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„Umenie je zrkadlom a kronikou svojej doby.“
 William Shakespeare

Kedy a ako to začalo...

 Myšlienka vzniku sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov vznikla v roku 2013. Prvý ročník bol 
venovaný významnej udalosti, ktorá je spätá s našimi národnými a kresťanskými  dejinami. Vychádzal z potreby  
šíriť a prehlbovať  pozitívny vzťah ku kultúrnemu dedičstvu a zachovávaniu kultúrnych hodnôt pre ďalšie ge- 
nerácie. Realizoval sa pri príležitosti osláv 1150. výročia  príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu.

Poslanie sympózia od prvého ročníka spočívalo v podporovaní výtvarnej, záujmovo-umeleckej činnosti nepro-
fesionálnych umelcov, v poskytovaní priestoru na tvorbu, na výmenu skúseností, na stretávanie,  prezentáciu 
a vzájomnú  konfrontáciu. Od začiatku sa nieslo  v duchu myšlienky umenie bez hraníc - umenie spája. Zámerom 
Krajského osvetového strediska bolo vzdelávať účastníkov, rozvíjať a podporovať ich umelecké zručnosti, na-
danie a kreativitu. Od 2014 sa z krajského sympózia vykryštalizovalo medzinárodné. Okrem stálej skupiny výt-
varníkov z celého Slovenska postupne prijali pozvanie výtvarníci z Čiech, Rakúska, Srbska, Maďarska, Ukrajiny 
a Japonska. Každý ročník sympózia mal svoju osobitú tému, svoj podtitul – Pohľady do minulosti, Pohľady do 
krajiny, Pohľady cestou, Pohľady do umenia – krajina ako predobraz, Pohľady do umenia – prelínania, Pohľady 
do umenia - krajina, svetlo, priestor, hmota, čas, Pohľady do umenia – uhol pohľadu, Pohľady do umenia – 
architekt-túra, Pohľady do umenia – genius loci, Pohľady do umenia – reflexie. Organizovali sme ho vždy na 
inom mieste Slovenska. Trvalo najskôr tri, neskôr štyri  a nakoniec sa účastníci stretávali počas leta až na päť 
dní. Výtvarnú koncepciu zabezpečovali počas desiatich rokov akad. maliar Daniel Szalai, Mgr. art. Juraj Toman, 
ArtD. a Mgr. Martin Kratochvil, PhD. Prihlásení účastníci výtvarne zobrazovali  jednotlivé témy, do ktorých 
ich vtiahli svojimi prednáškami a prezentáciami odborní lektori. Výtvarníci oceňovali ich dobre mienené  
rady a odporúčania. Sami sa zapájali do dialógov, konzultácií, aby nasali čo najviac informácií od lektorov, 
ktorí im prostredníctvom teoretického i praktického pôsobenia odovzdávali maximum  zo svojho výtvarného, 
umeleckého i pedagogického majstrovstva. 

Každoročný výstup zo sympózia, kolektívna výstava výtvarných diel v KOS v Nitre, v Centro Nitra, v Maďar-
sku, v Kroměříži, sprostredkúvala dialóg o umení, prispievala ku vzájomnej komunikácii,  k porozumeniu 
a výchove k vizuálnemu umeniu. Charakter výstupov výtvarných prác mal každý rok široký záber od realis-
tických postupov zobrazovania cez abstrahovanie, štylizáciu, lyrické vnímanie, experiment, náznaky ilustračnej 
roviny až po expresívne vyjadrenia. Sympóziá zahŕňali umelecký, vzdelávací i kultúrno-spoločenský rozmer.

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac o jednotlivých ročníkoch, dozviete sa,  kde sa konali, aké témy 
zahŕňali, kto sa ich zúčastnil, čo bolo obsahom tvorby. Veríme, že prostredníctvom fotografií pocítite poho-
du, pozitívnu energiu, porozumenie, ktoré vládlo počas stretnutí a prenesiete sa  do tvorivej atmosféry medzi 
výtvarníkov. Okrem toho si v publikácii môžete prečítať odkazy, postrehy, prežívania, posolstvá, spomienky a 
vyznania účastníkov, lektorov a organizátora k desiatim rokom výtvarného stretávania sa komunity ľudí, ktorí 
súzvučili na jednej vlnovej dĺžke.

Príjemné listovanie :)

Obálka: Miloslava Salanciová, Reflexie, 2022



 Pohľady do minulosti  

1.ročník sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov 

Termín:  31. máj – 2. jún 2013 

Miesto konania: Krajské osvetové stredisko v Nitre, hotel Olympia, Mesto Nitra, Kňazský seminár sv. Gorazda

Lektor: Daniel Szalai, akad. maliar

Obsah
· odborné prednášky o slove, písme, svetle a farbe v umení
· okrúhle stoly – Umenie, forma komunikácie
                              Ako umenie ovplyvňuje a dopĺňa náš každodenný život 
· umelecká tvorba autorov 

21.6. - 30. 7. 2013 –  Cyril a Metod a ich odkaz / KOS v Nitre
- kolektívna výstava diel, odkazy vo forme drevorezieb, paličkovanej čipky, šperkov, obrazov,   
  objektov, fotografií a drevorezieb

21. 6. 2013  - sprievodné podujatia 
Ako k nám prišlo písmo - kreatívne stretnutie
Hudobná cesta históriou - recitál slova a hudby žiakov Súkromnej ZUŠ Tralaškola Nitra 
Vláčikom do minulosti  - literárno-hudobné pásmo ZŠ Topoľová, Nitra
Dobové ľudové remeslá, tvorivé dielne - ukážky výroby tradičných výrobkov 
František Tóth – prezentácia perokresieb 
Reč na vodu nenapíšeš - divadelné predstavenie ZŠ sv. Svorada a Benedikta z Nitry 

5. 7. 2013 – Umenie bližšie k vám / Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre
                     - výstava diel, ktoré vznikli počas sympózia 

Zborník Pohľady do minulosti
Plnofarebná publikácia zo sympózia bola venovaná kultúrno-historickému a umeleckému odkazu sv. Cyrila 
a Metoda. Dokumentovala všetky odborné príspevky prednášajúcich lektorov. Prednášku o formách popu-
larizácie významných historických udalostí a ich uplatňovaní v rámci Cyrilo - metodských slávností v Nitre 
od Dagmar Bojdovej, Cyrilo -metodské motívy v slovenskej poézii 20. a 21. storočia od Jána Gallika,  Vývin 
písma od Petra Bakaya, Aktuálnosť ideí svätých Cyrila a Metoda v učení Jána Pavla II. od Márie Klobušickej, 
Ikonografiu sv. Cyrila a Metoda vo výtvarnom umení od Adriany Réckej a Umelecký odkaz misie sv. Cyrila 
a Metoda od Daniela Szalaia. Súčasťou Zborníka bola fotografická dokumentácia odbornej, umeleckej časti 
sympózia a propagačných materiálov.

