky. Lenže to tak vôbec
nebolo a iba ja som zas všetko domotala. Myslela som si totiž, že to hrajú na prehrávkach. Keďže do školy chodím oveľa menej, než by som mala, nezaregistrovala som, že to zahrali už na štvrťročných a týmto som veľa ľudí a hlavne teba
pomýlila. Pardon, chyba je na mojej strane.
Ale aj napriek tomu, že neboli Pytačky, MDM hralo naďalej.
V januári sme sa presunuli do komorných priestorov Vinotéky Sommelier a spríjemnili večer spevom a literárnou tvorbou našich študentov. Spievalo sa aj v rámci programu a aj
po jeho záverečnom potlesku. Moji a aj mladší spolužiaci
využili možnosť klavíru a ešte hodnú chvíľu spievali čo im
hrdlo ráčilo.
Február sa niesol v znamení klasikov v podaní tretiakov, ktorí mali úspešnú tretiu reprízu a ja ti už teraz prezradím (teraz sa naozaj nemýlim), že nebola posledná. Vo februári sme
takisto začali fotenie divadelných portrétov, ktoré nafotila šikovná Sárka Brehovská. To je tá, čo tak pekne spieva a svoju fotografickú tvorbu prezentuje na facebookovej stránke
Sallyen Photography. Čoskoro ti ich pošlem aj tie fotky, neboj sa.
Plán na ďalšie mesiace je jasný – priniesť viac produkcií do
mesiaca, naučiť sa narábať s reklamou, naučiť sa tlačiť plagáty včas a vytvoriť ešte lepšiu platformu pre prezentáciu
študentov.
Nikomu to nepovedz, ale chcela by som pochváliť a iba takto
intímne pred tebou poďakovať všetkým hercom a pedagógom, čo i len trošku pomohli pri vzniku, či fungovaní divadla. Ja som mierny egoista, veď ma poznáš. Naozaj mám rada, keď ma ľudia chvália, ale v tomto naozaj nie som sama,
to musím uznať. Tí herci sú fakt super a zaslúžia si pochvalu, pretože sú ochotní počúvať moje mudrovanie a aj napriek
tomu stále prichádzajú s nápadmi a chuťou tvoriť a hrať.
To bude odo mňa na dnes všetko. Teším sa až ti o dva mesiace zas napíšem.
S pozdravom 
Nataša F.

Program SKD Martin 

Apríl 2018

Hráči / SKD na zájazde.
3. 4. – utorok – 19:00
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Bratislava
Kumšt / SKD na zájazde.
4. 4. – streda – 15:00
DK Liptovský Hrádok
Kumšt / Štúdio
5. 4. – štvrtok – 18:30
ORGANIZOVANÉ PREDSTAVENIE
www.narodnycintorin.sk – 1. časť / Štúdio
6. 4. – piatok – 17:00

www.narodnycintorin.sk – 2. časť / Štúdio
6. 4. – piatok – 19:00

Úklady a láska / Štúdio
7. 4. – sobota – 18:30
Kráľ Lear (príbeh sveta) / Národný dom

12. 4. – štvrtok – 17:00
VEREJNÁ GENERÁLKA

Kráľ Lear (príbeh sveta) / Národný dom

13. 4. – piatok – 18:30
PREMIÉRA I

Kráľ Lear (príbeh sveta) / Národný dom

14. 4. – sobota – 18:30
PREMIÉRA II

Kráľ Lear (príbeh sveta) / Národný dom

17. 4. – utorok – 10:00

Kráľ Lear (príbeh sveta) / Národný dom

17. 4. – utorok – 18:30

BIOLÓGIA POLITIKA – FOUCHÉ!!! / Štúdio

18. 4. – streda – 18:30

Hráči / SKD na zájazde.
23. 4. – pondelok – 18:30
Akademický Prešov
Vojna nemá ženskú tvár / Štúdio
24. 4. – utorok – 10:00

