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Je inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrians-
kym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. 
Územne pôsobí v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. 
Tvorí ho kolektív odborníkov, ktorí poskytujú metodické 
poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti, ochraňujú 
a rozvíjanú nehmotné kultúrne dedičstvo, venujú sa 
kolektívom a jednotlivcom v oblasti záujmovo-umeleckej 
činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorbe, organizujú
postupové súťaže a prehliadky v oblasti hovoreného slova 
a divadla, hudby, spevu a tanca, folklóru, výtvarnej tvor-
by, fotografie, filmu, realizujú vzdelávanie v kultúre 
a astronómii, podporujú menšinovú kultúru a sociál-
nu prevenciu, zachovávajú  a učia ľudové remeslá deti, 
mládež a dospelých. KOS v Nitre prezentuje výtvarnú  
činnosť  prostredníctvom súťaží, workshopov, výtvarných 
dialógov a na autorských a kolektívnych výstavách. 
Vďaka neustálemu teoretickému i praktickému vzdeláva-
niu dosahujú  výtvarníci ocenenia v rôznych súťažiach 
a prezentujú  výtvarné umenie doma i v zahraničí.

        Krajské osvetové stredisko v Nitre           www.kosnr.sk

Zoznam účastníkov

Zuzana Balážiová, Adriana Brňáková, Tina Burgwieser, 
Zuzana Čižmáriková, Magdaléna Dečová, Adela 
Drusková, Olga Fuksová, Helena Gasper Ludíková, 
Vladimíra Hlavinková, Oľga Hrubošová, Vlasta Hubková, 
Eva Hudecová, Oksana Jágerová, Dagmar Janišová, Jitka 
Jarmarová, Dagmar Kinčíková, Mária Kmeťová, Dana 
Košková, Janka Kubiňáková, Mária Lišková, Svetlana 
Malakan, Mária Nagyová, Jana Ogurčáková, Klára 
Ogurčáková, Anna Ondrušová, Eva Pokorná, Alena 
Rábeková, Emílie Rudolfová, Mária Sabová, Katarína 
Sedláčková, Tibor Šabo, Milan Šanda, Anna Šášiková, 
Alena Štefanovičová.

Výber z interpretácie diel slovami a myšlienkami 
autorov, ktoré vznikli pod vplyvom bezprostredných 
pocitov, dojmov a zážitkov...

„Hned při příjezdu do Banské Štiavnice jsem byla okouzle-
na architekturou, krásnými zakoutími, vstřícnými, laska-
vými a usměvavými lidmi. Tato atmosféra ve mě vyvolala 
motiv mé malby ztvárnit Genia loci - ochránce, který bude 
stále bdít nad krásou  malebné Banské Štiavnice.“

„Na Banskej Štiavnici ma fascinuje ako sa miestami vy-
zlieka do minulosti a miestami oblieka do súčasnosti. Len 
decentne – na škvrnách domov odhalí to, čo je už dávno 
zahalené. A zahaľuje to, čo bolo kedysi očiam prístupné – 
podzemné priestory, bane. Inšpirovali ma tieto decentné 
škvrny mesta. Považujem ich za dôstojné vrásky, ktoré 
obdivujem i na ľuďoch.“

„Teď. Tady. Střetávají se minulost s budoucností v přítom-
nosti. Staré domy, každý se svou historií. Opravené domy 
přichystané na nový život. A právě nyní, s lehkostí motýla 
tančí lidé na dlažbě města ukrývajíci drahé kovy.“

„Strom je pre mňa symbolom stretnutia, prepojenia a vzá-
jomného opojenia 36 ľudí/duší, spojenie v spoločnej nálade 
na jednom mieste. Kmeň stromu je členitý, tak ako každý 
z nás sme iný. A koruna je výbuchom našich fantázií...“

„Prechádzka Štiavnicou nechala rozkvitnúť vnútorné 
i vonkajšie svety. Sú to záhrady plné farebných kvetov, 
pozývajúce, ponoriť sa do ich omamnej energie a nechať 
sa viesť...“

„Brána – stačí prísť len pred ňu a po stlačení kľučky sa ti 
otvorí nový rozmer...“

„Pri zastavení v m(i)este i čase som nechala na seba pôso-
biť prírodu a architektúru, v ktorých žili generácie rodín. 
Hra svetla a tieňov podporuje toto prepojenie a dodáva 
mu duchovno a krásu.

