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Pohronskom osvetovom stredisku (POS) sme sa po
nieko¾koroènej odmlke pohrali s myšlienkou
znovuzrodenia spravodaja o kultúrno-osvetovej èinnosti
v našom regióne, ktorý zahàòa okresy Žiar nad Hronom, Banská
Štiavnica, Žarnovica. Spoèiatku sa chceme pripomenú ako
obèasník na ôsmich stranách, ktoré budú zahàòa naše aktivity,
aby sa širšia verejnos dozvedela bližšie o èom je naša práca.
Jednou z prvých úloh bolo vymyslie spravodaju názov, ktorý by
bol ¾ahko zapamätate¾ný, pretože jeho predchodca sa nazýval
CULTURE a POSteritori, pomenovanie bolo výstižné, ale
komplikovaný. Preto sa h¾adal názov, ktorý by bol odvodený od
názvu našej inštitúcie. Najschodnejší sa zdal názov GROn, ktorý
zahàòa názov inštitúcie i historický názov rieky Hron, ktorá teèie
cez mesto a sídlo organizácie. Prvé tri písmená v názve GROn boli
zámerne zväèšené, štvrté predstavovalo vlnu, aby sme sa odlíšili
od oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON. Lenže
nechceli sme, aby si niekto tieto dve inštitúcie spájal do jednej, po
rôznych úvahách sme dospeli k názvu POKUS, ktorý sa bude písa
POkuS, ve¾ké písmená POS znázoròujú skratku Pohronského
Osvetového Strediska, ku predstavuje kultúru...resp. názov POkuS
znamená Pohronský Osvetový kultúrny Spravodaj. Cie¾om
spravodaja je, aby sa dostal do pozornosti ¾udí v našom regióne,
m i l o v n í ko m , t v o r c o m , p r i a z n i v c o m , r e a l i z á t o r o m
a podporovate¾om regionálnej kultúry, výchovy a vzdelávania.
Chceme priblíži výsledky práce v oblasti miestnej a regionálnej
kultúry, jej smerovanie v regióne. Zoznámi sa s osobnosami
regiónu minulými aj súèasnými. Dúfame, že sa Vám prvé èíslo
bude páèi a budete spokojní s obsahom.
Mgr. Helena Žòavová
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premiéru a výrazne obohatili výstavnú kolekciu.
A tak sa stalo, že zásluhou kontaktov p. riadite¾ky POS Mgr.
Heleny Žòavovej prebehla autorská výstava od 12. februára
2018 v našich výstavných priestoroch, ukonèená bola tvorivou
dielòou 5. apríla s osobnou úèasou charizmatickej autorky. Pre
úèas na tomto zaujímavom stretnutí vám staèili šikovné
ruèièky a manikúrové nožnièky, ktoré premenili obyèajný
papier na umelecké diela - obrazy z papiera. Tvorivých dielní sa
zúèastnili mladí, ale aj dospelí a veruže to nebolo jednoduché.
Vystrihovali sa rôzne motívy, ktoré pani Shilo navrhuje sama.
Všetkých zúèastnených prekvapila a potešila, každému kto
dokonèil „vystrihovaèku“ napísala meno autora v hebrejskom
jazyku.
Ester Shilo
Izraelská umelkyòa Esther Shilo sa narodila v roku 1952 v Tel
Avive. V súèasnosti žije a tvorí v meste Kiryat Ata, nachádzajúce
sa neïaleko mesta Haifa. Obaja jej rodièia pochádzali zo
Slovenska, otec z Cífera a matka z dedinky Lula v Levickom
okrese. Po tom, èo prežili holokaust, sa v roku 1948 vysahovali
do Izraela.