Vojna nemá ženskú tvár / Štúdio
24. 4. – utorok – 18:30

Višňový sad / Národný dom
25. 4. – streda – 18:30

Portrét Doriana G. / Štúdio
26. 4. – štvrtok – 18:30

Výkriky bez ozveny / Národný dom
NF

27. 4. – piatok – 18:30

Drexlerovci / Národný dom

28. 4. – sobota – 18:30
HOSŤ – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen
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VPLYV RASTLÍN h oroskopy
NA ČLOVEKA
To, že sú pre nás rastliny a stromy dôležité vie asi každý a možno to niekomu príde divné, ale aj
rastliny na nás môžu mať určitý vplyv. Stačí, že je nejaká rastlina v miestnosti, kde sme a hneď sa
nám aj bez nášho vedomia môže napríklad zlepšiť nálada. Tu sú dve rastliny vhodné pre umelcov.
„Príroda nehovorí ani anglicky, ani žiadnym iným jazykom, ale hovorí. Kľúčom je rozpoznať, čo nám hovorí.“
Boyd Bushman
„Kto prírodu pravdivo miluje, nachádza všade krásu.“
Vincent Van Gogh

ORCHIDEA
Mali by ju mať v izbe smutní ľudia, lebo priestor,
v ktorom je orchidea pomáha rozvíjať tvorivosť
a zlepšuje náladu. Farba kvetov nám ukazuje,
akým aktivitám by sme sa mali venovať. Biela –
podnecuje k poctivej, presnej práci, preto ju možno
darovať maliarom, hudobníkom, básnikom ktorých
diela nesálajú teplom a svetlom, ale sú naplnené
smútkom, ponuré a vzdialené od dokonalosti. Žlté
a oranžové kvety inšpirujú tých, ktorých práca baví, tmavo červené nútia človeka pracovať rýchlejšie a bez zbytočného premýšľania.
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KAMEŇOVEC
Kameňovec je sukulent z oblasti južnej a juhozápadnej Afriky. Vzhľadom pripomína malé kamene.
„Kamene“ sú asi 7 cm veľké. Tento kvet nám pomáha prejavovať naše city, zmierňuje odmeranosť
a ostrú intonáciu nášho hlasu. Taktiež je užitočný v nemocniciach, v detských zariadeniach alebo sanatóriách. Dokonca v nás môže rozprúdiť aj
básnickú chvíľu, aj keď sa nemusíme báť, že by
z nás zrazu boli rodení básnici. Rovnako v nás prebúdza pocit, že zrazu musíme hovoriť pravdu, čo
nie je vždy práve potrebné. Jeho prítomnosť nám
môže zlepšiť činnosť orgánov a naša pokožka bude jemnejšia.

VODNÁR
Jan. 20. – Feb. 18.

RYBY
Feb. 19. – Mar. 20.

BARAN
Mar. 21. – Apr. 19.

BÝK
Apr. 20. – Máj 20.

Nechaj sa unášať prúdom
myšlienok. Nikdy nevieš kde,
kedy a ako ti niečo napadne.
Raz vymyslíš niečo prelomové a zbohatneš na tom. Ale ak
by to nevyšlo, problém nie je
v horoskope, ale v tebe. Mal/a
by si s tým niečo robiť.

Mal/a by si zapracovať na
tvojom vyjadrovaní a trochu
slušného správania ti tiež nezaškodí. Inak ťa čaká kľudný
mesiac bez nejakých zbytočných problémov a konfliktov,
čo platí aj so vzťahmi, takže
sa nemusíš stresovať.

Mal/a by si byť menej tvrdohlavý/á, pretože ľuďom okolo teba to už lezie na nervy.
Spamätaj sa a skús niekedy
uznať, že aj ostatní môžu mať
pravdu. Nie si totiž jediný človek na svete. So vzťahmi to
však vyzerá ružovo. Zatiaľ.

Pred tebou je mesiac plný stresu, nervov a veľa práce. Preto by si mal/a konečne
dorobiť všetky projekty a úlohy, ktoré stále odkladáš. Potom ťa už bude čakať len mesiac plný kľudu a harmónie.
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BLÍŽENCI
Máj 21. – Jún 20.

RAK
Jún 21. – Júl 22.

LEV
Júl 23. – Aug. 22.

PANNA
Aug. 23. – Sep. 22.

Tento mesiac budeš mať pocit, že všetko trvá večne, tak
sa na to priprav a neodkladaj všetko na poslednú chvíľu
s tým, že je ešte čas. Práveže by si už mal/a začať pracovať, aby si to dokončil/a čo
najskôr a mal/a od toho kľud.

