Zbierka v dialógu

Collection in dialogue

Sprievodca výstavou

Zbierka v dialógu

Výstava Teleskop je tematickým výberom diel zo zbierky
Galérie umelcov Spiša, ktoré zobrazujú atmosféru
noci a nočnej oblohy. Výstava je rozdelená do viacerých
celkov, ktoré reflektujú atmosféru noci so zameraním
na pozorovanie nočnej oblohy cez teleskop rozličných
umeleckých realizácií.
Nočná obloha svojou krásou púta našu pozornosť
už od nepamäti. Je posiata trblietavými hviezdami,
ale aj planétami. Nočnej oblohe dominuje Mesiac.
Tu i tam možno zazrieť letiaci meteor, iba zriedkavo
kométu s dlhým chvostom.
Aj voľným okom môžeme pozorovať veľa rôznych
úkazov. Tým, ktorí chcú vidieť viac, je dobrým pomocníkom ďalekohľad. V každom väčšom meste je
hvezdáreň alebo astronomický krúžok, v ktorom si
môžeme prístupnými ďalekohľadmi pozrieť na oblohe
to, čo nás zaujíma.

1.

Vieš čo je to teleskop? Teleskop je veľký ďalekohľad,
ktorým astronómovia pozorujú nočnú oblohu a skúmajú
Mesiac, hviezdy a planéty. Chceš vedieť, aké je to byť
astronómom? Vytvor si teleskop z papierových roliek!
Uloha:
Budeš potrebovať 1 rolku z kuchynských utierok, 2 rolky z toaletného
papiera, nožnice, lepidlo, akrylové farby, štetec, kúsok priesvitného
plastu a čiernu permanentnú fixku.

cvak

cvaki-

cvaki-

1 rolku z kuchynských utierok a 1 rolku z toaletného papiera pozdĺž
rozstrihni a opäť zlep tak, aby rolka z toaletného papiera bola o trochu
užšia ako nerozstrihnutá rolka a rolka z kuchynských utierok ešte užšia.
Rolky z toaletného papiera by sa mali dať nasunúť na rolku z utierok.
Každú rolku z vonkajšej strany vymaľuj jednou farbou akrylovými
farbami (napr. čiernou, zlatou alebo sivou) a nechaj vyschnúť.

Najdlhšiu rolku (z kuchynských utierok) postav na kúsok plastu a obkresli tenkou fixkou jej priemer. Krúžok vystrihni, nakresli tam mesiac
alebo hviezdy a okolie zamaľuj čiernou permanentnou fixkou. Nechaj
chvíľu zaschnúť a zastrč krúžok z fólie na jeden koniec najdlhšej rolky
(prípadne prilep na okraj rolky lepidlom z tavnej pištole).

Na najdlhšiu rolku nasuň užšiu rolku z toaletného papiera a na ňu
nasuň najširšiu. Posuň ich na koniec dlhej rolky, kde je vložený plast
– tak bude tvoj teleskop vysúvací. Pozri sa do otvoru na druhom
konci a pozoruj svoj hviezdny obrázok!

2.

Najznámejším teleskopom je Hubblov teleskop.
Na obežnú dráhu Zeme bol vynesený raketoplánom v roku
1990. Pomocou ďalekohľadu sa podarilo získať množstvo
úžasných snímok vzdialených galaxií. Galaxiou voláme
veľkú hviezdnu sústavu. Naša Zem sa nachádza v galaxii,
ktorú voláme Mliečna cesta.
Uloha:

Pre inšpirác
iu si vygoog
li
„hubble tele
scope imag
es“
(obrázky Hu
bblovho
teleskopu)

Umelec Marián Čižmárik namaľoval
Jednorožca a studňu vesmíru poznania.
Domaľuj do diela vpravo vesmír podľa seba. Môžeš pritom použiť
akvarelové farby a kuchynskú soľ (!). Kuchynskou hubkou opatrne
navlhči papier v oblasti, ktorú chceš domaľovať. Štetcom vytvor viaceré farebné body akvarelovými farbami. Kým je papier vlhký, vysyp
naň kuchynskú soľ. Soľ nasaje vlhkosť aj s farbou a vytvorí tak
body podobné hviezdam. Po uschnutí soľ vysyp a teš sa z výsledku!
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Jednorožec, 2010,
akryl, plátno,
200 x 160 cm,
M 1909

3.

