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2017 – 2018

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN
SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM

12 ROKOV
ÚSPEŠNEJ ŠKOLY
Školský rok 2017 – 2018 je už 12-tym rokom existencie a fungovania našej školy.
… a čo charakteristické a zároveň podstatné sa
u nás na škole za obdobie od 4. septembra 2017 do
31. januára 2018 udialo?
… viete, veľa sa napríklad hovorí o „interdisciplinárnosti vo výchovno-vzdelávacom procese na školách“. Stáva sa to pomaly akýmsi zaklínadlom a všeliekom na problémy upadajúceho školstva globálne,
a pritom dlhodobo platí, že by to mala byť úplne prirodzená a samozrejmá vec každého učenia a výchovy rovnako, ako aj princíp prepájania teórie a praxe, a preto nechápem, čomu sa niekedy tak divíme
a nad čím tak žasneme, keď len objavujeme už dávno známe a objavené.
… teda, za našu školu v rovine uvádzaných intencií hovoria najlepšie nasledovné „veci“.
V školskom roku 2016 – 2017 sme vydali 10 čísel „Školského časopisu“, každý jeden v rozsahu 34
strán.
V tomto školskom roku 2017 – 2018 sme vydali zatiaľ 2 čísla a ešte vydáme ďalšie 3 čísla tohto časopisu. Každé číslo bolo a je spracované po
každej stránke na vysokej úrovni, ako po stránke
obsahovej, tak aj po stránke kvality farebnej tlače,
použitého papiera a grafickej úpravy. Na jeho tvorbe sa podieľali a podieľajú žiaci spoločne s učiteľmi
a keď ho držíte v ruke pociťujete popri jeho hravosti aj akúsi vážnosť a rešpekt nad jeho kvalitatívnou
úrovňou a dovolím si tvrdiť, že časopis v podobnom
rozsahu, kvalite, nadväznosti dlhodobo nevydáva na
Slovensku žiadna iná stredná ani vysoká škola. Pre
nás je ale spomínaný časopis prejavom prepájania
teórie a praxe. Vďaka za to kolegom, oddaným učiteľom a tvorcom, hlavne však kolegovi Ivanovi BÍLÉMU, ktorý drží a usmerňuje úroveň a kvalitu časopisu na patričnej výtvarnej úrovni.
… ďalej, sme asi jediná stredná odborná škola
(SOŠ) a konzervatórium na Slovensku, ktorá v rámci disponibilných hodín „štátneho a školského vzdelávacieho programu“ vytvorili predmet s názvom
„Intermediálna tvorba“ (IMT), ktorá má charakter
„interdisciplinárnych prepojení“. IMT sa v tomto I.
polroku uskutočnila v dňoch 18. 12.–19. 12. 2017 vo
forme blokového vyučovania v rozsahu 160-tich hodín.
… a čo chcem zdôrazniť, je okolnosť, že ho viedli naši bývalí žiaci, dnes študenti vysokých škôl
(VŠ) umeleckého zamerania – Nataša MIKULOVÁ,

študentka Akadémie múzických umení, Divadelná fakulta, Alternatívne herectvo, Praha, ČR a Filip ČECH, študent Vysokej školy výtvarných umení,
Ateliér Transport dizajn, Bratislava. Vďaka ich získaným skúsenostiam, vedomostiam, študijnému záberu a nasadeniu sa naši stredoškoláci mohli vžiť do
pozície vysokoškoláka umeleckej školy a do nárokov, ktoré sú na nich kladené na renomovaných vysokých školách umeleckého zamerania.
… taktiež sme v permanentnom styku aj s ďalšími
našimi bývalými žiakmi, dnes študentami vysokých
škôl umeleckého zamerania alebo už aj absolventami týchto VŠ. Na našej školskej akcii „NOC v ŠKOLE“, ktorá u nás prebehla z 3. 11. do 4. 11. 2017 sa
podelili svojimi cennými radami do života a zodpovedným prístupom ku štúdiu naši bývalí žiaci: Tomáš GAJ, Filip ČECH, Marián ČIŽNÁR, Martin BÍZIK,
Ján MALÝ, Martina TATARKOVÁ a ďalší.
Napríklad – Tomáš GAJ, študent VŠVU Bratislava odprezentoval svoju bakalársku prácu s názvom
„Alternatívna doprava v Bratislave“.
… musím byť ale stručnejší, a tak spomeniem už
len jednu „vec“, a tou sú „DIVADELNÉ TROSKY“. Ide
o projekt Hudobno-dramatického odboru, ktorý dáva priestor žiakom SSŠ – SHDK – priestor na reprízovanie svojich predstavení, ukážok z jednotlivých študijných predmetov, aj uvádzanie hostí, buď
na pôde našej školy, alebo aj v priestoroch mimo
nej, napríklad vo vinotéke & bare „Sommelier“ Martin-Ľadoveň a podobne. Projekt beží od 23. 11. 2017.
Programy sú riadne spropagované formou plagátov
a aj na sociálnej sieti „Facebook“. Projekt má vytvorené dokonca vlastné logo.
… a týmto sa chcem veľmi poďakovať žiačke
IV. ročníka SSŠ – SHDK – Nataši FINDROVEJ, ktorá je autorom a ťahúňom tejto aktivity našich hercov. Ďakujem jej za aktívnu pomoc pri organizovaní
školských aktivít, za prezentáciu školy na verejnosti a za aktívnu podporu tímovej spolupráce medzi
žiakmi.
PhDr. Peter Klimek
riaditeľ školy
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„Umenie je nám vrodené. Nezačína v histórii, začína dokonca až v predhistórii,
pred tisícimi rokov. Naši paleolitickí predkovia, žijúci medzi rokmi 30 000 až 3000
p. n. l., boli malí, chlpatí a nevedomí, ale s istotou sa o nich čokoľvek bojí prehlásiť
aj archeológia. Jedna vec je však istá – ľudia doby kamennej boli umelci, a to nie len
preto, že dokázali obradovo opísať zvieratá, s ktorými denne prichádzali do styku,
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Knižná maľ ba sa rozvinula najmä v stredoveku. Delíme ju na: ilustráciu – výtvarné stvárnenie myšlieky textu, ilumináciu – ručná výzdoba stredovekých ručne písaných kódexov, iniciálu – prvé písmeno slova alebo odseku, ktoré je výrazne odlíšené od ostatného textu. Nakoniec máme ešte miniatúru – drobný obrázok zdobiaci iniciálu. Bežnou technikou knižnej maľ by bola maľ ba práškovými farbami, ktoré riedili
buď jemným glejom alebo vaječným bielkom (vaječná tempera). Obrys kreslili brkom. Dôležitou súčasťou
maľ by bolo pozlátenie pozadia iniciál a ilustrácií, ktoré sa robilo pomocou tenkých zlatých plátkov (fólií),
nalepených na zvlášť pripravený podklad. Fólia sa pripevnila na podklad hladidlom, zhotoveným zo slonovej kosti. Maľovalo sa na pergamenové listy zhotovené z koží jahniat, kozliat alebo teliat, od 15. storočia
na handrový papier.