Skús svoju myseľ očistiť od
zbytočností a sústreď sa na
to dôležité. Tvoja roztržitosť
by mohla byť problémom,
čo sa týka školy. Možno by
si mohol/la skúsiť meditáciu
alebo jógu, vraj to pomáha na
koncentráciu.

Všetci vieme, že proste musíš byť vždy stredobodom
pozornosti a všetkých „ovládať,“ ale niekedy to už preháňaš. Čo keby si si od toho na
chvíľu dal/a voľno? Pomohlo
by to nie len tebe, ale aj ostatným ľuďom okolo teba.

Rozmýšľal/a si niekedy nad
tým, že si svoj život vlastne
vôbec neužívaš tak, ako by si
chcel/a? Určite áno. Tak prečo
s tým niečo nespravíš? Choď
von a sprav to, čo si chcel/a
vždy spraviť. Len dávaj pozor,
nech niečo nepodpáliš.

VÁHY
Sep. 23. – Okt. 22.

ŠKORPIÓN
Okt. 23. – Nov. 21.

STRELEC
Nov. 22. – Dec. 21.

KOZOROŽEC
Dec. 22. – Jan. 19.

Tento mesiac bude rušný.
Spoznáš veľa nových ľudí a
možno nájdeš aj spriaznenú
dušu, aj keď to je veľmi nepravdepodobné pri tom aký/á
nerozhodný/á si. Možno keby
si prestal/a toľko váhať, tak by
ti to raz aj vyšlo.

Tvoje arogantné správanie ti
spôsobí dosť veľa zbytočných
problémov. Skús len trochu
spomaliť, ukľudniť sa a spraviť niekedy kompromis, alebo
skús narátať do troch, to vraj
pomáha. Ale ak nie, tak rátaj
dovtedy kým to pomôže.

Skús sa zhlboka nadýchnuť
a neriešiť každý malý konflikt, ktorý ti príde do cesty.
Niekedy je lepšie nechať veci tak a len čakať ako sa vyvinú. Sústreď sa radšej na tie
dôležitejšie problémy v tvojom živote.

Mohol/la by si sa trochu viac
odviazať. Nikoho nebaví pozerať sa na tvoju stále mrzutú tvár. Hneď by si mal/a ty, aj
ľudia naokolo lepšiu náladu.
Všetci máme zlé dni, no ty to
asi robíš naschvál, lebo inak
si to neviem vysvetliť.
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Soirée v Sommelier klube sa konalo 29. januára 2018
Brigita Vrábeľová nás poctila nielen svojím spevom, ale aj
hlasom pri čítaní poviedky.
Eva Gribová prepožičala hlas básniam Sáry Kuckovej.
Neklameme, mali sme naozaj plno! No, a prišli aj spolužiaci
z výtvarného odboru.

Vanessa Teluchová a Michal Babčo sa zahrali
na dcéru a otca v rámci čítania dialógu.
Tu sú všetci, ktorí vytvorili tento nezabudnuteľný večer…
… aj keď pred začiatkom sa účinkujúci nevyhli nervozite.

CHCEM

TANKA

Chcem mier pre dušu.
Srdce chce rozdať lásku.
Rozum chce múdrosť.
A čo zostáva telu?
Stúpanie, let nad svetom.

•
•
•
•

je japonský poetický žáner – báseň
je to najstaršia forma japonskej poézie
od nej je odvodený žáner renta a haiku
striedanie veršov 5 – 7 – 5 – 7 – 7 (iba jedna strofa)