Ľudia začali skúmať nočnú oblohu už veľmi dávno.
V starovekej Mezopotámii im na pozorovanie slúžili aj
chrámy zikkuraty, čo bola vlastne stupňovitá pyramída.
Pyramídy sú samozrejme v Egypte a sú mladšie ako zikkuraty. Aj Egypťania boli výborní astronómovia, pyramídy
však slúžili ako hrobky faraónov – kráľov Egypta.
Pre umelca Rudolfa Sikoru je pyramída znakom času
a civilizácie. Civilizácia je uvedomelá spoločnosť, kde
ľudia navzájom spolupracujú a pomáhajú si.
Uloha:
Vystrihni jednotlivé pyramídy a vyfarbi ich rôznymi farbami. Nalep
pyramídy na ďalší papier pomocou priesvitnej lepiacej pásky.
Ale pozor! Nalep len malú časť ľavej strany pyramíd tak, aby vytvárali
akési dvierka, ktoré možno otvoriť. Do priestoru pod pyramídami
napíš, ako by si pomohol rodičom a kamarátom (napr. umyť riady,
pomôcť kamarátovi s úlohou, atď.). Skús tieto predsavzatia splniť čo
najskôr, najlepšie do jedného mesiaca!

Zaviata pyramída (Sústredenie
a rozpad energií), 1979,
ofsetová tlač, papier,
69,5 x 49,5 cm, G 2230

4.

Niekedy veľmi dávno si ľudia mysleli, že Zem je plochá.
Keby to tak bolo, tak by sa mohlo stať, že by si prišiel
na okraj Zeme a spadol. Kam? Asi do vesmíru. Na to, že
Zem je guľatá, prišli Antickí Gréci pred 2000 rokmi. Gréci
pozorovali nočnú oblohu a na základe toho vyrátali, že
Zem musí mať tvar gule. Gréci boli aj výborní matematici
a geometri. Vynašli napríklad, ako nájsť stred kruhu.
Trúfaš si na to aj ty?
Uloha:
Nájdi stred kruhu. Máš stred? Čo je tvojím stredom sveta? Nalep,
nakresli alebo napíš do stredu to, čo je pre teba najdôležitejšie.

... krúžiš...
... krúžim...
... krúžime!

Rudolf Sikora vo svojom diele upriamuje pozornosť na ekologické problémy. Zem je modrá preto,
lebo má veľa oceánov a má atmosféru. Atmosféra
je tvorená kyslíkom a ten máme vďaka lesom,
ktoré musíme chrániť. Lesy môžeme chrániť aj tak,
že budeme triediť odpad.
Temps....Espace II., 1971, ofsetová tlač, papier, 69,5 x 49,5 cm, G 2219

5.

Ako vznikol vesmír?
O pôvode vesmíru nám hovorí teória veľkého tresku (Big
Bang). Predstav si, že v prvom zlomku sekundy po svojom
narodení bol celý vesmír veľký len asi ako futbalová lopta.
Táto lopta bola plná horúcej energie, ktorá sa neuveriteľnou rýchlosťou rozpínala. Vznikali prvé častice, atómy,
ktoré sú základnou stavebnou hmotou všetkého. Atómy
sú všade okolo nás, ale sú tak malé, že ich nevidíme.
Atómy sa spájajú do skupín a vytvárajú molekuly. Vieš ako
sa volá molekula vody?
Uloha:
Slavomír Durkaj vo svojom diele poukazuje na určité atómové častice, ktoré vytvárajú molekuly. Namaľuj abstraktný obraz so skupinou
rôznofarebných kruhov, ktoré budú predstavovať atómy. Na tvorbu
kruhov môžeš použiť vrchnáčik z plastovej fľaše, ktorý namáčaš do
rôznych farieb tempery a postupne odtláčaš na papier. Na záver
prepoj kruhy čiarami. Čiary budú vyjadrovať vzťahy medzi jednotlivými
atómami.
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Bez názvu, 2009, olej, plátno, 120 x 140 cm, M 2088

Priestor na tvoju abstraktnú maľbu

6.