také umenie by bolo iba ilustráciou. Maliari z jaskýň vedeli omnoho viac. Ich tvorba
je veľkým umením vo veľkom štýle, sú to diela zároveň krehké aj pôsobivé, ktoré,
v istom slova zmysle, nikto nikdy neprekonal.˝
(Wendy Becketová, Toulky světem malířství)

Maliarstvo nás sprevádza už od praveku. Stalo sa jedným z druhov výtvarného umenia. Radí sa k vizuálnemu (optickému, t. j. zrakovo vnímateľnému umeniu). Realizuje sa na rôznych podkladoch, napr. plátno, omietka, drevo, papier, textil a podobne. Podľa funkcie delíme maliarstvo na nastenné maliarstvo, tabuľové maliarstvo a knižné maliarstvo.
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Nástenné maľby vznikli ako prvé ešte v praveku. Neskôr sa maľby stali neoddeliteľnou súčasťou stavby. Postupne sa zdokonaľovali v staroveku v Egypte a kresťanskej antike, v renesancii, baroku a v 20. storočí. Používa tieto techniky: maľba do suchej omietky (al secco), maľba do vlhkej omietky (al fresco), sgraffito (preškrabávanie farebných vrstiev omietky), mozaika. Mozaika je obraz zostavený z drobných kamenných
(neskôr sklenených) kociek alebo hranolov upevňovaných do mäkkej malty alebo tmelu. Samostatnú kapitolu
v nástennom maliarstve tvorí maľba na sklo a vitráž.
Tabuľová maľba je dielo, ktoré môžme fyzicky preniesť. Umelec môže využiť tieto techniky: pastel, tempera, olej, akryl, akvarel, gvaš (akvarel zmiešaný s belobou) a enkaustika (maľba voskom za horúca). Najvačší rozmach mala v gotike, počas renesancie a baroka, až do polovice 20. storočia. Koncom 20. storočia maľba
značne stráca svoju dominanciu v umení a dôvodom bolo uprednostňovanie konceptuálneho umenia.

Maľba na sklo pochádza z Byzancie. Uživila sa najmä tam, kde bola situovaná výroba skla. Na Slovensku
sa rozvinula najmä v 18. a 19. storočí. Umelecky nadaní jedinci maľovali najmä v zime, kedy nemali inú robotu. Zobrazovali hlavne náboženské motívy. Aj preto obrazy na skle zdobili najmä miesta určené na modlitbu. Maliari však nezabúdali ani na Jánošíka, svetské motívy s ľuďmi v tradičnom odeve pri práci a znázorňovali sa aj cechové znaky.
Špeciálnou technikou maľby na sklo je vitráž. Vitráž je plocha zložená z rôznofarebných, výtvarne koncipovaných skiel, spájaných olovenými pásmi. Slúžila na zasklenie okien v stredovekých chrámoch, kde dosahovala obdivuhodné rozmery. Vitráž svoju „renesanciu“ zažila ešte v secesii, kde sa uplatnila na oknách, dverách,
nábytku a v podobe „tiffany“ techniky aj na lampách.
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Ladislav Medňanský

Milan Laluha

Mikuláš Galanda
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Július Jakoby

Ľubomír Longauer

Ladislav Záborský

Miroslav Cipár

Vladimír Kompánek

Jozef Mousson

Dominik Skutecký

Peter Ďurík

Rudolf Krivoš

Zisti názvy malieb slovenských autorov a dostaneš plus z DVK!
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STREET ART/GRAFFITI
Writer: tvorca graffiti
Crew: skupina graffiti tvorcov, ktorí pracujú
spoločne
Tagy: podpisy writerov, väčšinou vytvorené
špeciálnou fixkou
Piece: z ang. slova masterpiece, podpisy writerov,
ale tvarovo a farebne prepracovanejšie ako tagy
Monochromatické: jednofarebné
Metamorfóza: premena, zmena
Galérka: miesto s väčším počtom diel, vzniká
spontánne…
Murals: nástenná maľba
Nick: prezývka
Toy: posmešné označovanie pre začiatočníka
v rámci graffiti subkultúry
Bombing: potagovanie určitého územia

ODKIAĽ PRIŠLO GRAFFITI?
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Všetko to začalo pri zrode Hip Hopu, ktorý ako
subkultúra vznikol v New Yorku v 70. rokoch 20.
storočia v prostredí štvrtí obývaných prevažne černoským obyvateľstvom. Počas rokov sa vyvinul do
svojej dnešnej podoby – celosvetovej mestskej subkultúry mládeže. O popularitu graffiti sa zaslúžil
najmä americký výtvarník K. Haring, ktorého tvorbu začali oceňovať aj renomované múzeá.
V počiatkoch sa ako hlavné zložky tejto subkultúry uvádzali tzv. „4 elementy“ tj. rap, DJing, Break-dance a graffiti. Ako tzv. piaty element sa uvádza
beatbox. V priebehu rokov sa tieto viac špecifikovali
a pribudli ďalšie. Dnes hip hop zahŕňa špecifický štýl
produkcie hudby, slang, módu atď.
Moderná história graffiti je veľmi krátka. Podstata graffiti spočíva v tom, že writer alebo sprejer sa snaží prezentovať svoje pseudomeno – TAG
pomocou farby v spreji. Vo väčšine prípadov writeri maľujú svoje mená alebo mená svojich crew.

Za graffiti sa však nemôže považovať všetko čo je
namaľované sprejom. Za prvých writerov sú považovaný Taki 183, Julio 204, Cat 161… o Takiho tagy
sa začala zaujímať verejnosť a média.
Existencia prvých tagov bola vnímaná ako boj
proti systému a pubertálna zábava. Každopádne
tagovanie sa rozšírilo do všetkých veľkých miest
a s rastúcou kvantitou rástla aj kvalita. Zmyslom bolo vytvoriť čo najviac tagov a piecov. Tagy sa zväčšovali a menili od jednoduchých monochromatických nápisov jedným ťahom k obrovským farebným
(často 3 rozmerným) piecom na vlakoch a vagónoch
metra. Nešlo však o jednoduchú metamorfózu jedného umeleckého prejavu. Došlo k symbióze, kedy
writeri vytvárali veľké časovo náročné diela na vagónoch vlakoch a zároveň kedykoľvek behom dňa
zbombili celú ulicu.
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GRAFFITI AKO MATKA STREET ARTU
Street art je umenie vytvárané
na ulici. Motívy a objekty street
artu sú tak rozmanité ako ich autori. Všetky tieto prejavy spojuje
fakt, že sú vykonávané na verejnom priestore, väčšinou ilegálne, bez nároku na honorár. Tvorcovia street artu majú spoločnú
túžbu a to vtipne a esteticky pozmeniť tvár mesta, v ktorom žijú. Street art sa do dnešnej podoby vyvinul z graffiti.
Tradiční graffiti umelci používajú k nespútanej tvorbe svojich
diel spreje, naproti tomu street art zahŕňa oveľa viac médií

a techník, ako sú plagáty, nálepky, stencil graffiti (šablónové graffiti), tvorbu mozaiky,
video projekciu a street inštaláciu. Z týchto dôvodov je street
art niekedy nazývaný ako „post-graffiti“. Street art môže byť
nájdený kdekoľvek na svete.