Umenie bolo odjakživa jej zá¾ubou. Poèas svojho štúdia sa
venovala ma¾be, kresbe, sochárstvu i keramike. V roku 2003
absolvovala kurz umeleckého strihania papiera a už po štvrtej
hodine jej uèite¾ka skonštatovala: „V tomto umení budeš
géniom!“ Izraelská umelkyòa so slovenskými koreòmi „kreslí“
nožnicami. Esther Shilo tak pod¾ahla èaru tradièného
židovského umenia vystrihovania z papiera a zaèala navrhova
vlastné originálne papierové vystrihovaèky, z ktorých väèšina
motívov tematicky vychádza z Biblie, židovských tradícií
a symboliky.
Popri prezentácii vlastnej tvorby šíri Esther Shilo umenie
vystrihovania z papiera aj prostredníctvom seminárov
a workshopov, ktoré osobne vedie v miestach svojich výstav.
V roku 2017 sa stala èlenkou a umelkyòou Asociácie maliarov
a sochárov v Izraeli.
Od roku 2005, kedy mala svoju prvú výstavu v medzinárodnom
kultúrnom centre Kastra v Haife, bola tvorba tejto svetovej
umelkyne prezentovaná na viacerých individuálnych
i kolektívnych výstavách v Izraeli a v rôznych kútoch sveta. Na
Slovensku prvýkrát vystavovala svoje diela v Bratislave(2006)
v Múzeu židovskej kultúry.
Mgr. Miroslav Hric
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lhodobý projekt zaoberajúci sa oživením tradièných ¾udových remesiel regiónu.
Širokej verejnosti sme predstavili majstrov remesiel a ich tvorbu. Pokúsili sme sa
odhali remeselný fortie¾ predkov z rúk tých najpovolanejších. Spoloène sme oživili
ornament, ktorý sme preniesli na textil používaný v 21. storoèí, na tenisky, trièká, opasky,
šatky a peòaženky, technikami ma¾by a výšivky. Odbornými lektormi boli vyspelé autorky
a remeselníèky Jitka Steinbach z Dolného Moštenca a Margita Javorská z Podhoria. Jednotlivé
tvorivé dielne sme sprístupnili študentom ako aj verejnosti.
Zamerané boli na: Ornament na teniskách, ornament na textil
(šatka, taška, peòaženka) - ma¾ba. Náš cie¾? Pretože ¾udový
ornament zaèína opä ožíva a èoraz viac umelcov
a remeselníkov sa k nemu vracia, spoji tradièné ¾udové
ornamenty nášho regiónu s netradièným prevedením.
Ornament krivou ihlou - výšivka. O èo ide? Vyšíva sa na plátno
alebo zamat. Pri vyšívaní sa priadza prevlieka ihlou cez látku do
radu retiazok (retiazkovým stehom). Zo spodnej strany sa
priadza zachytí a ihlou vytiahne na vrchnú stranu. Pri vyšívaní
výšivky je vzor predkreslený na látke, ktorá je napnutá
v drevenom ráme. Krivá ihla je háèik s ostrým hrotom osadený
do rúèky. Používa sa na vyšívanie krojov a doplnkov hlavne
z oblasti Podpo¾ania.
V rámci projektu Zvyky a tradície sme sa rozhodli preskúma
a zozbiera ornamenty a typické výšivky pre obce nášho
regiónu Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Náš
zámer bol vydanie ma¾ovanky, v ktorej by boli zobrazené
ornamenty, ktoré používajú jednotlivé obce v našom regióne.
Radi by sme poïakovali starostom a zamestnancom obecných
úradov Lovèa, Horná Ždaòa, Dolná Ždaòa, Prochot, Prestavlky a
pani Terézii Vincencovej za poskytnuté materiály
a informácie, ktoré nám poskytli poèas našich návštev.

Trúfli by ste si na krivú ihlu?
Ak áno, tvorivé dielne
s podobnou tematikou èakajú
na vás v POS aj v tomto roku.

Ve¾ké poïakovanie patrí aj NBS MMM v Kremnici za vzácne
materiály, ktoré nám sprístupnili.
Zozbieraný materiál poslúžil ako inšpirácia pre žiakov
základných škôl, ktorí nám pomohli dotvori túto ma¾ovanku.