Účastníci: 31 
Karola Absolonová, Pavol Bebjak, Jozef Birkuš, Edita Brédová, Jaroslava Čermáková, Juraj Ďuračka, Imrich 
Finta, Soňa Gajdošová, Alžbeta Havranová, Angelika Holomáňová, Eva Hudecová, Elena Chatrnúchová, Lýdia 
Ivaňová, Tibor Lešš, Mária Lišková, Ján Macák, Alojz Matunák, Ľubica Máziková, Valéria Michlová, Jana 
Miklášová, Mária Nagyová, Alica Parmová, Henrieta Rojková, Miloslava Salanciová, Janka Satková, Veronika 
Szabóová, Viktor Šima, Peter Švorc, Daniela Švorcová, František Tóth, Ivan Zima 
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Pohľady do krajiny 
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2. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov 

Termín: 17. - 20. júl 2014  

Miesto: hotel ABC  Nitra, Dražovce, Arborétum Mlyňany, Mechenice, Dražovce

Lektor: Daniel Szalai, akad. maliar

Účastníci vo výtvarnej časti boli inšpirovaní krajinou v zmysle priestoru, v ktorom existujeme. Využili jedi-
nečné prostredie Arboréta Mlyňany, krajinu pri rozhľadni  v Podhoranoch - Mechenice  a vzácny románsky 
kostol  sv. Michala Archanjela v Dražovciach..

Obsah:
· odborné prednášky: Krajina ako symbol a Krajina ako konštrukcia
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektorom

2. september - 30. október 2014 - výstava výtvarných diel vzniknutých počas sympózia / KOS v Nitre

Termín: 26. - 27. september 2014 

Miesto: Dražovce, Kalvária, Horné mesto Nitra

Lektor: Jozef Česla

Fotografická časť sa niesla v znamení, že fotografia začína v hlave, nie vo fotoaparáte. Účastníci boli motivovaní 
renesanciou, návratom čiernobielej fotografie a vedení k využitiu tvorivých  možností prerodu farebnej foto-
grafie na čiernobielu. 

Obsah:
· odborné prednášky: Krajinná fotografia  a Úprava a spracovanie fotografie v počítači
· umelecká fotografická tvorba a konzultácie s lektorom

1. do 30. októbra 2014 - výstava fotografií  / KOS v Nitre

Účastníci: 30
Výtvarná časť: Karola Absolonová, Mária Boďonská, Juraj Ďuračka, Soňa Gajdošová, Michal Hasík, Eva 
Hudecová, Elena Chatrnúchová, Erika Ivanová, Anna Kozová, Alexandra Krivošíková, Mária Lišková, Ľubica 
Máziková, Mária Nagyová, Mária Sabová, Tibor Šabo, Martina Topalovič

Fotografická časť: Eva Čaprdová, Elena Chatrnúchová, Jozef Jankovič, Andrea Koncová, Marián Kozár, Peter 
Michalík, Michaela Moncmanová, Jozef Nespešný, Martin Odráška, Oľga Sklenková, Róbert Strieška, Sofia 
Tarinová, Monika Tkáčiková, Mária Verešová 
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3. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov  

Termín: 16. - 19. júl 2015 

Miesto: Penzión Bokroš Iža

Lektor: Daniel Szalai, akad. maliar

“...budeme sa viesť motívom tuláka, prechádzajúceho krajinou, ktorý si nechá od prírody hovoriť do palety, 
vnímať krajinu všetkými zmyslami s jej pridanými možnosťami, hľadať krajinársky kontext priestoru, času, 
konceptu a možností širšieho vnímania, na oživenie a inšpiráciu si vyhľadáme niekoľko modelov ospevu-
júcich, citujúcich a dotvárajúcich ruch života v lone prírody.”

Obsah:
· odborné prednášky: Hľadanie súvislostí - prierez vývinu krajinárskej tvorby, Kontext so zameraním na  
            interpretáciu,  Františkek Kupka - prierez tvorby
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektorom
· sprievodné aktivity - kultúrny program, predstavenie obce Iža a večerné dialógy o umení

2. september -  30. november 2015 -  výstava diel zo sympózia / KOS v Nitre

Účastníci:16
Katarína Borguľová, Ľubica Boriková, Adriana Brňáková, Juraj Ďuračka, Oľga Hrubošová, Gabriela Kažimírová, 
Danka Košková, Eva Lehoťáková, Mária Lišková, Kvetka Maršalová, Ľubica Máziková, Jana Ogurčáková, Tibor 
Šabo, Martina Topalovič, Júlia Winklerová, Jozef Zimmermann.

Pohľady cestou
  

20
15
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Pohľady do umenia 
Krajina ako predobraz

4. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov 

Termín: 1. - 4. september 2016

Miesto: Chata Kollárova, Ostrý Grúň

Lektor: Daniel Szalai, akad. maliar

Obsah
· odborné prednášky:  Premena krajiny v prvej polovici 20. st. a Obraz krajiny v aktuálnej tvorbe
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektorom

28. september - 21. október 2016 výstava diel zo sympózia / KOS v Nitre

3. – 17. jún 2017  - repríza výstavy / Slovenský kultúrny dom  A. Puškina v Bánhide,  Maďarsko.

„Tak ako samotný výtvarný artefakt nepredstavuje len viditeľnú skutočnosť, ale odráža aj proces tvorby, reálnu 
polohu autora, aj táto výstava je vyjadrením skupiny tvorcov, ktorých pracovná aktivita vtiahla do spoločného 
víru sympózia, kde Krajina bola len ako predobraz.“ Daniel Szalai

Účastníci: 26
Karola Absolonová, Gabriela Auxtová, Adriana Brňáková, Tina Burgwieser, Magdaléna Dečová, Adela 
Drusková, Juraj Ďuračka, Oľga Hrubošová, Vlasta Hubková, Eva Hudecová, Oksana Jágerová, Dagmar 
Janišová, Gabriela Kažimírová, Danka Košková, Mária Lišková, Kvetka Maršalová, Ľubica Máziková, Mária 
Nagyová, Jana Ogurčáková, Eva Pokorná, Katarína Sedláčková, Margit Szabó, Tibor Šabo, Anna Šášiková, 
Anna Tobiás, Júlia Winklerová

20
16

10 11



Pohľady do umenia 
Prelínania

5. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov

Termín: 31. august - 3. september 2017

Miesto: Partizán rezort Obyce

Lektor: Daniel Szalai, akad. maliar

Obsah:
· odborné prednášky:  Maliarske koncepty v zobrazovaní prírody, Kompozícia, tvar verzus farba,  
                                       prenos a spodobovanie
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektorom
· sprievodné relaxačné formy, tvorivé dielne, muzikoterapia
· biblioterapia - V lese do záverečnej
· arteterapia - Za oblôčkom alebo veci nepadajú z neba