Tanka, predtým nazývaná waka, využívajúca sylabický
verš, kde prvé tri verše sú označované ako kaminoku
(horná fráza) a posledné dva ako šimonoku (spodná
fráza).
Pôvodne bola tanka zakončením (poslaním – posolstvom) dlhších básní, v ktorých sa pravidelne striedali
5 a 7 slabičné verše. Takáto forma básne sa nazýva
čóka.
Až v neskoršej dobe začali básnici ako Kakinomoto no
Hitomaro (662 – 710) písať tieto záverečné slohy samostatne. Tanka bola pre jednoduchšiu a všednejšiu
emóciu vhodnejšia než dlhšia, slávnostnejšia a vážnejšia čóka.
V 10. storočí čóka ustúpila do pozadia a tanka sa stala
najčastejšou formou waky.
Časté boli literárne texty, v ktorých sa striedala próza
a básne písané formou tanky.
Vyvinula sa tiež zvláštna spoločenská hra, pri ktorej jeden zaimprovizoval prvými tromi veršami tanky
a druhý na ne musel odpovedať dvojverším, takáto báseň sa nazýva renga „reťazová báseň“.
Básne tanky sú dnes veľmi populárne a tvoria spolu
s formou haiku najčastejšie formy japonskej poézie.
Koncom 20. storočia sa táto forma básne rozšírila do
celého sveta.
Výber parafrází z japonských tank vytvoril Bonumil
Mathesius pod názvom: „Verše psané na vodu“.

ROSA
Guľa maličká
jagá sa ako krištáľ.
Čím viac slniečka,
tým viac dúhových farieb
možno zrieť. Zrazu jej niet.

PRIATEĽ
Psíček, pes, psisko
sú priateľmi človeka,
verní do smrti.
Škoda, že to neplatí
opačne, pre človeka.
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Európa v období rozkladu prvotnopospolnej spoločnosti

PROSBA 1
Uchráň ma, Bože,
ešte tu mám práce dosť.
Chcem učiť mládež,
zanechať jej to, čo viem,
nezobrať všetko pod zem.

(od polovice 1. tisícročia p. n. l. do polovice 1. tisícročia n. l.)

Kelti, Germáni, Vikingovia
Doba bronzová

Začiatkom bronzovej doby ľudstvo na Blízkom východe
vchádza do histórie, v strednej Európe panuje zatiaľ prehistorické obdobie.
V staršej dobe bronzovej sa na našom území rozvinuli dve
kultúry: únětická (podľa pohrebiska v Úněticiach pri Prahe)
a maďarovská (podľa Maďaroviec pri Krupine).
Rozvoj bronzovej výroby ovplyvnil najmä šperkárstvo. Keramika prešla k hladkým typom bez ozdôb.
V polovici 2. tisícročia p. n. l. obsadil južné a juhozápadné
Čechy, Moravu a Slovensko tzv. ľud mohylovej kultúry z Podunajska. Boli to pastieri s patriarchálnym zriadením. Hroby
ich náčelníkov tvorili veľké navŕšené mohyly.
Na konci 2. tisícročia p. n. l. osídlil severné časti našich krajín ľud popolnicových polí. Tento ľud dôsledne spaľoval svojich mŕtvych a popol v keramických nádobách ukladal na
rozsiahlych posvätných miestach. Označujeme ich ako lužický ľud. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, remeselnou
výrobou a vytvorili vyspelú organizáciu s mohutnými hradiskami.
Bola rozvinutá bronzová výroba: pracovné nástroje, zbrane,
šperky a ozdoby.

Laténska doba – (2. polovica 1. tisícročia p. n. l.) – použitie železa vo veľkom rozsahu, čím dochádzalo k výraznejšej
spoločenskej diferenciácii. Vytvára sa nadvláda bohatých
náčelníkov – „kniežat“.

Kelti

Kelti alebo (najmä pre oblasť Galie) Galovia boli príbuzné etnické skupiny indoeurópskeho pôvodu, ktoré od polovice
2. tis. p. n. l. začali pôsobiť v južných častiach strednej a západnej Európy (od Čiech až po Francúzsko). Hovorili keltskými jazykmi.
Rast keltskej civilizácie bol pomerne rýchly na celom území
a bol umožnený rozvinutým obchodom so železom, soľou
a poľnohospodárskymi výrobkami, ako aj spoločenskou organizáciou: Kelti rozlišovali vládnucu vrstvu, kňazskú vrstvu
(druidov), slobodných remeselníkov a roľníkov, vojsko.
Keltská kultúra je významná súčasť európskej kultúry. Tvorí ju keltské náboženstvo, keltská mytológia, keltské umenie.
V druhej polovici 5. storočia p. n. l. vytvorili na základe vyspelej halštatskej mohylovej kultúry a pod vplyvom stredozemného kultúrneho okruhu svojrázny starolaténsky štýl.
Kelti uctievali mytologické postavy, bohov a bohyne. Bo-
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(Čerpané zo spisov českého prekladateľa
Antonína Límana.)