Ïakujeme ZŠ Lovèa, ZŠ SNP Horná Ždaòa a ZŠ Angyalova
v Kremnici, bez ktorých by prvé vydanie našej ma¾ovanky
nebolo možné a ktoré je venované obciam regiónu Žiar nad
Hronom. Väèšina našich zozbieraných ornamentov pochádza
z krojovej výšivky, výšivky z obrusov a plachiet, ale i z kožúškov.
Ukázalo sa, že workshopy sa stretli so záujmom verejnosti
o ¾udový ornament. Tvorivé dielne sú zaujímavou príležitosou
ako nadobudnú nové skúsenosti a inšpiráciu pre rozvoj
kreativity. Ornament a výšivka ako taká ožíva a stáva sa znova
našou súèasou. Vyda ma¾ovanku nám z finanèných
prostriedkov z verejných zdrojov umožnil Fond na podporu
umenia.
Mgr. Miroslav Hric

Úèastníkom dielní išla ma¾ba
¾udových ornamentov od ruky,
odráža to aj táto fotografia.
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otyky múz je spoloèenské stretnutie nadšencov
a aktívnych tvorcov regionálnej kultúry. Podujatie
prináša poïakovanie a ocenenie všetkým, ktorí sa
podie¾ajú na kultúrno-osvetových aktivitách,
prispievajú k rozvoju živej kultúry, ktorí svojou prácou tvoria
neznièite¾né hodnoty v okresoch Žiar nad Hronom, Banská
Štiavnica, Žarnovica.
Tak tomu bolo aj minulý rok. V predvianoènom èase 17.
decembra sme pozvali do priestorov Pohronského osvetového
strediska zástupcov jednotlivých žánrov neprofesionálneho
umenia, vzdelávacích podujatí, mediálnych partnerov,
sponzorov, tiež organizátorov, ale aj významných èinovníkov,
ktorí nám pomáhajú a podporujú nás pri zabezpeèovaní
kulturno-výchovných aktivít v našom regióne.
Nezabúda sa ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami, uvádzame
ich do Galérie osobností regionálnej kultúry (Siene slávy). Im
patrila úvodná èas programu v divadelnej sále. Za prítomnosti
pani riadite¾ky POS Heleny Žòavovej a podpredsedu BBSK
Romana Malatinca odhalili pamätné tabu¾e Márii Uramovej
z Hodruše-Hamrov a Márií Kassanovej z Tekovskej Breznice.
K slovu okrem spomínanej riadite¾ky POS a podpredsedu BBSK
sa dostali aj rodinní príslušníci oboch osobností a spoloène si
zaspomínali. Na záver zaspieval folklórny súbor z HodrušeHámrov pieseò, ktorú zložila p. M. Urmová.
Keïže podujatie prináša aj poïakovanie a ocenenie všetkým,
ktorí svojou každodennou prácou tvoria neznièite¾né hodnoty
poèas spoloèenského programu boli ocenení: Ondrej Karnas
za aktívnu prácu v oblasti umeleckej fotografickej a filmovej
tvorby. Monika Maòková pri príležitosti 20. výroèia založenia
DS ParadajzPikèr a jej aktívnu prácu a originálny prístup
v ochotníckom divadle. Ružena Droppová bola ocenená za
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Preberenie ocenení z rúk
riadite¾ky POS Heleny Žòavovej
a Romana Malatineca

úspešnú reprezentáciu Klubu palièkovej èipky pri POS. Dana
Mokrá za šírenie, uchovávanie kultúrneho dedièstva, úspešné
reprezentovanie oblasti folklóru v regióne. Ján Fiala
za celoživotné dielo pri uchovávaní hrnèiarskych tradícií
v našom regióne. Anton Stašov, Anna Lizákova za obetavú
prácu v rozvoji miestnej kultúry v obci Brehy. Oliver Dávid za
osobitný prínos a umelecký rozvoj folklóru v regióne. Brigita
Šimonová za príkladnú spoluprácu z POS v oblasti
neprofesionálnej literárnej tvorby. Andrej Turèan za jeho
neúnavnú prácu na poli ochotníckeho divadla a organizovaní
významných divadelných podujatí v regióne. Ïalšie ïakovné
listy išli do rúk èinovníkom DS MÚZA Nová Baòa za udržiavanie
a odovzdávanie tradícií ochotníckeho divadla v regióne.