„Vyplývajúc z rámcového názvu „prelínania“ bol naším rozšíreným cieľom obohatiť základnú koncepciu tvor-
by o iné prejavy umenia a tak vniesť do pracovného princípu výtvarnej tvorby prvky, v ktorých sa uplatní 
možnosť relaxácie, odpočinku, ale aj intelektuálneho nasadenia. Aktívnou účasťou v jednotlivých zamera-
niach sme si overili ich účinky na samotnú pracovnú činnosť, ktorá sa sústredila v hlavnom prúde na vnímanie 
prírody a vyjadrenie týchto skúseností vo vizuálnych záznamoch. Šírka záberu samotnej autorskej tvorby 
účastníkov pokrývala širokú škálu výtvarného vyjadrovania od klasických výtvarných postupov i zobrazení, 
až po škálu abstraktnej a imaginatívnej definície.“ Daniel Szalai

11. – 29. september 2017 - výstava výtvarných diel zo sympózia / KOS v Nitre 

Účastníci:26
Karola Absolonová, Gabriela Auxtová, Adriana Brňáková, Martina Burgwieser, Magdaléna Dečová, Lucia
Demuthová, Juraj Ďuračka, Vladimíra Hlavinková, Oľga Hrubošová, Vlasta Hubková, Eva Hudecová, 
Dagmar Janišová, Gabriela Kažimírová, Danka Košková, Eva Lehoťáková, Mária Lišková, Kvetka Maršalová, 
Mária Nagyová, Jana Ogurčáková, Eva Pokorná, Alenka Rábeková, Katarína Sedláčková, Tibor Šabo, Anna 
Šášiková, Radmila Vraníková, Júlia Winklerová,

20
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Pohľady do umenia
Krajina - svetlo, priestor, hmota, čas  

  
6. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov

Termín: 30. august  - 2. september 2018 

Miesto: Park Hotel Tartuf Beladice

Lektor: Mgr. art. Juraj Toman, ArtD.

„Tematický a obsahový rámec vychádzal zo štyroch, fyzikálnych  veličín, ktoré sú zároveň aj stavebným 
kameňom maliarstva - svetlo, priestor, hmota a čas.  Prvé tri slová sú samozrejmou súčasťou maliarstva a čas 
je v umení spájaný skôr s filmom, no maľba je reakciou zrealizovanou v danom čase a každý obraz je z časti 
výsledkom kontinuálneho vývojového proces. Veľmi zaujímavo a tvorivo sa pracovalo s týmto fenoménom. 
Krajina sa neustále menila a bolo na výbere každého autora, čo si z nej vyberie. Tak vznikol dialóg mnohých 
pohľadov, čo bolo veľmi podnetné a inšpiratívne.“  Juraj Toman

Obsah:
· odborné prednášky: Stručný vývoj krajinomaľby v Európe, Realizmus, romantizmus 19. st.- protiklady 
           a presahy, Impresionizmus, pointilizmus, fauvizmus, expresionizmus,  Súčasná maľba -  
           výber autorov  20.  a 21. st.
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektorom
· praktická ukážka  maliarskeho remesla v praxi
· sprievodné relaxačné aktivity, dialógy o výtvarnom umení

· 31. august - koncert Akatombo -  Nao Higano – operná speváčka / Japonsko  a jej hostia / kaštieľ Beladice 

14. - 28. september 2018  - výstava výtvarných diel zo sympózia / KOS v Nitre

Účastníci: 25
Karola Absolonová, Gabriela Auxtová, Adriana Brňáková, Martina Burgwieser, Magdaléna Dečová, Adela 
Drusková, Nao Higano, Oľga Hrubošová, Vlasta Hubková, Oksana Jágerová, Dagmar Janišová,  Eva Hudecová, 
Dagmar Kinčíková, Gabriela Kažimírová, Danka Košková, Mária Lišková, Ľubica Máziková, Mária Nagyová, 
Jana Ogurčáková, Emilie Rudolfová, Eva Pokorná,  Katarína Sedláčková, Tibor Šabo, Jitka Jarmarová, Alena 
Rábeková, 

20
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Pohľady do umenia
Uhol pohľadu

7. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov

Termín: 22. - 25. august 2019 

Miesto: Penzión Čachovo – Selce

Lektor: Mgr. art. Juraj Toman, ArtD.

Obsah:
· odborné prednášky: O vývoji krajinomaľby I., II.
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektorom
· praktická ukážka  maliarskeho remesla v praxi
· sprievodné relaxačné aktivity, rozhovory o výtvarnom umení
· Mandala sebaspoznania 
· Arteterapia a kolážovanie 

12. - 27. september 2019  - výstava výtvarných diel zo sympózia / KOS v Nitre

“Ťažiskovou problematikou sympózia bolo, pred akým obrazom sa nachádzam a akú má obraz povahu. Čo mi 
ponúka? Počas štyroch dní sympózia som sa  snažil apelovať  na autorov,  aby sa sústredili na miesto,  kde sa 
práve nachádzajú. Niektorí  vytvorili práce aj abstraktnej povahy, ale podstatné je, že vychádzali zo svojej ak-
tuálnej skúsenosti a tá môže mať aj podobu zážitku z hudby, atmosféry lesa, či  ticha prírody. Išlo o to, aby práce 
vznikali pod uhlom koncentrovaného a aj kritického pohľadu, spočívajúceho pri vyhodnocovaní vzájomných 
vzťahov. A to sa  výtvarníkom podarilo”  Juraj Toman

14. november - 15. december 2019 - repríza výstavy výtvarných diel zo sympózia / Dom kultúry, 
                                                                Kroměříž, ČR
Účastníci:30
Karola Absolonová, Adriana Brňáková, Tina Burgwieser, Magdaléna Dečová,  Deli Drusková, Darina Ďurišová, 
Vladimíra Hlavinková, Vlasta Hubková, Eva Hudecová, Oksana Jágerová, Dagmar Janišová, Jitka Jarmarová, 
Gabriela Kažimírová, Dagmar Kinčíková, Mária Kmeťová, Dana Košková, Eva Lehoťáková, Mária Lišková, 
Jana Ogurčáková, Anna Ondrušová, Eva Pokorná, Alena Rábeková, Emília Rudolfová, Miloslava Salanciová, 
Katarína Sedláčková, Tibor Šabo, Jana Šaňáková, Anna Šášiková, Radmila Vraníková, Júlia Winklerová
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Pohľady do umenia
Architekt-túra
8. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov

Termín: 20. - 23. august 2020

Miesto: Ubytovanie Marína Banská Štiavnica

Lektor: Mgr. Martin Kratochvil, PhD.

