
KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE 
------------------------------------------------------------------------------- 

Pamäť a premena  
umelecký odkaz sv. Cyrila a Metoda 

prostredníctvom výstavy výtvarných diel neprofesionálnych autorov z okresov Nitra, Šaľa a 
Z. Moravce 

 
 

vyhlasovateľ:   Krajské osvetové stredisko v Nitre 
odborný garant:  akad. maliar Daniel Szalai 
organizátor:   Krajské osvetové stredisko v Nitre 
 
"...Naša civilizácia dokáže stavať na historickej pamäti a tak sa rozvíjať. Prehodnotiť veci, činy, 
udalosti a vytvoriť nové podmienky pre aktuálny život. Ak by sme zabúdali na tých, ktorí nám 
tvorili, rovnali cesty, strácali by sme vlastnú identitu. Naša kultúrna tradícia je podstatná práve z 
dôvodu, aby sme pamätali, že kedysi pred nami na týchto miestach chodili nohy a ruky sa dotýkali 
predmetov a vecí s ideou v lepší čistejší a spravodlivejší život. Meditácia, ktorú môžeme prežiť pri 
historických budovách, uliciach, priestoroch, lesoch, lúkach, jaskyniach... na fotografiách... vďaka 
nim vieme spracovávať námety a pamäť minulosti súčasnými očami...." Daniel Szalai, akad. maliar 

 
Základné informácie k výstave autorskej neprofesionálnej  výtvarnej tvorby pri príležitosti 

osláv Cyrila a Metoda v Nitre,  5. júla 2019 
 
Cieľom výstavy: 
* prezentácia neprofesionálnej tvorby autorov z okresov Nitra, Šaľa a Z. Moravce 
* tlmočenie odkazu  a posolstva sv. Cyrila a Metoda  vlastným autorským vyjadrením, rôznymi  
   výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami  
* sprostredkovávanie výtvarného dialógu  a komunikácie o výtvarnom   umení   
* posilňovanie pozitívneho vzťahu k umeleckým hodnotám a k šíreniu kultúrneho povedomia 
 
Námety na výtvarnú realizáciu:  
* vlastná kreativita pri výtvarnom spracúvaní témy, motivácia myšlienkami akad. maliara  
   Daniela Szalaia 
* práca s pojmami slovo, svetlo, farba , text (pôvod - slova alebo písmeno z Proglasu)  
   a kombinovať s vlastnou tvorbou.  
 
Zopár konkrétnych námetov a inšpirácií od akad. maliara Daniela Szalai 
* písmeno z Proglasu umiestniť  do kompozície obrazu, (text aby mal jasné kontúry), v ďalšej fáze   
   môžete v obraze robiť vlastnú tvorbu (tú ktorú  zobrazujete, s ktorou pracujete) a tieto dva životy  
   by niekde boli vyslovene oddelené, niekde by splývali (predstavte si, keby ste si cez sklo, na  
   ktorom je text, pozerali do krajiny... 
* pri práci s písmom - šírka písma by mala zachovať verný tvar textu - to zn., že ak zväčšíme text  
   na 10-15cm veľkosť, tak presne v tom pomere ho musíme aj vizuálne rozšíriť - a tým, že je  
   široký, môžeme ho vymaľovávať aj ornamentmi napr. byzantskými, ... niekde sa môže stať  
   súčasťou  
   "mojej krajiny", niekde ostane v linke a farba sa spojí s "mojou tvorbou"...inde zanikne úplne...  
* ak sa rozhodnete použiť iniciály, v proporcii jedno, dve písmená vychádzajú na celé plátno, 
   tak ten samotný tvar písmena je taký široký, že sa do toho zmestí aj napríklad zobrazenie  
   Cyrila a Metoda... 
 
 
 



Organizačné pokyny: 
* autori tvoria individuálne v domácich podmienkach a 13. júna o 16.30 prinesú svoje diela  
   do  KOS v Nitre, kde budú konzultované kurátorom a odborným garantom výstavy a uskutoční  
   sa výber diel na výstavu 
* v prípade záujmu a potreby výtvarne poradiť,  vieme sprostredkovať autorom i priebežné  
   individuálne konzultácie s akad. maliarom Danielom Szalaiom a s lektorkou Výtvarných  
   dialógov, PaedDr. Evou Lehoťákovou, PhD. 
 
Podmienky pre súťažiacich 
* prihlásiť sa môžu neprofesionálni  výtvarníci z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce 
* diela musia byť minimálne rozmerov 50x70 ,na plátne bez rámu 
 
Výtvarné techniky: 
* maľba  
* koláž -  papierové, textilné  kúsky...  
* asambláž -  skladané z predmetov... 
*  frotáž- z rôznych nájdených predmetov... 
* komb. technika - vykrývanie lepiacou páskou, vytvárať vrstvy... 
 
Na prihlásenie sa na výstavu musí autor spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto odporúčaniach, 
a priniesť výtvarné diela  do Krajského osvetového strediska v Nitre,  
najneskoršie do 13. júna 2019.  
Každý autor je povinný svoje dielo  označiť na rube všetkými potrebnými údajmi: meno, 
priezvisko, mesto, rok, názov výtvarného diela.  
 
Kritériá hodnotenia:  
-  sila výpovede diela  a celkový výraz práce  
-  osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela  
-  autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky 
-  proporčná stavba zobrazovaného predmetu 
-  technické zvládnutie diela 
-  kompozičné riešenie diela 
-  farebné cítenie 
-  odolnosť voči komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti 
 
Termín uzávierky odovzdania diel: 13. jún 2019 do 16.30 hod. 
 
Miesto: Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, Nitra 
 
Termín výstavy: 5. júl 2019, v rámci celoslovenských osláv Cyrila a Metoda. 
 
 
Bližšie informácie k výstave vám rada a ochotne poskytne:  
Mgr. Zdenka Smrečková 
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, Nitra 
0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk 
 
 