Ocenenie neobišlo ani Dychovú hudbu Lutilka z obce Lutila pri
príležitosti 90. výroèia založenia dychovej hudby, za
popularizovanie tohto hudobného žánru v regióne. Spevácky
zbor Seniori optimisti za dlhoroèné pôsobenie v oblasti
zborového spevu v Žiari nad Hronom. Obec Ve¾ká Lehota za
dlhoroènú spoluprácu s POS a podporu pri organizovaní
folklórnych festivalov. UNISTAV NB s.r.o., Záhradkárske
potreby Ján Ïurèek s manželkou za finanènú podporu
kultúrno-osvetovej èinnosti.
Celým programom prítomných hostí sprevádzala Laura
Mikulová, o spoloèenský program sa postarali Folklórny súbor
Háj z Novej Bane, ktorý svojim spevom vítal aj prichádzajúcich
úèastníkov pri vstupe do priestorov POS, folklórny súbor Hron
zo Žiaru nad Hronom. Naše zmysly potešil tiež detský folkórny
súbor Brezanèek z Brehov. Na záver za všetkých ocenených
poïakovala BrigitaŠimonová a vystúpenie zas patrilo
speváckemu zboru Seniori optimisti. Ïakujeme všetkým
zúèastnením a tešíme sa na ïalšiu spoluprácu v budúcnosti.
Mgr. Helena Žòavová
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Mária Uramová (Hodruša-Hámre)

Mária Kasanová (Tekovská Breznica)
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Spoznávajme

NKAUSTIKA – pochádza pravdepodobne zo
starovekého Grécka, odtia¾ pochádza aj tajuplný názov,
ktorý by sa vo¾ne dal preloži ako vypálenie. Pod týmto
názvom sa skrýva maliarska technika pri ktorej sa používa vosk
na vytváranie jedineèných obrazov. V staroveku sa používal
vèelí vosk zmiešaný s farebnými pigmentami a práškovým
kovom. Roztavený vosk sa nanášal na pripravený drevený
podklad. Dnes sa používajú syntetické farebné vosky, nanášajú
sa na papier, drevo, plátno a iné podklady.
Z histórie
Za vynálezcu enkaustiky je považovaný Pausias, grécky maliar
(4. stor. pred n. l.), bol obdivovaný pre svoje nádherné obrazy.
Najslávnejšie obrazy vznikali v prvom a druhom storoèí nášho
letopoètu. Po následných obdobiach hospodárskej nestability
upadla aj enkaustika, bola príliš drahá a komplikovaná. Zlom
nastal až v polovici 18. storoèia, ale k dokonalému
znovuzrodeniu enkaustiky však došlo až v 20. storoèí maliarom
Fritzom Faissom a nieko¾kými študentmi univerzity
v Bauhause. O novú vlnu enkaustiky sa v roku 1940 snažil Karl
Zerbe, ktorý je považovaný za otca enkaustiky. Jedným
z mnohých umelcov, ktorí dokázali oceni jej úžasné kvality, bol
aj Pablo Picasso. Avšak masová popularita sa dostavila až
zaèiatkom 90. rokov minulého storoèia, omnoho
zjednodušená vïaka technickej revolúcii, keï sa vyhrievacie
zariadenia stali samozrejmosou každodenného života
(využívajú sa špeciálne žehlièky, enkaustické perá
s elektrickou vyhrievacou špirálou), ale aj vïaka šíreniu
myšlienky enkaustiky cez internet. Jej popularita neklesá,
dôkazom sú súaže amatérov a profesionálov, ktoré sa konajú
po celom svete. Umelci ju uplatòujú hlavne v abstraktnej,
modernej tvorbe. Kto jej príde na chu, už sa jej nevzdá.