Obsah:
· prehliadka, exkurzia s historickým výkladom a pamätihodným výhľadom po meste Banská 
   Štiavnica
· odborné prednášky: O architektúre, o zobrazovaní architektúry a o “architektúre” obrazu
                                      Portfólio lektora
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektorom
· večerné rozborové semináre, rady, odporúčania, rozhovory o umení
· sprievodné relaxačné aktivity 
· krátke prezentácie autorskej výtvarnej tvorby účastníkov sympózia

„Počas sympózia sme riešili viacero odborných problémov spojených z tvorbou obrazu. Kládli sme si viaceré 
otázky. Čo z videného je pre zobrazenie podnetné, čo je zaujímavé a čo už na obraze nemusí byť? Čo je prínos-
nejšie, veristické zobrazenie alebo istá miera tvarovej a farebnej redukcie či naopak pridanie a zvýraznenie 
niektorých prvkov na obraze? Čím sa obraz-maľba líši od obrazu-fotografie? Aký vzťah majú jednotlivé detaily 
obrazu k svojmu celku? Ako dosiahnuť ich jednotu?  Ako docieliť aby obraz mal atmosféru, ktorá diváka os-
loví? Je uspokojivé maľovať ako niekto iný alebo hľadať svoju vlastnú výrazovú štylizáciu obrazu? Je maľovanie 
cesta k výslednému obrazu alebo je to činnosť ktorá nás napĺňa a obraz je v danom okamihu druhoradý? 
Odpoveďami boli obrazy.“ Martin Kratochvil

1.- 25. október 2020 - výstava výtvarných diel zo sympózia / Centro Nitra

Účastníci: 31
Karola Absolonová, Zuzana Balážiová, Adriana Brňáková, Tinka Burgwieser, Magdaléna Dečová, Adela 
Drusková, Darina Ďurišová, Nao Hidgano, Oľga Hrubošová, Vlasta Hubková, Eva Hudecová, Erika 
Ivanová, Dagmar Janišová, Gabriela Kažimírová, Dagmar Kinčíková, Mária Kmeťová, Danka Košková, 
Janka Kubiňáková, Mária Lišková, Svetlana Malakan, Jana Ogurčáková, Klára Ogurčáková, Eva Pokorná, 
Alena Rábeková, Emilie Rudolfová, Mária Sabová, Milka Salanciová, Katarína Sedláčková, Tibor Šabo, 
Anna Šášiková, Júlia Winklerová 
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Pohľady do umenia
Genius loci Banskej Štiavnice

9. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov

Termín: 18. - 22. august 2021

Miesto: Ubytovanie Marína - Banská Štiavnica

Lektor: Mgr. Martin Kratochvil, PhD.

„Genius loci označuje špecifickú, príznačnú atmosféru miesta vyjadrenú v osobitom kolorite, tvarosloví, hry 
svetla a tieňa, v objavovaní a nachádzaní pridanej hodnoty miesta pokojným a sústredením vnímaním...Nech 
teda obraz vypovie, čo oči videli i nevideli, čo myseľ zaujalo a opantalo, ruku viedlo, aby vzniklo jedinečné 
výtvarné dielo“ Martin Kratochvil. 

Obsah:
· odborná prednáška: Genius loci Banskej Štiavnice
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektorom
· večerné rozborové semináre, rady, odporúčania, rozhovory o umení
· workshopy: Vrstvy, lazúry a iné štetcoklady, Spod viečka - snová krajina
· sprievodné relaxačné aktivity 
· prehliadka Kalvárie v Banskej Štiavnici
· prehliadka výstavy v Hájovni – Juraj Toman: Zátišia
· prezentácie hostí z Čiech, Milan Šanda – vitráže, Jitka Jarmarová – maľba na hodváb, Vladimíra Hlavinková  
                 – Výtvarné setkáni Pod modrým nebem v Litomyšli  

22. august 2021 - vernisáž a výstava diel zo sympózia /Radničné námestie v Banskej Štiavnici

13. - 29. september 2021 - výstava výtvarných diel zo sympózia / KOS v Nitre
· výtvarné diela sprostredkúvajú  atmosféru, vyjadrujú, stvárňujú ducha miesta Banskej Štiavnice. 

10. novembra – 15. decembra 2021 - výstava výtvarných diel zo sympózií Pohľady do umenia v Banskej Štiavni-
ci a výtvarného stretnutia Pod modrým nebem / Dom kultúry, Kroměříž, ČR

Účastníci:33
Zuzana Balážiová, Adriana Brňáková, Tinka Burgwieser, Zuzana Čižmáriková, Magdaléna Dečová, Adela 
Drusková,  Oľga Fuksová,  Helena Gasper Ludíková, Vladimíra Hlavinková, Oľga Hrubošová, Vlasta Hubková, 
Eva Hudecová, Oksana Jágerová, Dagmar Janišová, Jitka Jarmarová, Dagmar Kinčíková, Mária Kmeťova, 
Danka Košková, Janka Kubiňáková, Mária Lišková, Svetlana Malakan, Mária Nagyová, Jana Ogurčáková, Klára 
Ogurčáková, Anna Ondrušová,  Eva Pokorná, Alena Rábeková, Emilie Rudolfová, Mária Sabová, Katarína  
Sedláčková, Tibor Šabo, Milan Šanda, Anna Šášiková, Alena Štefanovičová
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Pohľady do umenia 
Reflexie

10. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov

Termín: 17. - 21. august 2022

Miesto: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, SŠUP Nitra, KOS v Nitre, Synagóga Nitra

Lektori: Daniel Szalai, akad. maliar, Mgr. Martin Kratochvil,PhD.,  Mgr.art. Juraj Toman ArtD.

„Budete sa venovať maliarskym reflexiám interiérov vybraných častí mesta Nitra. Vaša tvorivá stratégia vzniku 
obrazu bude založená na kontemplatívnych a meditatívnych metódach vizualizácie vnímaného prostredia. 
Spoločne sa budeme snažiť o vedomý ponor pod povrch videného, nájdenie a sprostredkovanie podstaty výt-
varného aspektu daného miesta, o transkripciu prostredia do vizuálne vnímaných maliarskych štruktúr, od 
naratívneho k lyrickému, od deskripcie k abstrakcii...“Martin Kratochvil 