POŽEHNANIE

Pretože Japonci sú veľmi ohľaduplní voči sebe, aj v dopravných prostriedkoch sú ticho a dorozumievajú sa pomocou
mobilu. Dopisujú si v podobe tanky: prvý napíše tri verše
a čaká na odpoveď v dvoch veršoch.

Kde láska hreje,
Slnko lúčmi zahreje,
tam požehnanie.
Aj Boh vyleje čašu
lásky agapé na nás.

Biatec

VĎAČNOSŤ
Laténska hlava kelta

Rodičom vďačím
za to, že som, aká som.
Mám srdce, rozum
v symbióze spletené.
Vďaka Ti, dobrý Bože!


Doba železná

Marcela Pajurková

V strednej Európe delíme železnú dobu na staršiu (halštatskú) a mladšiu železnú dobu (laténsku).
Halštatská doba – (1. polovica 1. tisícročia p. n. l.), pričom
železo sa v stredoeurópskych dielňach spracovávalo až v 7.
– 6. storočí p. n. l.
Vznikali kultúry: knovízska, milavečská, sliezsko-platěnická.

lo ich okolo 300. Najzaujímavejším z nich bol Cernunnos –
boh s jelením parožím na hlave. Bol bohom plodnosti, života
i podsvetia a tiež pánom divokej zveri a lesa.
Kelti mali ako prví v Európe dvojkolesové vozy určené na boje, a boli jediným kmeňom, ktorý už v tom období používal
brnenie. Odkryli ložiská železnej rudy a tuhy, zdokonalili hutníctvo, baníctvo a výrobu keramiky. Rozvinuli ryžovanie zlata, používali kosák, kosu, mlyny na obilie, podkovy a ostrohy,
vytvorili dokonalé pracovné nástroje. Vyrábali kvalitné železné zbrane, bolo rozvinuté mincovníctvo a umelecké remeslo (šperkárstvo, emailérstvo, sklárstvo).

Keltské sídliská sú pomerne rozľahlé, žili tam najmä roľníci, zatiaľ čo vládnuca vrstva dávala prednosť životu v opevnených osadách vybudovaných na neprístupných miestach.
Keltské domy mali okrúhly i obdĺžnikový tvar, bývali mierne
zapustené do zeme. V zásade išlo o zrubové stavby. Keltské
kmene stavali na svojom území aj sídliská mestského typu
– oppidá. Oppidum je stredisko hospodárskej (výrobnej i obchodnej), spoločenskej i kultúrnej moci.
Najznámejším oppidom na Slovensku bola Bratislava. Kelti
v Bratislave aj razili mince – Biateky.
Jedno z najvýznamnejších nálezísk keltskej kultúry je oppidum Roquepertuse pri mestečku Velaux pri Marseille vo
Francúzsku. Známe je objavom svätyne a sošiek (napr. Hermes z Roquepertuse – je to dvojpohlavná (androgýnna) soška s dvoma tvárami, vysoká cca 20 cm.

Keďže poľnohospodárstvo a pastierstvo boli veľmi skromné,
medzi Germánmi boli rozšírené poľovačky. Ich príbytky boli
jednoduché, ľahko postaviteľné, nakoľko sa často premiestňovali. Hlavné obydlie tvorili pravdepodobne slamené chalupy s kupolovitou strechou. Stred dediny slúžil na náboženské obrady na počesť kmeňových božstiev.
Germánske kmene mali vo veľkej úcte ženy, nakoľko tieto nasledovali mužov v mieri aj vo vojne. Muži mali mohutný vzhľad, vysokú a silnú stavbu tela, obyčajne svetlé vlasy
a oči. V boji vydávali zvuky, ktoré naháňali hrôzu nepriateľom. Ich kmene sa delili na triedy: arimani (slobodní ľudia
a bojovníci) a aldiovia (väčšinou roľníci bez politických práv).
V poslednom desaťročí p. n. l. (približne r. 9 alebo 8 p. n. l.)
sa usadili v Čechách germánski Markomani (centrom bola pevnosť Marobudum – obchodovali s Rimanmi a neskôr