Street umelci preto často cestujú do cudziny, aby rozšírili svoj
dizajn. Graffiti vyjadrujú pocity a charakter a nie každé sa
dá jednoducho prečítať. Do pouličného umenia patrí napríklad
aj tanec, spev, hra na rôzne nástroje…

Od „nelegálnej“ činnosti
k úspešnej značke
LEPRA DELIRIO
Lepra Delirio je slovenská nekomerčná značka oblečenia. Pri jej zrode stáli dvaja kamaráti, neskôr sa k ním
pridal aj tretí člen. Pochádzajú zo Žiliny. Študovali na Strednej umeleckej škole v Ružomberku. V tom čase sa
venovali hlavne graffiti. Práve ich „nelegálna“ záľuba sa stala východiskom pre vznik samotnej módnej značky.
Chalani vytvárajú limitované edície. Kolekcie pribúdajú priebežne (z každého návrhu po 30 kusov skoro každé
2 týždne). Návrhy potlačí vychádzajú z prostredia v ktorom sa pohybujú a formálne sú inšpirované, už spomínaným graffiti prostredím. Ich hlavným záujmom je niečo za sebou zanechať. Kúsky ich oblečenia je možné vychytať na facebooku alebo ich priamo navštíviť v Žiline.

STREET ART SA DIVÁKOM PONÚKA,
ZATIAĽ ČO GRAFFITI SA SKÔR VNUCUJÚ
Oba štýly sú pouličné umelecké prúdy, ktoré sa často dotýkajú, ale sú veľmi rozdielne.
Graffiti je vytvárané na verejnom priestranstve, ale skôr než
na uliciach sa s ním stretávame na diaľniciach, mostoch, vlakoch, periférnych miestach, zatiaľ čo street art je viazaný na
ulicu (často tie najfrekventovanejšie). Graffiti je založené na
písme, street art na obrazoch.
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TESA Z LESA

PREPUSTÍME VRAHOV, ABY BOLO
MIESTO V CELÁCH PRE TERORISTOV SO SPREJMI
Street art a graffiti je subkultúra, ktorá doposiaľ úspešne ignoruje kultúrne inštitúcie, i zákony

danej krajiny. Vytvára si vlastný
alternatívny systém, ktorý vrie
vnútri toho oficiálneho. Je teda
logické, že príslušníci oficiálneho systému, policajti, agentúry
obstarávajúce reklamné plochy
alebo nahnevaný dôchodcovia,
na túto nezákonnú činnosť musia reagovať. Street artové diela
rastú ako huby po daždi a s rovnakou rýchlosťou aj miznú. Tím
však vzniká zaujímavý kolobeh.
Ulica ožíva. Vždy keď prechádzate nejakým miestom, nájdete niečo nové a zistíte, že niečo staré zaniklo. To pominutie je
krásne a smutné zároveň. Je to

však daň za to, že umelci využívajú priestor, ktorý im právom
nepatrí.

Vlastným meno Tereza Tarčáková, pochádza z malej dedinky na Orave, Momentálne žije v Brne. Vyštudovala
Propagačné výtvarníctvo v Ružomberku. Zameriava sa na street art a ilustráciu. Čo sa týka témy, často maľuje veci, ktoré sa jej snívajú. Snaží sa ľuďom ukázať kúsok zo svojho vnútra. Tesa je individuálny umelec,
ale už mala možnosť spolupracovať s viacerými známymi umelcami. Momentálne pracuje na kolekcií topánok
a tielok. Tesa sa zúčastňuje viacerých street artových akcií. K jej obľúbeným patrí práve Live Painting, u nás
v Martine. Tesinu tvorbu môžete sledovať na facebookovej stránke alebo na instagrame. Taktiež ju možno niekde uvidíte spestrovať plátna na rôznych akciách.

OLD TOWN HOOD
Old town hood je značka oblečenia pochádzajúca z prostredia starého mesta Bratislavy. Chalan, ktorý túto
značku vytvoril, sa narodil v Martine, ale v súčasnosti žije v Barcelóne. Jeho prezývka je Šulc. Dlho sa venoval graffiti a pouličnej tvorbe. Projekt OTH vznikol veľmi spontánne, jedného večera pri pozeraní filmu Sin city, ktorý sa odohráva v imaginárnom meste Old town, čo v preklade znamená Staré mesto.
Keďže Šulc sa celým srdcom venoval maľovaniu a hlavne taggovaniu kdekoľvek a kedykoľvek, čomu nasvedčoval jeho kompletne pomaľovaný byt, z ktorého by nie jeden človek dostal šok. Práve preto pri pozeraní
filmu spontánne Šulca napadlo taggnuť OTH, však predsa sám býval v „starom meste“. A tak to uzrelo svetlo sveta! Prvé veci sa zadarmo rozdali medzi fellákov (kamarátov). OTH podľa Šulcovích slov tvorí každý, kto
akýmkoľvek spôsobom priloží ruku k dielu. Zakladá si na originalite a práve preto je každý kúsok iný. Počas
minulého leta sa mu podarilo u nás aj vo svete predať viac ako 200 kusov ručne maľovaných tričiek, mikín, tielok… Old town hood, je značka ktorá nemá potrebu zaujať rôznymi reklamami a propagandou, pretože ľuďom
sa to jednoducho páči. Táto značka zaplnila festivaly a akcie rôzneho typu. Je možné ju číhať na facebookovej
stránke a čoskoro hádam aj v kamenom obchode niekde v srdci Bratislavy.
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V ÝSTAVA ŠKOLSK ÝCH PR ÁC

V ÝSTAVA ŠKOLSK ÝCH PR ÁC

V ÝSTAVA ŠKOLSK ÝCH PR ÁC

11

V ÝSTAVA ŠKOLSK ÝCH PR ÁC

13

ČO VZIKNE SPOJENÍM NAŠICH TROCH KRÁĽOV?

IVAN BÍLÝ

Id e á l ny m u ž

Ivan Bílý je náš učiteľ grafiky, fotografie, PCV a NAV.
Pracuje na našej škole od jej začiatku, každý si ho
tu váži a má ho rád, lebo je veľký srandista. Narodil
sa v Martine, študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, neskôr na výške v Prahe.
Venuje sa grafike a dizajnu a popritom učí u nás na
škole. Má tiež psa pudlíka. Po obednej prstávke ho
vždy vidím s jedným koláčikom odomykať dvere od
kabinetu so slovami „Stačí len jeden, čo sa budem
predsa prejedať.“ Vždy je ochotný pomôcť, aj keď
ho často vytáčamé našim nezáujmom a blbými poznámkami. Aby nás poslal kade ľahšie, je moc dobrosrdečný. V skratke dobrosrdečný Pán Učiteľ Bílý.