Obsah:
· odborné prednášky: Pohľady do umenia - reflexie, Súčasná mestská krajinomaľba, V stopách majstrov, Zrkadlenie
· umelecká výtvarná tvorba a konzultácie s lektormi
· rozborové semináre v ateliéroch, rady, odporúčania, rozhovory o umení
· workshopy: Mestská krajinomaľba, Snímaj, skladaj, Zrkadlenie
· sprievodné relaxačné aktivity 
· prehliadka Nitry so sprievodcom 
· návšteva Diecéznej knižnice v Nitre
· Tina Burgwieser: Pohladenie hudbou – relaxačný koncert
· Pod modrým nebem - Boskovice 2022 – prehliadka výstavy účastníkov 18. výtvarného Setkání / KOS v Nitre
· Naše pocity – autorská výstava šperkov, hodvábu, vitráží a módy Jitky Jarmarovej a Milana Šandu 
                           z Kroměříža / KOS v Nitre

28. september – 30. október 2022 - výstava výtvarných diel účastníkov 10. ročníka medzinárodného sympózia 
neprofesionálnych výtvarníkov / Synagóga Nitra

„Sochár by povedal: V priestore okolo nás obvykle vnímame hmotné objemy a nie prázdno medzi nimi. Sús-
tredíme sa na objekty a nie na vzťahy, ktoré vzájomne vytvárajú. Zaznamenávame priebeh ciest, počiatok, cieľ, 
ich kľukatosť a nie ich smerovanie. Možno, že to podstatné sa skrýva medzi objektmi - v zdanlivo prázdnom 
medzi-priestore, v charaktere samotných vzťahov, v neviditeľných kríženiach ciest. 
Maliar by povedal: Na obraze vnímame farebné škvrny ako niečo iné. Ako to, čo vieme a chceme vidieť. Sús-
tredíme sa na tvary a hľadáme tváre, to čo poznáme. Maľujeme okolie a maľujeme seba. To, čo vidíme sme my. 
Neustále vytvárame autoportrét.
Kurátor by povedal: Usporadúvam autoportréty tak, aby vytvárali sieť prepojení a zviditeľnili neviditeľné stret-
nutia blízkeho druhu. Inštalujem diela tak, aby odhalili vzťahy autorov k sebe a k svojmu okoliu. Je to o reflexii 
miesta a pohybu človeka medzi zrodením a smrťou, medzi nekonečnosťou krátkej chvíle a intenzitou ľudskej 
túžby po naplnení a zmysle svojho života“ Martin Kratochvil

Účastníci: 38
Zuzana Balážiová, Adriana Brňáková, Tina Burgwieser, Zuzana Čižmáriková,  Magdaléna Dečová,  Darina 
Ďurišová, Adela Drusková, Alinda Gianfreda, Pavel Gregor, Vladimíra Hlavinková, Oľga Hrubošová, Vlasta 
Hubková, Eva Hudecová, Erika Ivanová, Oksana Jágerová, Dagmar Janišová, Jitka Jarmarová, Gabriela 
Kažimírová, Dagmar Kinčíková, Mária Kmeťova, Danka Košková,  Helena Lachová, Mária Lišková, Svetlana 
Malakan, Mária Nagyová, Jana Ogurčáková, Klára Ogurčáková, Eva Pokorná, Alena Rábeková, Emilie 
Rudolfová, Mária Sabová, Miloslava Salanciová, Katarína Sedláčková, Tibor Šabo, Milan Šanda, Anna 
Šášiková, Alena Štefanovičová, Júlia Winklerová
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Reflexie autorov
...súzvuk stretnutí s priateľmi, s umením v duši a zároveň odborné  pohľady lektorov. Skvelé zabezpeče-
nie sympózií na krásnych miestach Slovenska, ďakujem Zdenka Smrečková.
                                                                                                                                                   Janka Kubiňáková

...úžasná vec a páči sa mi všetko. Teším sa každý rok, je to oslobodzujúce od bežných starosti, dáva mi to 
úžasnú energiu, nové kontakty, stretnutie s úžasnými ľuďmi, nové poznatky, čistí mi to myseľ a posilňuje 
tvorivú energiu vo mne. Odporúčam, podporujem a prajem si, aby to pokračovalo aj po iné roky. 
                                                                                                                                                                Tibor Šabo

Nikdy nezabudnem na prvý ročník... najmä záver tak silno emotívny, ktorý sa už nemôže zopakovať... 
aj všetky ďalšie boli výborné, organizačne zvládnuté, s odborným poradenstvom, novými priateľstvami, 
ale ten prvý u mňa zostáva najhlbšie v srdci, sprevádza ma už desať rokov, tie vtedajšie zimomriavky až 
po slzy šťastia, dojatia. A z toho vychádza každý môj  ďalší ročník.
                                                                                                                                                      Marika Nagyová

Inšpiratívne, plnohodnotné a vždy dokonale pripravené, to sú naše Pohľady do umenia, to sú stretnutia 
s úžasnými ľuďmi, poznatky, skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky.
                                                                                                                                                           Erika Ivanová

Pred ôsmimi rokmi sme s Dankou prišli na sympózium v Iži. Moje prvé pocity - akoby som prišla 
medzi starých známych. Okolo mňa ľudia rovnakého, výtvarného vyznania. Mala som možnosť ukázať 
ako tvorím a zároveň sa aj vzdelávať. Odmenou nám boli výstavy, na ktorých sme prezentovali našu 
tvorbu. Každý rok som sa tešila na zaujímavé miesta, na to, čo nové sa dozviem, naučím, na stretnutie 
s priateľmi, ktorí sa mi stali akousi rodinou. Chcem poďakovať za tieto pocity a zážitky KOS v Nitre, 
pani riaditeľke a najmä Zdenke Smrečkovej za jej nápaditosť, úžasnú organizáciu, trpezlivosť, obetavosť 
a láskavý prístup. 
                                                                                                                                                      Jana Ogurčáková

Možnosť porozprávať sa, porovnať svoje práce, odpozorovať postupy, získať odborné vedomosti. Prí-
jemný spôsob ako sa posunúť vo svojej tvorbe. Zázemie, ktoré sme mali každý rok zabezpečené bolo 
super. Ďakujem.
                                                                                                                                                      Dagmar Kinčíková

Bolo mi cťou. Spoznala som veľa nových ľudí, ktorí vyžarovali dobro, láskavosť, porozumenie a celkovo 
pozitívnu energiu. Dlhé obdobie vo mne doznievali dobré pocity a vďačnosť, že som sa dostala medzi 
nich. Naučila som sa nové veci, techniky tvorenia... Vždy bolo pre nás všetko potrebné pripravené a 
čokoľvek bolo treba, tak duša podujatia - Zdenka zabezpečila, vybavila, bola pre nás ako náš anjel. V 
tejto dobe sympózium Pohľady do umenia je ako maják, ktorý nás vedie k dobru, ľudskosti, srdečno-
sti. Kiež by sa dialo veľa takýchto krásnych podujatí. Ja za seba hovorím: Ďakujem, že som bola jeho 
súčasťou!
                                                                                                                                                    Anna Ondrušová