Vikingovia

V starých severských jazykoch slovo viking znamená pirát.
Dnes pod týmto pojmom označujeme škandinávske národy,
ktoré žili v r. 800 – 1050 nášho letopočtu. V minulosti mali
títo ľudia (kmene) aj označenia ako kráľovia morí, tátoše vĺn,
Normani, t. j. ľudia zo severu.

sko, oslabili pozície Franskej ríše. Ich potomkovia, Normani,
sa presadili v Európe a stáli na čele križiackých výprav.
Vydávali sa na výpravy zo svojich pôvodných území, vyhľadávali dobrodružstvá, poklady a lepšiu poľnohospodársku
pôdu. Vynikali najmä v dokonalej stavbe lodí, ktoré im zabezpečili rozvoj obchodu. Lode mali malý ponor, vpredu boli ozdobené hlavou zvieraťa (draka), mali vysokú a zakrivenú
provu, čím sa výrazne odlišovali od lodí stredozemných národov. Hlavnou hnacou silou neboli veslá, ale vietor a vikingovia boli pravdepodobne prví, ktorí vedeli využiť jeho silu na
plavbu na otvorenom mori.
Na svojich cestách sa najprv zamerali na bohaté kláštory
a pobrežné mestá, neskôr sa vydávali po Rýne, Seine a Loire
do vnútozemia. Všetci Vikingovia neboli bojovníci. Boli medzi nimi aj roľníci a obchodníci.
Mali svoju posvätnú knihu – Havamal. Svojich mŕtvych pochovávali i spaľovali. Na hrob zvyčajne navŕšili mohylu a na
jej vrch postavili kamene, ktoré mali tvoriť obraz lode.
Najväčší pohanský chrám Vikingov bol pravdepodobne
v Gamle Uppsale, kde bolo viac ako tisíc hrobov. Otcom bohov bol Thor – boh vojny a na jeho počesť sa konali každých
deväť rokov veľké slávnosti.
Obydlia Vikingov boli nízke s pevným múrom, aby odolávali drsnému podnebiu. Mali malé okná, zaoblené strechy (ako
obrátený trup lode) – aby vietor nenachádzal odpor.
Vikingovia sú známi aj neuveriteľnou pohostinnosťou – hosť
je u nich posvätný. Kým v Európe sa hygiena netešila veľkej
vážnosti – Vikingovia mali záľubu v teplých a studených kúpeľoch (terajšie sauny).

Veľká Morava
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Slovania mali svoje sídla na sever od Karpát medzi Dneprom a Vislou. Sťahovali sa na západ a juh až k Labe a Sále, prenikli aj do Uhorska a na Balkán. Dostali sa do područia
kočovných Avarov, z ktorého ich vyslobodil franský kupec
Samo a vytvoril tým prvú Západoslovanskú ríšu. Ďalšie historické správy pochádzajú až z 9. stor., keď sa na Morave ob-

Oppidum Roquepertuse

K ukončeniu samostatného keltského života na našom území došlo okolo roku 6 pred Kristom. Časť Keltov, ktorá ostala na našom území, postupne splynula s dobyvateľmi, ktorí prevzali mnohé z ich kultúry. Naše územie tým kultúrne
značne utrpelo. Germáni tu potom vládli celých päťsto rokov.
Až potom prišli na naše územia Slovania (v 6. storočí n. l.).
Dodnes sa zachovali a udržujú niektoré tradície, ktoré majú
svoj pôvod u Keltov (vetvička imela pre šťastie na Vianoce,
vyjadrenie „zaklopať na drevo“, považovanie trinástky za nešťastné číslo, povera, že deti nosí bocian a pod.). Potomkovia
pravekých Keltov dnes žijú hlavne na britských ostrovoch,
v Írsku, vo Walese, v Cornwalle a v Škótsku. Tiež v Bretónsku
vo Francúzsku a zvláštnu keltskú skupinu predstavujú obyvatelia ostrova Man.