PETER BUKOVSKÝ

14

Pán učiteľ Bukovský tiež učí na našj škole. Vyučuje
technológiu a priestorovú tvorbu. Je to sochár a medailér. Narodil sa v Martine. Študoval na vysokej
škole výtvarných umení v Blave. Teraz býva na Bystričke, má kopec mačiek a papagája (druh-Agapornis) meno si nepamätám. Je to veľký pohoďák, dá
sa s ním pokecať o všetkom. Má rád hudbu, pasívne
i aktívne hráva na gitare. Často aj na našich hodinách priestorovky, hráva alebo si pospevuje a z nás
hneď opadne stres z blížiacih sa komisionáliek.
Praxe u pána učiteľa sú nezabudnuteľné, radi na to
so spolužiačkami spomíname s úsmevom na perách.
Už teraz vieme, že na jeho hodinách sme sa naučili veľmi veľa.
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PETER KLIMEK
Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Venuje sa komornej plastike so zameraním na drevorezbu a okrem toho je riaditeľom
na našej škole. Je veľmi vážený. Vie byť veľmi milý a humorný, ale pozor, ak sa mu niečo nepozdáva okamžite vás bez milosti zruší. V každom ohľade sa správa ako typický riaditeľ, občas nás príde
navštívit na hodinu, občas niečo okomentuje, často
aj skritizuje, či sme prezutí, ale v konečnom dôsledku to vždy myslí dobre. V zimnom období je jeho
neodmysliteľnou časťou baretka. Obľubuje korbáčiky, kvalitnú prácu, pilných študentov, veeeeľmi dlhé
príhovory a číelné hodnoty. Taký je jednoduho Náš
Pán Riaditeľ.

M O N U M E N T Y
Matka vlasti v Kyjeve
Socha má už 40 rokov a v čase jej dokončenia bola
najvyššou sochou sveta. Oceľová socha Matka Vlasti v rukách víťazoslávne drží meč a štít so symbolom
kosáku a kladiva – erbom ZSSR. Meč má 16 metrov
a váži 9 ton. Tento monument je vyšší než Socha
slobody v americkom New Yorku – meria 102 metrov a váži 530 ton.

Budha Vo Wat Muang
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Táto veľká socha Budhu sa nachádza v kláštore Wat
Muang v Thajsku. Vysoká je 92 metrov a široká 63
metrov. Jej stavba sa začala v roku 1990 a bola dokončená v roku 2008.

Socha Džingischána
Táto socha sa nachádza 40 km od Ulanbátáru, metropoly Mongolska. Socha Džingischána na koni je
postavená na 10 m vysokej základni z nerezovej
ocele a je obklopená 36-mi stĺpmi. Na hlave koňa
je vyhliadka, kde sa dá dostať po schodoch vedúcich cez trup a krk zvieraťa, prípadne výťahom. Celý tento komplex stál údajne 4,1 milióna amerických
dolárov.

Veľ ký Budha v Ling Šan
Viac než 88 m vysoký a cez 700 ton vážiaci Veľký
Budha v Ling Šan je jednou z najväčších Budhových
sôch na svete. Šákjamúni Budha z bronzu sa nachádza v meste Wu-si v čínskej provincii Ťiang-su. Táto
socha bola dokončená v roku 1996.

Kristus Spasiteľ
Socha Ježiša Krista postavená v roku 1931 v Brazílii nad mestom Rio de Janeiro. Je umiestnená na
700 metrov vysokom pahorku Corcovado, jej výška
je 30 metrov a podstavec pod ňou meria 8 metrov.
Zobrazuje Krista s roztiahnutými rukami, akoby objímal mesto. Toto gesto malo vyjadrovať súcit a radosť z nezávislosti.

Socha Kuan
Socha Kuan-jin v Chaj-nane je 108 metrov vysoká
buddhistická socha. Jej stavba zabrala šesť rokov,
dokončená bola v roku 2005 a slávnostne vysvätená 25. apríla toho istého roku.
Socha má síce jedno telo, avšak hneď tri tváre a má
tak posielať posolstvo mieru a bezpečia Číňanom po
celom svete.
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VIAC FULLU
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Nedaľeko nás, v Ružomberku, stojí galéria Ľudovíta Fullu. Pri jej návšteve ma ohúrila nielen Fullova
tvorba, ale aj samotná budova galérie. Vznikla ako
výsledok dohody medzi umelecom a štátom. Majster daroval svoje dielo ako ucelenú zbierku exponátov a štát sa zaviazal postaviť galériu s ateliérom
a bytom. Otvorená bola 2. júla 1969 a maliar v nej
žil takmer do svojej smrti v roku 1980. Okrem stálej
expozície sa v prerobených obývacích priestoroch
vystavujú krátkodobé výstavy previazané s osobnosťou a dielom Fullu. V týchto mesiacoch si môžete
prezrieť najnovšiu výstavu, kde sa sedem mladých
výtvarníkov z VŠVU, presnejšie Ateliér Skla, pokúšajú priblížiť dielam Ľudovíta Fullu.

www.sng.sk
Galéria Ľudovíta Fullu
Makovického 1, 034 01 Ružomberok
Otvorené: utorok – nedeľa/10:00 – 17:30
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Niekedy sa môžeš celé dni pozerať ďalekohľadom
na vesmír, hviezdy, oblohu…
a uvidíš iba prázdny priestor. A niekedy sa pozrieš
druhému do očí a uvidíš v nich celý svet.

HNEDÉ
Sú tmavé a hlboké. Pôsobia dvôverihodne. Spájajú sa so silou a kreativitou. Vyznačujú sa
vnútornou silou, praktickosťou, vytrvalosťou
a zodpovednosťou. Mnohokrát sú pokladaní za
individualistov. Väčšina z nich patrí medzi extrovertov, ktorí majú radi ľudí a často sa s nimi stretávajú. Obľúbení sú aj preto, lebo majú
zmysel pre humor. Patria k vášnivým milencom.
Ťažkosti majú s vyjadrovaním svojich citov.
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SIVÉ
Ak vám príroda nadelila oči v sivej farbe, narodili ste sa ako prirodzení vodcovia. Viete, ako
riešiť problémy medzi ľuďmi. Je pre vás prirodzené nájsť kompromis a spory urovnať. Máte
pokojnú povahu. Disponujete obchodným duchom a odvahou. Máte schopnosť rýchlo a vedome upútať pozornosť. Čo sa týka vzťahov, je
pre vás dôležitá vernosť. Ak nájdete vhodného
partnera, stávajú sa z vás romantickí milenci.

A čo prezradia tvoje oči?
ZELENÉ
Sú zmyselné a tajomné. Treba povedať, že
nájsť čisto zelené oči bez akýchkoľvek prímesí
je vzácnosť. Vlastníci zelených očí sú kreatívni.
Ich pohľad pôsobí tajomne. Milujú dobrodružstvá a nové výzvy. Vyznačujú sa tiež inteligenciou a láskou k životu ako takému. Majú zmysel
pre humor. K ich charakterovým znakom patrí
aj nepredvídateľnosť. Je pre nich veľmi dôležitá
sloboda. Údajne patria k najšťastnejším ľuďom.