...Páčilo sa mi, organizácia, pohodová atmosféra, prístup lektorov, inšpiratívne prostredie, nové pria-
teľstvá. Stretla som skvelých ľudí od organizátorov počnúc, cez lektorov, po družných a veľmi aktív-
nych účastníkov. Niekedy bolo až problém časovo stíhať zaujímavý, obohacujúci program, priateľské 
rozhovory, ale aj spoločné večery plné spevu a hry na hudobných nástrojoch. Kiež by sme to všetko 
mohli zažívať znova a prípadne aj dlhšie! Veľmi si cením túto možnosť.
                                                                                                                                                Katarína Sedláčková

Je dobré, keď človek tvorí do šuplíku, lebo má vnútornú potrebu vypovedať. Ale len v konfrontácii so 
svetom môže jeho výpoveď rezonovať. Na sympóziu rezonujú ľudia, osudy, tvorčie počiny. A výsledok? 
Súzvuk. 
                                                                                                                                                               Hela Gasper

Po prvom roku mojej účasti som pocítila, že sa už  nemôžem dočkať ďalšieho ročníka, kedy sa znovu 
stretnem s tými úžasnými ľuďmi. Sympózia mi dali veľa skvelých priateľov, skúsenosti, zážitky, úžasnú 
Zdenku, ktorá sa o všetkých, veľmi stará, pomáha, je profesionálka, vždy zodpovedne pripravená. Malá 
som česť spoznať aj skvelých lektorov. Každý z nich mi dal niečo z umeleckej tvorby, niečo nové, za 
čo som im veľmi vďačná. Bolo mi cťou pracovať s nimi, učiť sa od nich. Veľké ďakujem Krajskému 
osvetovému stredisku, že robí takéto projekty, spája nás. 
                                                                                                                                                       Oksana Jágerová

Sympózium je jedinečný projekt a ja som šťastná, že môžem byť jeho súčasťou. Organizačne dokonalé, 
do detailov naplánované. Teším sa na ďalšie a ďalšie roky, kedy budem môcť zdieľať s priateľmi lásku k 
maľovaniu a tvoreniu za odborného dohľadu skvelých lektorov. Ich cenné rady, názory a trpezlivosť pri 
hodnotení našich dielok si veľmi vážim. Ďakujem Zdenka za tvoj ľudský prístup a profesionalitu!
                                                                                                                                               
           Zuzana Čižmáriková

Na každý ročník sa teším. Prináša mi hlboko napĺňajúci pocit šťastia a ponorenia sa do tvorby. Milu-
jem maľovanie v prírode s komunitou úžasných ľudí a za sprevádzania podporujúcich lektorov, ktorých 
odborné prednášky a rady mi pomáhajú postupne sa v tvorbe zlepšovať - bez tlaku, v radosti a v užívaní 
si tvorby ako takej. Vďaka profesionálnej organizácii a skvelej voľbe atraktívnych lokalít si môžeme celá 
skupinka užívať bezstarostné tvorenie a kvalitný čas v spoločnom kruhu. Z našich rozhovorov, spoločných 
aktivít, z veľa radostných okamihov a spoločného bytia v súznení čerpám vždy ešte niekoľko mesiacov 
po sympóziu. Veľká, veľká vďaka KOS Nitra a špeciálne Zdenka za TAK skvelý projekt. 
                                                                                                                                                       
                  Tina Burgwieser

Veľmi si cením všetko, čo pre výtvarníkov robíš. Ďakujem za každoročné pozvanie. Je to ako seriál a 
vždy sa teším na ďalší diel. pretože jeho hrdinov už dôverne poznám.
                                                                                                                                                          Daška Janišová

Zúčastňovala som sa kvôli stretnutiam s priateľkami a priateľmi. Spájal ma s nimi vzťah k výtvarnej 
tvorbe a tiež výmena názorov, myšlienok a výtvarných pohľadov. Stretnutia boli vždy perfektne zorga-
nizované a podnetné pre moju autorskú tvorbu.
                                                                                                                                                       Milka Salanciová

Jsem vždy velmi nadšena a každý rok s netrpělivostí očekávám email s informacemi o aktuálním  pro-
gramu, realizaci a místem konání. Obdivuji vždy elán a stálou komunikaci Zdenky Smrečkové, která 
zajišťuje celou organizaci. Jsem vděčna, že se mohu účastnit a tudíž mě neodradí ani cestování na Slo-
vensko. Je to prostě má srdeční záležitost, setkat se vždy po roce s úžasnými lidmi, zapálenými do “výt-
varna” a umění. Konzultace s lektory je pro mě velmi povzbuzující a hlavně i obohacující. Vládne tu vel-
mi přátelská a pohodová atmosféra, která je prolínána procházkami, vzájemnými rozhovory a příjemně 
strávenými večery se zpěvem. I letos jsme všichni s radostí uvítali 5 dnů  a mohli si tak užívat jedinečnost 
prostoru  Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitře.  
                                                                                                                                                           Jitka Jarmarová
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Za seba, aj za všetkých účastníkov jubilejného stretnutia u nás, v našej prekrásnej  Nitre, ďakujem. To, že 
ich bolo už desať, je dôkazom, že sú to stretnutia neuveriteľne podnetné, poučné, srdečné. Patrila som 
medzi najstaršie  účastníčky, hoci som to nikdy nepociťovala. Ba vždy som  akoby omladla a tešila som 
sa už zasa na ďalší rok a na všetkých z celého Slovenska a okolitých  krajín. Každé jedno stretnutie mi 
dalo silu a veľkú chuť ďalej na sebe pracovať a tešiť sa z každého aj malého dielka. 
                                                                                                                                                            Eva Hudecová

...každoročne, celých 10 rokov, som sa na tieto stretnutia vždy  tešila. Boli plné radosti, úprimnosti, šírila 
sa medzi nami pozitívna energia a pod vedením lektorov  sme získavali  poznatky a skúsenosti. Nie ma-
lou mierou k tomu prispievala Zdenka, ktorá nám vytvárala podmienky pre našu tvorbu, bola vždy milá, 
ústretová, čo je dôkazom toho, že sme sa rozrástli až do počtu štyridsiatich účastníkov, ktorí odchádzali 
vždy s vďakou - stretneme sa o rok.
                                                                                                                                                           Mária Lišková

Chcem sa poďakovať hlavne za posledný 10. ročník, ktorý bol po každej stránke výnimočný. Pre mňa  
účasť na sympóziách, vždy bola úžasná možnosť byť medzi ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako ja, 
vnímajú svet omnoho citlivejšie a pozornejšie ako je bežné. Práve to nás spája a vždy láka, aby sme sa 
znovu stretli. A keď pridáme vždy trpezlivé a podnetné vedenie lektorov, niet divu, že nás to každý rok 
opäť pritiahne. Na záver len veľké ďakujem a teším sa už dnes na ďalšie stretnutia.   
                                                                                                                                                              Eva Pokorná