Vo vesmíre sa nachádzajú planéty a hviezdy. Aj Slnko je
vlastne stredne veľká hviezda. Ostatné hviezdy sa nám
zdajú malé iba preto, lebo sú ďaleko. Teplota na povrchu
Slnka je ohromných 6000 °C. Koláče sa pečú v rúre pri
180 °C a sklo sa vyrába pri teplote 1000 °C. Guľatý tvar
Zeme spôsobuje, že na rovníku je najteplejšie, pretože
je najbližšie k Slnku. Rovník je vlastne pomyselný opasok
Zeme, presne v jej strede, to znamená tam, kde je Zem
„najtučnejšia“.
Vieš koľko stupňov je v lete na rovníku? Pozri Google :-)
Rovníková teplota ovplyvňuje flóru a faunu, ktorá je tam
úplne iná ako u nás. Pod flórou myslíme rastliny, kým pod
faunou myslíme zvieratá. Túto oblasť voláme trópy. Určite
si už počul o tropickom dažďovom pralese. Tropický
dažďový prales je veľmi dôležitý pre vytváranie kyslíka.
Uloha:

Na obraze maliarky Jany Kiselovej-Sitekovej vidíme obrovské
Slnko, ktoré je určite horúce ako v trópoch. Do obrázka vpravo dokresli
perokresbou tušom ostrov s tropickou flórou a faunou. Kresbu koloruj
akvarelom.
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Iba slniečko, 2003,
lept, papier,
65 x 64,5 cm,
G 2105

7.

Na Slovensku nie sú trópy. Slovensko je krajina s miernou
klímou. Najteplejšie je leto, kedy vedia teploty vystúpiť až
na 37° C. Vtedy je najlepšie byť na pláži alebo na kúpalisku.
Uloha:
Grafika Alexandra Eckerdta zobrazuje pláž. Dokresli do priestoru
ležiacej postavy seba v plavkách.

!

čľup

Pláž II., 1966,
litografia, papier,
34,8 x 24,8 cm,
G 1636

8.

Zvláštnym úkazom na oblohe je zatmenie slnka. Tento jav
vzniká preto, lebo Mesiac obieha okolo Zeme a v určitých
časových intervaloch sa dostane do rovnakej roviny ako
Slnko. Pri pohľade zo Zeme nám vtedy prekrýva pohľad
na Slnko, beťár! Tento jav obvykle trvá len niekoľko minút.
Pri úplnom zatmení Slnka pozorujeme Mesiac ako tmavý
kotúč, okolo ktorého žiari slnečná koróna.
Uloha:

Fotografovi Vladovi Eliášovi sa podarilo takéto zatmenie slnka
vyfotografovať. Keď je zatmenie slnka, je menej svetla a všetko sa javí
viac šedé. Možno práve preto umelec zvolil čiernobielu fotografiu.
Ako by výjav vyzeral za normálneho dňa? Dokresli druhú polovicu
výjavu farebne ľubovoľnou technikou.

Sun (Slnko), 2008, digitálna fotografia, fotopapier, 77 x 102 cm, F 1839

9.