MODRÉ
Symbol krásy, mladosti, sviežosti a bezstarostnosti. Priťahujú pozornosť, pôsobia úprimne až
magicky. Ľudia, ktorí ich dostali do vienka, sú
väčšinou priateľskí, temperamentní a atraktívni. Snažia sa druhým pomáhať. Ich pozitívnou
vlastnosťou je úprimnosť. Sú vyznávačmi dlhotrvajúcich zväzkov a túžia po harmonickej rodine. Ich poznávacím znamením je vytrvalosť.
Majú výborné pozorovacie schopnosti.
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Jednoduché domáce plet‘ové

MASKY

Každá pleť je iná
a postupom času sa mení.
Aby sme sa správne strali
o svoju pleť musíme najprv vedieť
aký typ pleti máme.
Na stave našej pleti sa podpisuje
aj náš životný štýl.
Negatívne emócie a stres
majú na pleť priamy dosah.
Každý z nás by si mal
22

dopriať čas na oddych a relax,
cvičenie
a výváženú stravu.

Normálna pleť

Znaky: nadotyk hebká, rovnomerne pigmentovaná,
svieža, má takmer neviditeľné póry.
Orechovo mandľová maska
Do vlažného mlieka namrvíme jednu celú kocku
droždia. Natlčieme orechy a mandle a pridáme
ich do zmesy. Nanesieme na pleť a necháme
pôsobiť 20 minút, potom začneme pleť masírovať.
Umyjeme.

Mastná problémová pleť
Znaky: nadmerná tvorba mazu, zhrubnutá
štruktúra, otvorené póry, akné.
Žĺtková maska
Zmiešame vaječné žĺtko, čajovú lyžičku citrónovej
šťavy a čajovú lyžičku oleja. Masku necháme
schnúť približne pol hodinu, potom umyjeme.

Zmiešaná pleť
Znaky: tvorba mazu je nedostatočná, a tak je pleť
suchá, napnutá, vyvoláva nepriemny pocit.
Paradajková maska
Dve zrelé paradajky prepasýrujeme, zmiešame
s polievkovou lyžicou kyslej smotany a polievkovou
lyžicou ovsených vločiek. Necháme pôsobiť
15 minút. Umyjeme.
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VEGÁNST VO
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Kto je vegán?

Čo vlastne vegáni jedia?

Vegán je človek, ktorý nekonzumuje žiadne potraviny živočíšneho pôvodu (mäso,
mlieko, vajíčka, med, živočíšne tuky). Vegáni jedia pestrú a zdravú rastlinnú potravu obsahujúcu všetky plody Zeme – ovocie, zeleninu, strukoviny, obilniny, semená
a orechy. Čo je však najdôležitejšie – vegáni svojim spôsobom stravovania vyjadrujú
rešpekt so všetkým životom na našej malej planéte.

Vegánske jedlá sú ešte pestrejšie a farebnejšie, ako živočíšna strava. Dôvodom je aj
to, že vyvážená rastlinná strava pozostáva z väčšieho množstva rôznych ingredencií a surovín, ako bežná živočíšna strava.

Byť vegánom znamená:
• neprispievať k prehlbovaniu hladu vo svete a mrhaniu poľnohospodárskou pôdou
• nepodporovať utrpenie zvierat vo veľkochovoch a živočíšnej výrobe
• zachrániť každoročne niekoľko desiatok
zvierat pred zbytočnou smrťou
• ušetriť tisíce litrov vzácnej vody každý
rok
• použiť iba zlomok energie potrebnej na
produkciu živočíšnych potravín
• zlepšiť svoje zdravie a výrazne znížiť riziko civilizačných ochorení
• dávať pozitívny príklad ostatným ľuďom

Rastlinná strava sa skladá z cestovín,
chleba, ryže, fazule, hrášku, sóje, šošovice, bôbu, zeleniny, ovocia…
Živočíšna strava sa skladá z mäsa, syra, vajec, šalátu, zemiakov, ryže alebo cestovín…

Vedeli ste že:
• každý rok zomrie na celom svete v dôsledku podvýživy viac ako 20 miliónov ľudí
• keby sa spotreba mäsa vo svete znížila
iba o 10 %, uvoľnilo by sa ročne viac ako
12 miliónov ton obylia, ktoré by mohli nasýtiť 20 miliónov ľudí
• na získanie jedného kilogramu hovädzieho mäsa potrebujeme ako krmivo až 16 kilogramov sóje alebo obilia
• každý, kto sa preorientuje na vegánsku
stravu ušetrí za jeden rok 4 050 m2 lesa
• každý rok zomierajú kvôli získavaniu mäsa a živočíšnych produktov milióny zvierat
• väčšina mäsa, mlieka a vajíčok v našej
krajine pochádza z intenzívnej živočíšnej
výroby, veľkochovov a batériových chovov
• zvieratá vo veľkochovoch prežijú celý život v stiesnených podmienkach, pripútané
reťazami, na holej podlahe znečistenej močom a výkalmi, bité, umelo-oplodňované,
kastrované bez umŕtvenia, kŕmené jedlom na bežiacom páse a dopované antibiotikami, aby v takýchto podmienkach vôbec
prežili
• získavanie mlieka znamená pre kravu nekonečný cyklus umelého oplodňovania, tehotenstva, oddeľovania teliatok krátko po
pôrode
• sliepky vo veľkochovoch produkujúce vajíčka, prežijú celý život natlačené, zvyčajne
po 4 až 6 kusoch, v klietkach tak malých,
že sa v nich nedokážu otočiť ani roztiahnuť krídla
• dodržiavaním nízkotučnej diéty bez živočíšnych produktov možno nasledujúcim
chorobám predchádzať, zmierniť ich priebeh alebo ich aj úplne vyliečiť – artritída,
rakovina prsníka, zápcha, srdcové choroby, hypoglykémia, choroby obličiek, osteoporóza, rakovina prostaty, mŕtvica, astma,
rakovina hrubého čreva, cukrovka, žlčníkové kamene, impotencia, obezita, zvýšený
krvný tlak, žalúdočné vredy, salmonelóza
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Fašiangové výstrelky

P

E

Dostratena
rozotieraš, rozdávaš rozkoš
rozpaľuješ, rozožieraš, roztrpčuješ
rozchádzaš sa
Rozmysli si.

T

R

A

Preskúmaj ženskú podobu tela
Otoč si život naruby
Stačí tak málo, netreba veľa,
veď ruka občas zablúdi.
Tam, kde oči prepálili kožu,
kde sa ľad mení na vodu,
kde nesmelí smú a smelí môžu.
Poď, už som zdvihla závoru…

Tajomstvo izby
Cez sklenenú tabuľu
vyzliekaš ma
nevedomky
robím ti
súkromnú šou
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Naháňame tance sobotňajších nocí.
Kto sa koho zmocní?
Lovec sa stáva obeťou
s polnočnou obetou
v kabínkach
barových toaliet.