Ako to celé funguje?
Nezaobídete sa bez Žehlièky – využíva sa špeciálna žehlièka
(nie naparovacia), ktorá má menšiu rukova, umožòuje lepšie
manévrovanie poèas vytvárania obrazu. Samozrejme
handrièka na utieranie žehlièky od vosku. Voskových farieb –
voskovky urèené na enkaustiku z vèelieho vosku. Môžu sa
využi aj obyèajné voskové farby najlepšie sú od èeského
výrobcu. Papieru – nesavý papier, takzvaný kriedový papier
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s lesklým povrchom, môže by nahradený foto papierom.
Ma¾ovanie voskom umožòuje kreatívnu sebarealizáciu, ktorá
je vhodná pre každého. Zvládnu ju tak deti, ako aj dospelí, ktorí
vôbec nemusia ma maliarske a umelecké vlohy. Základom
tvorby je vaša vlastná fantázia. V prvom rade si musíte zvoli
vlastný štýl. Cit èo ako robi získate po nieko¾kých pokusoch.
Nastavíte žehlièku na správnu teplotu (zaèíname na nižšej
a sledujeme ako sa žehliacej ploche roztápa vosk. Môžeme si
zvoli jednu alebo aj viac farieb, pridávame ich v malom
množstve (vlastne to¾ko ko¾ko ich budeme potrebova na jeden
ah). Keï je vosk dostatoène rozpustený, priložíme jemne
žehlièku (nikdy netlaèíme na žehlièku) na papier a po¾ahky
potiahneme. Záleží na našich pohyboch, aký obraz vytvoríme.
Ponáh¾a sa niet kam, pretože vosk po nanesení na papier
ihneï tuhne, roztaví sa opä po nanesení ïalšej farby (farby sa
spoja alebo vrchná prekryje spodnú). Dbajte na to, aby ste pred
zmenou farby mali žehlièku vyèistenú.
Okrem ma¾by enkaustickou žehlièkou sa používa ma¾ba
enkaustickým perom. S vymenite¾nými nadstavcami je vhodné
na vytváranie malých diel, tak isto na dotváranie detailov v už
hotových dielach. Za vyskúšanie stojí ma¾ba teplovzdušnou
pišto¾ou, pomocou žehlièky nakvapkáme vosk a rozfúkame
pišto¾ou. Výhoda tejto techniky spoèíva vo vytváraní väèších
diel. Zaujímavý variant je aj ma¾ba na sklokeramickej doske,
kde sa môžu využi rôzne pomôcky, prírodné štetce, škrabky
a pod. Dielo nad ktorým sa musí èlovek zamyslie sa realizuje
pretláèaním cez servítku. Ak máte premyslené ako bude vaše
dielo vyzera použite ma¾bu na savý papier, vosk sa ve¾mi
nemieša, nie je možné robi korekcie ako na nesavom papieri.
Enkaustika má množstvo výhod, schne takmer okamžite,
farebne stála, vode odolná, dielo je možné pretvára
donekoneèna. S touto technikou je možné dosiahnu efekty,
ktoré sú s inou technikou nedosiahnute¾né. Neodolate¾ná je
predovšetkým jej pestrofarebnos, ¾ahkos, kreativita. Máte
také èi iné techniky vyskúšané a chcete v maliarstve spoznáva
ešte viac? Pohronské osvetové stredisko pripravuje workshopy
zamerané na tento umelecký štýl. Ktoré prebehnú v marci resp.
v apríly tohto roku.
Internet, Mgr. Miroslav Hric
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Pripravujeme

Krajská postupová súaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby
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27. apríl Krajská hvezdáreò a planetárium M. Hella v ZH

regionálna - krajská - celoslovenská súažná prehliadka moderného a módneho tanca