Germáni

Územie, ktoré sa rozprestiera v strede Európy medzi Rýnom
a Odrou obývalo od pradávna obyvateľstvo škandinávskeho
pôvodu. Ako prvé osídlili územie na pobreží Baltského mora,
kde sa vylodili. Slovo „Germáni“ v keltskom jazyku znamená
ľudia, ktorí robia vojnový krik. Z toho možno predpokladať,
že to bol pyšný a bojovný ľud, ktorý ich susedia vyhnali z pôvodných sídel. Na pobreží, kde sa vylodili, našli vhodné prostredie, takže tu ostali natrvalo. Podľa nich sa aj stred Európy začal nazývať Germánia – zem Germánov. Ich pôvodnou
činnosťou bolo pastierstvo. Pravdepodobne ťažký spôsob
života a sklon k násilnostiam ich viedli k vojnovej činnosti.
Ich náboženstvo bolo primitívne, zbožšťovali najdôležitejšie
prírodné javy. Najdôležitejším bohom sa postupne stal Wotan (vietor, voda, zúrivosť).

Vikingské zbrane

Skýtske zlato

s nimi viedli tzv. markomanské vojny) a na Morave Kvádi.
Spomedzi mnohých germánskych kmeňov boli najznámejší Svédi, Burgundi, Longobardi, Alamani, Frankovia, Vandali a Góti. Góti v druhej polovici 2. storočia prenikli od Visly
až k Čiernemu moru a tam sa rozdelili na západných Gótov
(Vizigóti) a východných Gótov (Ostrogóti). V roku 375 ich napadli Huni, a tým sa začalo tzv. sťahovanie národov.
Výtvarná kultúra Germánov – vynikali najmä v umeleckých
remeslách. Nevytvorili monumentálnu architektúru. Sochárstvo sa sústreďovalo na kamenné stély zdobené nízkym reliéfom. Vynikali najmä v zlatníctve – ihlice, spony, opasky,
náhrdelníky, náramky, strieborné poháre. Charakteristickým
germánskym typom šperku sú vtáčie a cikádové spony, ako
aj tzv. orlie spony, zdobené bunkovým emailom, vruborezom, granuláciou, filigránom, vkladaním drahokamov.
V 6. storočí rozšírili Germáni v Európe tzv. zvierací štýl, ktorý
sa vyvíjal u stepných kočovníkov(skýtov) a značne ovplyvnil
predkarolínske umenie.

Konštantínova Hlaholika

Železná Vikingská prilba z Gjermundbu

Vikingovia sa značne podieľali na budúcnosti severnej Európy – založili obchodné cesty a mestá, usadili sa v Rusku, ovplyvnili Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Britániu a Ír-

javuje knieža Mojmír a v Nitre knieža Pribina, ktorý postavil
prvý historicky doložený kostol na území nášho štátu kostol sv. Emmerama. Mojmír vyhnal Pribinu a pripojil nitrianske kniežatstvo k Morave, jeho však nahradil jeho synovec
Rastislav. Keď sa chcel Rastislav vymaniť spod nadvlády
Východofranskej ríše, vypukla vojna. Roku 863 sa vojensky
spojila Východofranská ríša s Bulharmi a proti nim Moravská ríša s Byzanciou, ktorých podporila aj kresťanská misia
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ofinárska redakčná rada

Konštantína a Metoda, ktorých poslal na Moravu byzantský
cisár Michal III., na želanie kniežaťa Rastislava. Rastislava
zosadil jeho synovec Svätopluk a za jeho vlády vrcholil mocenský rozmach Veľkomoravskej ríše a jej kultúrny rozkvet.
Slovanská liturgia sa udržala až do smrti arcibiskupa Metoda, potom Svätopluk vypovedal slovanských kňazov a mníchov z krajiny. Po Svätoplukovej smrti (r. 894) moc Veľkomoravskej ríše upadla najmä pre spory medzi jeho synmi
a Maďari spôsobili jej definitívny zánik.
Význam Veľkej Moravy spočíva v tom, že bola prvým slovanským štátom, ktorý vytvoril vyspelú kresťanskú kultúru
a umenie.
Slovanské písmo priniesol Konštantín (hlaholika odvodená
z malých písmen gréckej abecedy) a používalo sa pri preklade liturgických kníh z gréčtiny do staroslovienčiny.
Metodovi žiaci vytvorili v 10. stor. v Bulharsku nové písmo –
cyriliku, z ktorej sa vyvinula azbuka.

ARCHITEKTÚRA

HRADISKÁ
Archeológovia vykopali okolo dvadsať hradísk – Mikulčice, Modra, Bratislava – Devín, Hrad, Ducové… so systémom
opevnení – valy s čelným múrom, priekopy, palác alebo
dvorec, kostoly a dielne remeselníkov.