Neodpúšťam strateným
Brával si cudzie sny,
hrával sa s nimi,
až kým sa nestratil
v sebe, v nich.
Dnes sa v ňom ozval pocit viny.
Smola.
Už neodpúšťam strateným.

Pre pokoj duši
nadávaj neslušným,
veď má to cenu.
Zastav čas na chvíľu,
len pre tú jedinú
realitu
v tomto storočí.

Nečakaj na zázrak,
urob si ho sám,
nepodliehaj detským obavám.
Som to ja, no možno niekto iný,
z lásky však odpustím ti všetky viny.
A až keď tu nebudem,
postav si ma z hliny.

Dotykom k dotyku
Chvenie tiel
Dotykom k dotyku
Hmlenie skiel
Dotykom k dotyku
Strácanie zmyslov
Dotykom k dotyku
Spolu a bez slov

Fyzická
Silové pole medzi nami
Tá intenzita desí ma
Myšlienkou dotýkaš sa môjho tela.
Neviem, či som práve toto chcela.

Do prostriedku izby
Kladiem sa
Nahá
Nečakám na zázrak
Do priestoru
Dvíham svoje prsia
Opäť som sa naučila
Dýchať
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R ÍM S K E UMENIE
Priaznivé prírodné podmienky urobili z Talianska
poľnohospodársku krajinu. Začiatky Ríma opisuje
mýtus: Trójsky utečenec Eneas sa vraj po dlhom
blúdení rozhodol usadiť na pobreží Latia a jeho syn
Iulus tam založil mesto Alba Longa. Neskorší Iulovi
potomkovia Romulus a Rémus v roku 753 p. n. l. založili Rím. Rím prešiel od kráľovstva k republike, ale
kvôli vzburám otrokov a púnskym vojnám sa republika ocitla v kríze. Nastolili vojenskú diktatúru. Z občianskej vojny vyšiel víťazne ako diktátor Gaius Julius Caesar a po jeho zavraždení republikánmi vládol
krajine prvý cisár Octavianus Augustus.
Cisárske obdobie trvalo od Octavianovej samovlády do zániku Západorímskej ríše v roku 476
n. l. a delí sa na principát – od Augusta po Diokleciána a dominát od Diokleciána po Romula Augusta.
Rozdiel bol v tom, že princeps bol prvým občanom
a prvým senátorom a dominus bol neobmedzeným
pánom poddaných a absolútnym monarchom.
Umenie bolo veľmi ovplyvnené helenistickým
umením. Bolo to tak preto, lebo v Ríme pracovalo
mnoho gréckych umelcov a väčšina rímskych zberateľov kupovala diela gréckych majstrov alebo ich
kópie.
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CHRONOLÓGIA RÍMSKEJ RÍŠE
1. Založenie mesta Rím – 752/3 p. n. l.
– 7 kráľov (posledný Tarquinius Superbus)
2. Doba kráľov – etruská civilizácia (753 – 510
p. n. l.)
3. Obdobie Rímskej republiky (510 – 31 p. n. l.)
4. Obdobie cisárstva – Principát (31 p. n. l. –
284 n. l.)
– od Augusta po Diokleciána (cisár sa považoval
za prvého občana Ríma)
(Principát je obdobie po zmene rímskej republiky na rímske cisárstvo, zdanlivo je zachované republikánske zriadenie, ale rozhodujúcu moc mal
rímsky cisár, ktorý vystupoval ako princeps inter
pares – prvý medzi seberovnými. Principát vytvoril
Octavianus Augustus.)
5. Obdobie cisárstva – Dominát (284 n. l. – 395
n. l.)
– od Diokleciána po Romula Augusta (cisár sa
označoval za neobmedzeného pána Ríma a Rímskej
ríše)
– cisár Dioklecián úplne vylúčil moc senátu a stal
sa tak neobmedzeným vládcom poddaných a absolútnym monarchom (lat. dominus – odtiaľ pojem dominát)
6. Rozdelenie Rímskej ríše na – Východorímsku ríšu (Byzantskú) a Západorímsku ríšu (395
n. l.)
Cisár Teodosius roku 395 veľkú a takmer neovládateľnú Rímsku ríšu rozdelil na dve časti:
západnú – Rím, vláda Honória, jazyk latinčina

a východnú – Konštantínopol, vláda Arkádia, jazyk Gréčtina
7. Zánik Západorímskej ríše (476 n. l.)
Západorímska ríša už stála pred zánikom, nakoľko ju stále viac a viac osídľovali Germáni, ktorí ju
napokon ovládli až napokon v roku 476 zanikla
8. Zánik Byzantskej ríše (1453 n. l.)
Východorímska (Byzantská) ríša podľahla v roku
1453 Turkom
ARCHITEKTÚRA
Spočiatku sa vyvíjala pod vplyvom etruským, neskôr gréckym, až v období cisárstva sa prepracovala k svojskému prejavu a vrchol jej vývoja spadá až
do kresťanského obdobia. Najväčší úspech dosiahli Rimania v stavebnom inžinierstve – cesty, mosty,
akvadukty, atď.
Architektúra bola bloková a interiérová s plným múrom s pilierom a klenbou namiesto stĺporadia. Používali rôzne druhy kameňa – tuf, travertín, mramor, pálenú tehlu a betón. Od Grékov
prebrali stavebné poriadky, od Etruskov toskánsky
stĺp (s prstencom pod dórskou hlavicou s nekanelovaným driekom a s pätkou) a sami vynašli kompozitnú hlavicu – spojenie iónskej a korintskej hlavice.
Druhy architektonických stavieb
– sakrálne – chrámy
– svetské – monumentálne, verejné budovy, baziliky, termy, amfiteátre, divadlá, reprezentačné cisárske paláce, vidiecke vily, víťazné oblúky, stĺpy, mauzoleá, úžitkové stavby
(cesty, mosty, akvadukty, atď.)
● Rímska bazilika – mala svetskú funkciu, slúžila
ako súdna budova (odtiaľ je aj názov, gr. basileos
je kráľ, veľkňaz a sudca), alebo tiež slúžila ako tržnica, ktorá stála na námestiach, na fóre.
– obdĺžniková pravouhlá stavba s nepárnym počtom lodí členených siedmimi radmi stĺpov alebo pilierov
– stredná loď bola vyššia a širšia než bočné so
sedlovou strechou a končila sa apsidou s vyvýšeným miestom pre súdneho úradníka
– osvetľovali ju okná nad bočnými loďami s pultovou strechou
Koloseum, Rím