Ten, kto skúma hviezdy, sa nazýva astronóm. Jedným
z našich najznámejších astronómov bol Milan Rastislav
Štefánik. Okrem toho bol letcom a politikom. Hviezdami
sa zaoberajú aj astrológovia. Aký je medzi nimi rozdiel?
Astronóm skúma hviezdy z vedeckého hľadiska, aby zistil,
ako vznikli a z akej hmoty sú zložené. Astrológ hľadá
vo hviezdach predpoveď budúcnosti a píše horoskopy.
Astrológovia sa zaoberajú najmä súhvezdiami. Súhvezdia
sú skupiny hviezd, ktoré niekedy vytvárajú v našej predstavivosti obrazce. Poznáme napríklad súhvezdie Raka,
Strelca alebo Býka. Podľa dátumu narodenia vieš zistiť,
aké si znamenie, teda aký je tvoj obrazec súhvezdia.
Uloha:

Umelec Peter Roller vytvoril súhvezdia slávnych umelcov. Skús to aj
ty! Keď pospájaš jednotlivé hviezdy, objavíš portrét jedného z najslávnejších umelcov. Tento umelec tvoril v Paríži v dobe, keď tam bol aj Milan
Rastislav Štefánik [ossaciP]. Spájanie čiar začni stále veľkou hviezdou
v smere šípky a spájaj malé hviezdičky, až kým neukončíš čiaru ďalšou
veľkou hviezdou.

padať
Keď uvidíš
si niečo
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Kunstraum IV., 2018 ,
koláž, papier,
21 x 15 cm,
G 2304

10.

Okolo Zeme obiehajú okrem Mesiaca sondy a družice.
Družice sú prístroje, ktoré na obežnú dráhu Zeme vyniesli rakety, aby nám poskytovali informácie, napríklad
o počasí. Sondy tiež prijímajú a vysielajú signály zo Zeme.
Vďaka nim môžeme používať mobilné telefóny. Keby
neboli sondy a družice, museli by sme chodiť s celou
telefónnou búdkou na chrbte :-)
Uloha:
Eva Tkáčiková vytvorila objekty družíc s použitím bežných predmetov, ktoré našla v byte. Poskladanie rôznych predmetov do jedného
objektu sa nazýva asambláž. Poskladanie papierových výstrižkov sa
nazýva koláž. Inšpiruj sa a vytvor koláž tvojej vlastnej družice: vystrihni
jednotlivé kuchynské predmety a spoj ich tak, že budú vytvárať „družicu“.

Space Shuttle Flexible, 2014,
lepenie, asambláž, kombinované materiály,
v. 10 x priemer 19,5 cm, P 2016
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Priestor na tvoju koláž

11.

Vo vesmíre nefunguje zemská príťažlivosť – gravitácia.
Vďaka zemskej gravitácii stojíme pevne nohami na zemi.
Astronauti sa však vo vesmírnom priestore vznášajú.
Aj keď zákon o zemskej príťažlivosti, čiže gravitačný
zákon vynašiel anglický sir Isaac Newton (pozor, v tomto
prípade sir s mäkkým i!) až v roku 1687, fungoval
už dávno predtým.
Pikoška: Hovorí sa, že Isaac Newton
prišiel
na zákon o gravitácii vďaka tomu,
že mu
jablko zo stromu spadlo na hlavu.

Uloha:
Ako by to vyzeralo, keby nefungovala gravitácia? Vystrihni postavy
umelca Petra Rónaia a nalep ich do výjavu nočného mesta Spišská
Nová Ves od poľského maliara Tadeusza Marszaleka.

Prečo padáme?
Peter Rónai: Elastická realita, 1972 – 2012, c-print, plátno, 100 x 110 cm, IM 2131
Tadeusz Marszalek: Večerná nálada, 2009, pastel, papier, 67 x 86 cm, K 1757

12.