„Tak ako meď oxiduje a získava patinu, tak aj my dozrie-
vame a naše skúsenosti sú ľudskou patinou.“
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Genius loci môžeme chápať aj ako pridanú hodnotu vo 
vizuálnom vnímaní daného prostredia. Je vyjadrená 
v osobitom kolorite, tvarosloví, hry svetla a tieňa, 
výbere a spracovaní materiálovom v kontraste nového 
a starého, schátraného a obnoveného. Je to celkové 
pôsobenie charakteristického vizuálneho výrazu daného 
miesta. Pri nevizuálnom vnímaní je to hodnota spočí-
vajúca v pocitoch, zážitkoch, dojmoch a pojmoch, ktoré 
si aktuálne vytvárame počas pobytu v tomto prostredí. 
Je to celková stopa charakteristického emocionálneho 
pocitu spájaného s daným miestom.
Stretnutie stabilnej, emocionálne pozitívne naladenej 
skupiny výtvarníkov v Banskej Štiavnici predpokladalo 
vnímanie daného miesta z aspektu vizuálnych javov. Ich 
úlohou bolo zachytiť Ducha miesta Banskej Štiavnice. 
Podnetom boli rôznorodé zákutia, celky a detaily his-
torickej architektúry, ale aj prírodné scenérie a zátišia 
ako aj špecifické postavy a postavičky, či túlavé psy 
i mačky prítomné v Banskej Štiavnici. Samotné mesto 
a jeho okolie predurčuje toto miesto skúmať cez prizmu 
duchovnej, mystickej či fantazijnej predstavy. Samotná 
činnosť výtvarnej skupiny spočívala v pokojnom a sús-
tredenom vnímaní a uvažovaní nad možnosťami vizuál-
neho zobrazenia. Realizácia týchto predstáv a úvah bola 
vyjadrená nielen v maliarskych obrazoch. Predstavená 
kolekcia obrazov je výsledkom osobitých reakcií jednot-
livých autorov. Osobnostné predpoklady, mentálne 
a emočné rozpoloženie jednotlivých účastníkov 
tvorivého pobytu, vplýval na charakter i obsah zobra-
zovaného. Autorom nemožno uprieť snahu usporiadať 
výtvarné prostriedky tak, aby vyjadrili zvláštnu atmosfé-
ru, aby vyjadrili ich vnem či cit pre miesto a zobrazenie
tohto miesta. Na predstavených maľbách môžeme 
identifikovať tajomné, snové, štylizované, poetické, 
expresívne obrazy mesta a jeho okolia. Obrazy nám 
ponúkajú vidieť za viditeľné a odhaľujú nielen zákutia 
miesta a mesta, ale aj zákutia vlastnej mysle. V zmysle 
duchovnej tvorby, tak vytvárajú novú mytológiu poro-
zumenia miestu, ale aj porozumenia sebe a navzájom. 
Ide o ideu spolunáležitosti v danom čase a mieste. 
Táto idea je vyjadrovaná súdržnosťou a priateľskosťou 
účastníkov tvorivého pobytu. Maľba a tvorba obrazov 
je prostriedok ako opätovne vytvárať túto atmosféru. 
Tam, kde sa uprostred priateľov cítime príjemne, kde 
plní radosti a spokojnosti cítime, že patríme, tam sa radi 
vraciame. V konečnom dôsledku Duch miesta nespočí-
va v samotnom mieste, ale v ľuďoch, ktorí sa v danom 
mieste stretnú.Jednotlivé obrazy zobrazujú, čo oči videli 
i nevideli, čo myseľ zaujalo a opantalo, ruku viedlo 
i zviedlo. Mohol to byť aj Duch miesta. Kolekcia obrazov 
na výstave čiastočne sprostredkúva atmosféru spoločen-
stva ľudí, ktorí sa stretávajú, aby tvorili kruh priateľstva 
a spolupatričnosti, aby vytvárali vlastný Genius loci.

Mgr. Martin Kratochvil, PhD.
lektor sympózia a kurátor výstavy
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Medzinárodné sympózium nadväzovalo na osem 
úspešných ročníkov Pohľady do minulosti, 2013 
Pohľady do krajiny, 2014, Pohľady cestou, 2015, Pohľady 
do umenia - krajina ako predobraz, 2016, Pohľady do 
umenia - prelínania, 2017, Pohľady do umenia - krajina, 
svetlo, priestor, hmota, čas, 2018, Pohľady do umenia - 
uhol pohľadu, 2019, Pohľady do umenia - architektúra, 
2020. Zúčastňujú sa ho neprofesionálni výtvarníci z 
Rakúska, Ukrajiny, Čiech a z rôznych kútov Slovenska,  
ktorí majú záujem neustále  sa vzdelávať a nadobúdať 
nové praktické zručnosti vo výtvarnom vyjadrovaní a 
zobrazovaní. Súčasťou každého ročníka sú prednášky, 
besedy  o výtvarnom umení, konzultácie, workshopy 
a rôzne sprievodné podujatia. Výtvarné diela, ktoré 
vzniknú na sympóziách prezentujeme prostredníctvom 
výstav a tiež majú svoju stálu expozíciu v KOS v Nitre.

Na budúci rok pripravujeme už jubilejný 10. ročník 
medzinárodného sympózia Pohľady do umenia, ktorý sa 
uskutoční v auguste 2022 v Nitre.

Zdenka Smrečková
odborná pracovníčka pre foto, film a výtvarníctvo KOS v Nitre