Pamiatky: Maxentiova bazilika, Rím (Konštantínova), Portiova bazilika v Ríme
● Termy – kúpele patrili k najväčším a najmohutnejším rímskym stavbám, boli tam aj čitárne, knižnica, prednášková sieň, divadelná sieň, telocvične,
ihriská, kolonády, obchodné stánky, otvorené nádvoria a parky
– umeleckú výzdobu dopĺňali sochy a maľby –
fresky a mozaiky
Pamiatky: Caracallove kúpele v Ríme, Diokleciánove termy (celkovo bolo v Ríme 11 veľkých
a 1000 malých kúpeľov)
● Amfiteátre – konali sa tu gladiátorské hry a štvanice na zvieratá, artistické produkcie a tzv. naumachie, t. j. námorné bitky
– okolo elipsovitej arény bolo hľadisko so stúpajúcimi radmi sedadiel a s klenutými ochodzami
– vonkajšie priečelie členili arkády na pilieroch so
stĺpmi a pilastrami
– najväčší bol Vespasiánov amfiteáter nazývaný Koloseum pre 45 tisíc ľudí – pôdorys centrálny, arkády
– má tri poschodia nad sebou s oblúkmi, ktoré
podporujú sedadlá, vnikali pod nimi chodby, aj pod
arénou, boli klenuté klenbou, niektoré slúžili ako
kanalizácia, pri námorných bitkách sa zaplnili vodou
– využíva všetky tri grécke slohy – prízemie je
variantou dórskeho slohu s metópami a triglyfmi
– druhé poschodie má iónske polostĺpy a tretie
a štvrté majú korintské
– amfiteátre sa zachovali aj v Pompejach, Verone, Arles, Nimes a v El Jem
● Divadlo – tvorilo ho amfiteatrálne hľadisko s javiskom. Skénum (obdĺžnikovú budovu za javiskom)
členili výklenky a stĺpy a zdobili sochy. Proskénium
(javisko) bolo nižšie a hlbšie ako grécke.
Polkruhová orchestra bola hľadiskom pre
vznešených divákov. Prvé kamenné divadlo vybudoval v Ríme Pompeius a čiastočne sa zachovalo aj
Marcellovo divadlo z Ugustovho obdobia.
● Cisárske paláce sa stavali na Palatíne t. j. na
pahorku v Ríme a z toho slova vznikol názov palác.
Cisári a bohatí patricijovia si stavali vidiecke vily. Najslávnejšia je Hadriánova vila v Tivoli, ktorá
zaberala aj s parkom plochu 70 hektárov. Túto vilu
zdobili mnohé sochárske a maliarske diela.
● Víťazné oblúky a stĺpy – rímsky cisári ich stavali na oslavu vojnového víťazstva
Víťazný oblúk mal tvar brány s jedným alebo tromi priechodmi, na atike – hranolovej nadstavbe –
bol dedikačný (venovací) nápis. Priečelie a bočné
stĺpy zdobili reliéfy s vojnovými výjavmi.
Stavali ich po celej Ríši – v Taliansku, vo Francúzsku, v severnej Afrike.
Oblúky sú najvýznamnejším rysom rímskej
architektúry. Zvyk stavať víťazné stĺpy a oblúky
vychádza zo zvykov, ktoré poznáme z Orientu – bolo
to niečo ako vojenské spravodajstvo. Hlavným cie-

ľom nebola harmónia, krása alebo dramatický výraz – Rimania boli vecní, nemali záujem o fantáziu.
Pamiatky: Titov oblúk – reliéf na ňom predstavuje výjavy z dobytia Jeruzalema, je to iluzionistické sochárstvo, ktoré sa snaží napodobniť maliarstvo
pomocou prehĺbenia priestoru do hĺbky až po plastické trojrozmerné postavy v popredí
– Oblúk Septimia Severa a Konštantína Veľkého
– Trajánov víťazný stĺp na jeho fóre – neskôr
bola jeho socha nahradená sochou sv. Petra – tu
sa na reliéfe uplatňuje abstraktná tendencia, ktorá
opäť prináša chápanie priestoru v pásoch nad sebou
– Stĺp Marka Aurelia – bronzové súsošie cisára
s manželkou nahradili sochou sv. Pavla
Z rímskej architektúry vyšla ranokresťanská architektúra, ale vracala sa k nej i renesancia, barok
a klasicizmus.
Rimania sa stali veľkými odborníkmi v umení klenby – bola to náročná staviteľská úloha, ktorá vychádzala zo zvládnutia stavby oblúkov. Klenbu
využíva jedna z najkrajších budov a to Pantheon –
chrám všetkých bohov – v dobe ranného kresťanstva ho premenili na kostol a preto sa nestalo, že by
sa rozpadol na trosky
– jeho vnútro tvorí kruhová hala – tolos so zaklenutou strechou a kruhovým otvorom hore v monumentálnej kupole, cez ktorý je vidieť obloha
– nie je tam žiadne iné okno, celý priestor však
má dostatok svetla zhora – celá klenba pôsobí, akoby sa nad nami vznášala klenba nebeská
– kupola je nesená mohutným múrom
– interiér kupoly je kazetovo členený nikami t. j.
výklenkami, pilastrami (polpiliermi) a sochami, aby
sa zmiernila jej mohutnosť
– vstup do chrámu – portikus – je to pravouhlá
vstupná miestnosť so stĺporadím, schodmi s prekladom
SOCHÁRSTVO
● Republikánske obdobie (510 – 31 p. n. l.)
Podobne ako v architektúre aj tu sa uplatnil vplyv
etruského realistického umenia (realizmus zodpovedal mentalite Rimanov), neskôr gréckeho a helenistického (od 2 stor. p. n. l.). Najmä po pripojení Grécka
k Rímskej ríši stúpol dovoz ukradnutých sochárskych diel do Ríma, kde sochári (väčšinou Gréci) podľa nich vytvárali početné kópie.
Z tohto obdobia sa zachovali najmä podobizne,
charakteristické triezvym realizmom. Bronzové sochy Rečníka a Bruta sú ešte etruské diela. Psychologicky prehĺbený realizmus je zjavný v podobizniach
významných osobností 1 stor. p. n. l. (Pompeius, Cicero, Brutus). Naopak u Caesarových sôch sa objavila idealizujúca tendencia, ktorá potom vzrástla za
prvého cisára Augusta.