Teraz už vieme, že vesmír je to, čo nás (našu Zem)
obklopuje. Vesmír však môžeme nájsť aj v maličkostiach,
keď sa im lepšie prizrieme – každá kvapka vody môže
byť malým vesmírom, alebo malou planétou. Fotografia
Tomáša Agata Błonského je takýmto príkladom.
Poznáš príbehy Malého Princa? Každá planéta, ktorú
navštívil, bola niečím zaujímavá.
Uloha:
Do jednotlivých kvapiek vody dokresli jednoduché obrázky, akoby to
boli planéty. Na kreslenie použi bielu pastelku, alebo farebné gelové
pero.
, kde je.
Človek nikdy nie je spokojný tam
Princ)
ý
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Voda 3., 1997, fotogram, silver gelatin, brómový papier, 30 x 40 cm, F 2282

13.

Vesmír môžeme mať aj v sebe, to sú naše predstavy
a pocity. Tie sa niekedy premietajú do našich snov. Máme
dobré a zlé sny. V zlých snoch sa obvykle objavujú veci,
ktorých sa bojíme. Zlé sny sa niekedy volajú aj nočná mora.
Namaľovanie našich strachov a strašidiel nám pomôže sa
ich viac nebáť. Umelec Jaroslav Čech namaľoval obraz
svojej nočnej mory. Aj dospelí sa občas boja, ale snažia sa
proti strachu bojovať.
Uloha:

Huhu

Do stredu papiera nalej tuš. Potom papier zlož tak, že atrament vytvorí
škvrnu. Škvrnu podľa fantázie dokresli na strašidlo alebo nočnú moru.

!
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Sen, 2009, akryl, olej, suchý pastel, plátno, 150 x 150 cm, M 2041

14.

Keď sme sa už zbavili nočnej mory a strašidiel, nemusíme
sa viac noci báť. Noc má svoje čaro. Inšpirovali sa ňou
mnohí umelci, nielen maliari, ale aj hudobníci. Vieš čo
je nocturno? Nokturno je hudobná kompozícia, ktorá je
inšpirovaná nocou. Poľský umelec Ryszard Dudek vyjadril
hudbu noci ako abstrakciu. Abstraktná maľba je taká
maľba, kde nie je zobrazená realita, ale pocity.
Uloha:
Započúvaj sa do zvukov noci, čo počuješ? Skús to výtvarne vyjadriť
pomocou tvarov, farieb a škvŕn.

Nokturno, 2003, olej, plátno, 160 x 80 cm M 1255

Priestor na tvoju maľbu

15.

Máš rád prechádzky večerným mestom? Všímaš si koľko
je v ňom svetiel? Umelkyňa Edita Vološčuková sa s týmito
svetlami fotograficky zahrala a vytvorila partitúru. Partitúra
je text, ktorý slúži na čítanie hudobníkom. Umelkyňa tak
výtvarne vyjadrila pocit hudby z nočného mesta. Mnohí
iní fotografi radi fotografujú nočné svetlá. Napríklad
pri dlhej expozícii pohyblivých svetiel áut sa tieto javia
ako svetelné čiary. Dlhá expozícia znamená, že nastavíš
fotoaparát tak, aby jednu fotografiu zaznamenával dlhší
čas, napríklad 30 sekúnd. Podobný efekt však vieš
spraviť aj mobilom. Stačí, keď rýchlo pohneš rukou, kým
fotíš. Svetlá budú rozmazané a získajú „abstraktnú“ kvalitu.
Pozor, aby ti mobil nevypadol z rúk :-)
Uloha:
Skús odfotiť večerné mesto s fotoaparátom na dlhú expozíciu (požiadaj
rodiča, aby ti pomohol s nastavením). Ak nemáš fotoaparát, odfoť
večerné mesto mobilom tak, že rýchlo pohneš rukou.

Grafická partitúra – Mesto,
2014, svetelné grafity, PC grafika,
digitálna tlač, plátno,
90 x 70 cm, G 2272

Sprievodca výstavou

Výstava Teleskop uvádza mikro a makro kozmos
optikou tridsiatich umelcov zo zbierky galérie v dialógu
so štyrmi zahraničnými autormi v kurátorskej
koncepcii Kataríny Balúnovej.
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