Šperky inšpirované kultúrou Veľkej Moravy

meselné výrobky sa našli v hroboch. V jazdeckých hroboch
to boli okrasy konského postroja, inde kovové ozdoby kožených opaskov – znaku postavenia a moci. Používali aj drahé
kamene, farebné sklíčka, bronz.

NIKOLKA je malá a ukričaná (niekedy až moc). Má rada módu a stane
sa, že do školy kľudne príde aj v župane od babky. Ak z triedy nepočujete nič
iné ako hudbu, hneď viete o koho sa asi
jedná.
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Mikulčice – valy

KOSTOLY
Svedectvom veľkomoravskej architektúry sú kostoly – objavili ich mnoho iba v negatívnych pôdorysoch – kostoly vlastnícke t. j. kniežacie a šľachtické alebo pohrebné:
obdĺžnikového typu – jednoloďové s apsidou, alebo centrálne s 1 až 4 apsidami. Steny boli obložené sivým vápencom alebo na nich boli technikou fresky namaľované
figurálne obrazy či ornamenty. Na podlahe boli dlaždice
z tmavočerveného mramoru alebo mozaiky, do oblokov
boli vsadené maľované vitráže, hrebeňovo ukončenú strechu pokrývala rímska škridla a vo vežiach boli zvony.
Mikulčická trojloďová bazilika mala átrium, nartex, v ktorom bola škola a byzantskú kupolu na tambure. Kostol v Sadoch bol postavený na pôdoryse kríža s vežou, mal baptistérium s apsidou a pohrebný kostolík s apsidou. Trojloďová
bazilika v areáli Bratislavského hradu (najväčšia z tohto
obdobia).
UMELECKÉ REMESLO
Remeslo Veľkomoravskej ríše zanechalo strieborné a zlaté
gombíky zdobené filigránom alebo granuláciou, náušnice,
schránky na amulety, prstene s antickými gemami – napr.
kamea s Feidiovou hlavou. Mnohé šperky a umelecko-re-

VERONKA je síce tichá, no z davu vždy
vyčnieva svojimi farebnými vlasmi.
Triedu väčšinou neopúšťa, ak nemusí.
Má zmysel pre detail a v triede je hlavný poradca pri riešení problémov s počítačmi.

ŠKOLSKÝ ČASOPIS
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Bronzový kríž z Mikulčíc

K obľúbeným patrili: náhrdelníky, korálky zo skla fúkaného
i pastózneho, prívesky, ktoré mali mesiačikovitý (lunicový)
alebo srdcový tvar.
Schematizovaná ornamentika používala pletencový vzor,
rastlinnú úponku či lineárny alebo geometrický motív. Od
druhej polovice 7. storočia n. l. sa uplatňuje nová technika
umeleckého prístupu – liata industria, ktorá využívala rozmanité zvieracie a rastlinné motívy, objavujú sa aj námety
východného pôvodu – grify, súboje zvierat.
Umenie Veľkej Moravy spájalo západ reprezentovaný karolínskou renesanciou s východnou Byzanciou.
RI

LENKA je perfekcionistka. Má rada čierny humor a nerobí jej problém zasmiať
sa sama na svojich vtipoch. Len jej nedávajte do rúk orezávač, lebo akonáhle sa otočíte, zmiznú vám písmenká
v učebnici.
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Pripojený papier
Predstavujeme prvý papier na svete s integrovaným NFC prepojením. Vhodný pre
profesionálne aj spotrebiteľské použitie

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.

ďakujeme, že môžeme kresliť na váš papier

v oblasti inteligentných tlačovín a obalov.

Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH
Gutenbergring, 69168 Wiesloch, Deutschland
Telefon +49 6221 82-67456, www.heidelberg.com

PowerCoat® ALIVE umožňuje tvorbu vlastných interaktívnych produktov,
tlačovín, obalov atď. Dodajte pridaný obsah prostredníctvom zariadení
s funkciou NFC. Sledujte úspešnosť a analýzu kampaní v reálnom čase.
Papiere sú dodávané vo formáte 32x46cm osadené 2, 4 alebo 25 čipmi.

powercoatpaper.com/alive
antalis.sk

Distribútor