● Cisárske obdobie (31 p. n. l. – 476 n. l.)
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predstavuje vrcholné obdobie rímskeho sochárstva
a jeho postupný úpadok, ktorý viedol v 4. stor. n. l.
až k abstraktnému schematizmu.
Rozvinuli sa hlavné odvetia sochárstva – portrét
(hlava, busta, postava v životnej veľkosti, jazdecká
socha) a historický reliéf, ktorý zobrazoval skutočné udalosti z víťazných vojen.
Vplyv gréckeho umenia posilňoval idealistickú
tendenciu a spojila sa s rímskym realizmom, snahou verne zobraziť skutočnosť. Na reliéfnom
spracovaní sa prejavil sochársky iluzionizmus a tendencia začleniť priestor do hĺbky odstupňovaním
výšky reliéfu, ktorý vytváral hru svetla a tieňa.
Portrét zohral svoju úlohu v ranom náboženstve. Pri pohrebných procesoch bolo zvykom niesť
voskové podoby predkov. Je možné, že je to spojené s tým, že podoba zachováva dušu tak ako to poznáme z Egypta.
Cisársky portrét – podobizeň – na cisársku
bustu sa hľadelo s posvätnou úctou – každý Riman
Augustus z Primaporty
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musel pred ňou zapáliť kadidlo na znamenie lojálnosti a vernosti. Základom sa stal helenistický typ
vladárskeho portrétu doplnený však o rímsky realizmus, niekedy vystupňovaný až do naturalizmu, ktorý okrem vernej podoby vystihol aj povahové črty
portrétovaného a jeho duševný život – podobizeň plešatého Vespasiána, energického Trajána,
kučeravého Marka Aurélia, drsného Caracallu… –
ich busty nie sú lichotivé a ani nepripomínajú boha. Z jazdeckých pomníkov sa zachovala iba socha
Marka Aurélia
Zobrazovali sa najmä predstavitelia štátnej moci
prostredníctvom ideálneho typu – ustálenej podoby
ako rečník, rímsky vojak a typ atléta.
V 4. stor. sa prejavil úpadok aj na podobizni, ktorá stratila portrétnu vernosť a anatomickú správnosť, zosilnelo však úsilie expresívne vyjadriť psychické stavy. Monumentalitu nahradila obrovská
mierka. Najhodnotnejšie diela vyšli z okruhu
drobnej plastiky – zo slonoviny.
MALIARSTVO
Aj maliarstvo podporovalo realistickú tendenciu rozvíjaním portrétu, ale bola záľuba aj v krajine, žánrovej maľbe a zátiší. Z helenistického maliarstva prebralo monumentálnu maľbu t. j. techniku
fresky, mozaiky, enkaustiky, tabuľovú maľbu technikou tempery a knižnú gvašom. Tabuľové maliarstvo zaniklo, zachovali sa nástenné maľby.
Vývoj rímskej maľby sa dá rozdeliť na štyri
pompejské štýly nazvané tak preto, lebo pri vykopávkach v Pompejach sa podarilo odkryť mnoho nástenných malieb. Pompeje zničilo zemetrasenie. Po
znovupostavení ich definitívne zničil výbuch Vezuvu v roku 79 a zasypalo aj dve ďalšie mestá – Herkulaneum a Stabiae. Pompeje objavili už pred rokom 1600 – Domenico Fontana, ale výkopy sa robili
až v roku 1748.
1. pompejský štýl – inkrustačný, maľbou napodobňuje inkrustáciu – teda obkladanie stien farebnými platňami – mramorom
2. pompejský štýl – iluzionistický, vytváral zdanie skutočnej architektúry namaľovanými stĺpmi či
pilastrami s trámovím a priehľadmi do siení, ktoré
klamlivo predlžovali interiér
3. pompejský štýl – z cisárskeho obdobia kombinoval ilúziu s naturalistickým ornamentom a označujeme ho ako ornamentálny alebo orientalizujúci
4. pompejský štýl – barokový, pretože vystupňoval iluzionizmus, bujnou fantáziou prekonával tektonickú logiku architektúry a používal nadmieru ornamentov a efektov (dom Vettiov v Pompejách)
Fajjúmske portréty na dostičkách, ktoré sa
vkladali do veka drevenej rakvy veľmi vystihujú podobu a povahu zosnulého. Boli maľované temperou
a enkaustikou.
Rímska knižná ilustrácia nadviazala na helenistický typ zvitku a neskoroantický iluzionizmus (len

Poetka, Pompeje

Mozaika

lineárne a farebné náznaky tvarov). Od 4. stor. n. l.
prevládol ako typ knihy kódex (skladaný z pergamenových zložených hárkov) a obraz sa odlúčil od
textu. Prejavil sa odklon od iluzionizmu k lineárnemu a plošnému zobrazeniu, strácal sa zmysel pre
trojrozmerný objem a voľný rukopis sa premenil na
schematizmus, farba prestala modelovať a len kolorovala. Dochované pamiatky: dva vergiliovské kódexy vo Vatikánskej knižnici (4. – 5. stor. n. l., 6.
stor. n. l.).

– lehátka – slúžili na spanie, pri jedle, čítanie, písanie, štúdium
– postele – podobné dnešným – boli z dreva, zdobené kovovým reliéfom
– skrine s dvojkrídlovými dverami
– osvetľovacie telesá (stojace, závesné i nástenné) boli preťažené dekorom
● Sklo – rímski sklári rozšírili výrobu fúkaného skla,
ich diela vynikajú technikou, tvarom i výzdobou.
● Kovotepectvo a zlatníctvo – bohatú reliéfnu
výzdobu mali úžitkové predmety (vázy zo striebra,
zlaté šperky a medaile) aj ozdobné časti zbraní
a výzbroje.
● Glyptika – rozšírená bola rezba gemm a kamejí
z drahokamov a polodrahokamov, vytvárali sa celé
zbierky, pre chudobnejšie vrstvy boli zo skla
● Keramika – známa bola pečatená keramika (aj
na vývoz do Egypta a Sýrie) – glazovaná na červeno s razenými vzormi
● Odev – národným odevom Rimanov sa stala tóga – slávnostný odev a úradné oblečenie rímskych
mužov, menšia a ľahšia tóga – palla – bola z jemnej vlny a pestrejšia
– domácim spodným odevom bola tunika (najskôr bez rukávov, potom s rukávmi po lakte) v tvare
obdĺžnikovej košele po kolená, u mužov po chodidlá,
nosila sa s pásom, u žien bohato zdobená
– účesy boli jednoduché, muži nosili bradu a fúzy – znak mladosti
– ženy nosili priehľadný závoj, používali parochne
a rôzne krášliace prostriedky – púdre, líčidlá, červenú farbu na tvár a ústa, čiernu na obočie a riasy, biele líčidlo malo vyzdvihnúť farbu pokožky, na
podmaľovanie očí a zvýraznenie ciev používali sivú farbu
– vojaci nosili miesto nohavíc ovínadlá alebo dlhé pančuchy.

ÚŽITKOVÉ UMENIE
Rimania nadviazali na etruské a grécke úžitkové
umenie. Zvyšovanie životnej úrovne a rastúce bohatstvo cisárskeho Ríma viedli k túžbe po prepychu,
čo podnecovalo rozvoj umeleckých remesiel.
● Nábytok – nepoužívali ho veľa, lebo obytné
miestnosti boli malé
– stoly – s doskou štvorcovou, okrúhlou aj rozkladacie, z dreva, bronzu a mramoru, obľúbené boli
malé trojnohé stolčeky
Kamej, onyx

RI
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Redakčná rada
Kristína Klochaňová
Maliarstvo
Domáce pleťové masky
Polrok – výstava
Fašiangové výstrelky
Súťaž…
Zatloukalová Kristína
Monumentálne sochy
Ideálný muž
Viac Fullu
Alica Bíziková
Street Art a Graffiti
Vegánstvo
Čo prezradia tvoje oči?
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