Prvýkrát som sa dostala na sympózium ako náhradníčka. Pamätám si, že tak rýchlo som ešte nikdy nez-
balila a neľutujem, lebo som tu spoznala úžasných ľudí a odvtedy sa zúčastňujem pravidelne. Srdečná 
vďaka vedeniu a organizátorom KOS.
                                                                                                                                                       Darina Ďurišová

Prvýkrát mala som malú dušičku, ale našla som tu skvelých ľudí, ktorí ma podporovali. Uvítala som in-
špirácie, nový pohľad na umenie. Výborne bolo, že sme tvorili pod dohľadom lektorov. Ďakujem KOS, 
že desať rokov organizuje výtvarné sympózium .
                                                                                                                                                 Alena Štefanovičová

Veľmi sa teším, že som mohla byť súčasťou tohto sympózia. K umeniu mám veľmi pozitívny vzťah a 
vďaka nemu som stretla veľa šikovných a kreatívnych ľudí, ktorí ma inšpirovali v mnohých smeroch. 
Bola som prvýkrát a verím, že nie naposledy. Ďakujem.
                                                                                                                                                              Hela Lachová

Ďakujem Ľubke Mázikovej, že nám dala „echo“ o sympóziu ...Navštívili sme kopec miest. Stretla som 
ľudí s rovnakým záujmom o výtvarné umenie.  Musím vyzdvihnúť perfektnú organizáciu Zdenky, ako to 
s našou veľkou partiou zvláda. Stále má vymyslený perfektný program, výborných lektorov, na ktorých 
prednášky a odbornú pomoc sa stále teším. A konštruktívna kritika veľmi pomôže. Každým sympóziom 
sa nesie pozitívna energia a nadšenie. Z každého  stretnutia odchádzam nabitá energiou a chuťou ešte 
ďalej a viac tvoriť.
                                                                                                                                                         Danka Košková

Využila som príležitosť zúčastniť sa. A som šťastná, že som sa spoznala so zaujímavými, tvorivými 
ľuďmi, ktorí ma obohatili o vnímanie sveta z pohľadu umenia, krásy, priateľstva. Ovplyvnilo to moju 
tvorbu v mnohých smeroch. Naučila som sa nové techniky, preciťovať a zachytávať svetlo, farebnosť a 
hĺbku priestoru. A čo ma pritiahne vždy späť? Zakaždým nové miesto, nové skúsenosti, nové poznatky 
z umenia, inšpirácia a úprimní priatelia.
                                                                                                                                                    Adriana Brňáková

Zázračná atmosféra skvelých ľudí, ktorí sa navzájom nabíjajú zvláštnou energiou, ktorá je cítiť od Teba, 
Zdenka, už  pri prvých informáciách  o sympóziu, pri Tvojich prvých slovách na uvítaní. Po celý čas nás 
sprevádzaš pokojom, pozornosťou a dokonalou organizáciou. Teším sa na ďalšie stretnutia.
                                                                                                                                                        
                  Vlasta Hubková

Rok 2014. Moje začiatky,  s umením, farbičkami, štetcami, ale hlavne s dobrými, prajnými ľuďmi. Strávi-
la som s nimi niekoľko krásnych sympózií, plných dobrej nálady a pohody. A pritom som sa snažila 
maľovať. Niečo sa dokonca aj podarilo. Čo-to som sa aj naučila. A za to patrí veľká vďaka organizátorom 
a lektorom. Dúfam, že desiaty ročník nebude posledný.
                                                                                                                                                 Gabriela Kažimírová

Bol to čas, kedy som sa mohla naplno venovať svojej záľube. Tešilo ma stretnutie s rovnako naladenými 
výtvarníkmi, od ktorých som brala inšpiráciu a nadväzovala priateľstvá. Je obdivuhodné, že napriek 
odlišným povahám a výtvarnej zrelosti, vždy vládla priateľská a pracovná atmosféra. Nik sa so svojimi 
dielkami a technikou ich prevedenia neskrýval. Zavážili  odborné konzultácie lektorov a novinky z  
výtvarných workshopov. Je viac ako jasné, že bez dobrej prípravy a organizácie zo strany KOS by sme 
nemali možnosť tak naplno prežívať svoju výtvarnú tvorbu, spoznávať rôzne zákutia Slovenska a popri-
tom v priateľskom ovzduší zrelaxovať a nabrať síl do každodenného života.
                                                                                                                                                     Júlia Winklerová

Je to čas pre mňa, ktorý je výlučne a intenzívne venovaný mojej záľube. Sú to stretnutia, s príjemnými, 
po tých mnohých rokoch už, priateľmi. Som vďačná za lektorov, ktorí nás citlivo vedú a pripravujú nám 
zaujímavé prednášky, aj za výber zaujímavých miest našich plenérov. A najkrajšie a najpodnetnejšie je 
vidieť, ako je každý vo svojich dielkach iný, ako vidíme síce všetci to isté, ale naše predchádzajúce životy, 
skúsenosti, zručnosti a predstavivosť z toho videného spravia niečo iné, originálne. Ďakujem za tieto 
krásne dni.
                                                                                                                                                        Oľga Hrubošová

Vždy som sa tešila na stretnutia. Aj keď nie všetci sme sa poznali, postupne sme sa zbližovali a spoznáva-
li. Veľa som sa naučila. Vážim obrovskú snahu a podporu od lektorov. Vďačím KOS, pani riaditeľke 
a hlavne Zdenke, ktorá vždy všetko dala na to správne „miesto“.
                                                                                                                                                         Mária Kmeťová

Naše neformální kontakty trvají už celých 10 let a nám, výtvarníkům z Kroměříže je ctí, že jsme byli u 
sympozia. V posledních letech se setkávají zástupci našeho Spolku přátel výtvarného umění již pravi-
delně a vedle hledání a výtvarného tvoření, je nejdůležitější upřímné setkání s přáteli. Naše města Nitru 
a Kroměříž spojuje dlouholeté partnerství, nás, živé lidi, spojuje srdce. Osobně mám v Nitře několik 
přátel a právě sympozia Pohledy do umění, jsou tou nejlepší a nejkrásnější příležitostí naše srdce otevřít.
                                                                                                                                                
                    Vladimíra Hlavinková

Na sympóziá sa veľmi teším každý rok. Dávajú mi novú energiu, inšpiráciu. Stretnutia s priateľmi - výt-
varníkmi, sú mi podnetom pre získavanie nových nápadov a zdokonaľovanie sa v oblasti výtvarného 
umenia. Sú pohladením mojej duše a nakopnutím do ďalšej tvorby.
                                                                                                                                                        Zuzana Balážiová
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Slovami lektorov
Jubilejný ročník výtvarného sympózia bol vyvrcholením tých predošlých. Po stránke tematickej sa vracia späť 
ku koreňom slovanstva. Konanie niekoľkodňovej akcie sa vracia do mesta Nitra, k jej scenériám. Tento rok 
stála pred účastníkmi výzva témy reflexia, so zameraním na identitu mesta Nitra a jeho kultúrne dedičstvo. 
Desiaty ročník akoby uzatváral kruh, ktorý začínal v Nitre, neskôr sa “rozbehol“ do rôznych lokalít a uzat-
vára kruh niekoľkoročnou skúsenosťou samotných, zanietených  autorov, ktorí získali viac zručností, vyskúšali 
nové témy a vytvorili si blízky vzťah k tomuto podujatiu. Samotné konanie v Hornom meste Nitra, v priesto-
roch Kňazského semináru sv. Gorazda v Nitre, podčiarkovalo výnimočnosť a podnecovalo účastníkov k tvor-
be exkurziami, prehliadkami i priamou účasťou v miestach, ktoré sú podkladom hlbších dejín. Čo dodať na 
záver? Výborná organizácia,  optimálne podmienky na tvorbu, nadšenie a veľký záujem zo strany výtvarníkov 
počas celých desiatich rokov. A tomu zodpovedali i výsledky vo forme kolektívnych výstav výtvarných diel, 
ktoré vznikli na sympóziách.
Daniel Szalai

Do projektu som sa zapojil v roku 2018. Oslovil ma Daniel Szalai. V kaštieli v Beladiciach som spoznal Zdenku 
Smrečkovú, ktorá podujatie organizuje a postupne aj ostatných účastníkov. Všetko príjemní ľudia, nadšení z 
výtvarnej tvorby. Snažil som sa všetkým poradiť ako som vedel, čo pri skoro troch desiatkach individualít nie 
je jednoduchá úloha. Pamätám si, že som odchádzal nadšený z toho, akým fenomenálnym komunikačným 
spojivom dokáže byť výtvarné umenie. Za tri necelé dni sme sa stihli zblížiť a keď sme sa stretli o rok pri Ban-
skej Bystrici, privítal som sa s niektorými ako s priateľmi. Pribudli aj ďalší účastníci a boli to rovnako príjemní 
a otvorení ľudia. Posledné, tohtoročné sympózium v Nitre bolo jubilejné a účastníkov bolo takmer 40. Stretli 
sme sa všetci traja lektori a každý z nás prispel svojou prednáškou i praktickou časťou. Aj napriek tomu, že bolo 
extrémne horúce počasie, účastníci boli odhodlaní bojovať so zobrazovaním reality v plenéri. A treba povedať, 
že úspešne. Bolo fajn, že sme sa aspoň na chvíľu všetci opäť stretli, tvorili, debatovali, spievali... A to nie je málo.
Juraj Toman

Do projektu Sympózií pohľadov do umenia ma nepriamo zapojili Daniel Szalai a Juraj Toman. Na ich 
odporúčanie ma oslovilo srdce celého projektu Zdenka Smrečková z Krajského osvetového strediska v Ni-
tre, pod ktorého záštitou sa stretnutia neprofesionálnych výtvarníkov organizujú. Zdenka je hnací motor, bez 
ktorého by krv tohto projektu neprúdila. Bolo mi cťou a potešením stať sa na chvíľu súčasťou radostného a 
tvorivého organizmu, ktorý tvoria ľudia, za ktorými sú hodnotné príbehy. Verím, že som svojou prítomnosťou 
pomohol tomuto organizmu žiť a posunúť sa o krôčik k naplneniu túžby po naplnení či vyplnení zmyslu života.
Martin Kratochvil

Poďakovanie Krajského osvetového strediska vám všetkým...

 Ani sa nám nechce veriť, že jubilejný ročník je za nami. Tak ako tie predchádzajúce, ubehol veľmi 
rýchlo. Plánovaný program sme splnili do poslednej bodky, aj keď nás potrápilo horúce, až tropické počasie. 
Z vašich reakcií na záver bolo zrejmé, že ste si aj tento rok výtvarné sympózium, aj rozmanitú ponuku sprie- 
vodných aktivít, spoločne užili. Prispel k tomu  istotne i priestor Kňazského semináru sv. Gorazda v Nitre 
a ateliéry Súkromnej školy umeleckého priemyslu. 

Milá účastníčka, milý účastník, 

Krajské osvetové stredisko v Nitre oceňuje Vašu každoročnú výtvarnú tvorbu, ku ktorej ste pristupovali s 
veľkým nadšením a zanietením. Vážime si Váš spontánny a úprimný záujem o harmonogram sympózií od 
rannej jogy, cez workshopy, spoločné prehliadky, exkurzie, sprievodné diania rôzneho druhu, individuálne 
konzultácie až po večerné prednášky, prezentácie a v neposlednom rade i spoločenské posedenia pri gitare a 
rozhovory o umení. Ďakujeme Vám za vzájomné rešpektovanie osobitosti každého jedného účastníka sympó-
zia, za nekonfliktnú, tolerantnú komunikáciu v každej chvíli a situácii, za podporovanie sa jeden druhého v 
tvorbe ako aj obyčajnom ľudskom bytí.

Slová vďaky za úzku spoluprácu s KOS v Nitre patria odbornému garantovi, lektorovi Danielovi Szalaiovi 
a ďalším lektorom - Jurajovi Tomanovi a Martinovi Kratochvilovi, bez ktorých by sympózium nebolo tým, čím 
je. Za ich profesionálny, zodpovedný, mimoriadne citlivý a individuálny prístup, podnetné prednášky, work-
shopy, konzultácie, zaujímavé diskusie a konfrontácie o výtvarnom kumšte.

Poďakovanie patrí aj podporovateľom sympózia a všetkým ubytovacím zariadeniam - hotely ABC a Olympia 
v Nitre, penzión Bokroš v Iži, Chata Kollárova Ostrý Grúň, hotel Partizán rezort Obyce, Park Hotel Tartuf 
Beladice, Penzión Čachovo - Selce, ubytovacie zariadenie Marína v Banskej Štiavnici, Kňazský seminár sv. 
Gorazda v Nitre, v ktorých nám vychádzali maximálne v ústrety. 

Ja osobne Vám vďačím za všetky milé situácie, ktoré som s Vami za 10 rokov zažila. Za smiech, pohodu, 
úsmevy, dobrú náladu, skvelú atmosféru. Energiu, životnú silu, radosť, nádej, optimizmus a porozumenie, 
ktoré sme si navzájom odovzdávali bolo cítiť všade okolo nás. Bolo úžasné stretávať toľko skvelých, usmiatych, 
nadšených ľudí pokope, ktorí sa tešia každý rok na opätovné stretnutie.

Zdenka Smrečková, KOS v Nitre
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