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S K R Y T Á  K R A J I N A  
 

„Hľadanie vlastnej maliarskej formy, na úkor netrpezlivého preberania cudzích vzorov.“ 
 

Maľba krajiny bola v zmysle jej výtvarného vnímania rôznorodým predmetom záujmu tvorcov 

v celých dejinách výtvarného umenia. Krajina je sama o sebe skôr určitým rámcom než 

samotnou vecou. Jej vnímanie, vizualizácia, charakteristika a vystihnutie intelektu krajiny si 

od autorov vyžaduje popri pozorovacom talente ešte určitú mieru abstraktného myslenia... 

pohybujeme sa na hranici medzi etikou a estetikou, prekonávame pomocou intelektuálneho 

inštinktu hranice bytostného dobrodružstva s krajinou. 
 

Obsahové zameranie tvorivého stretnutia (kurzu) 

Vzťah krajinomaľby ako výsledok diela človeka a prírody, maľovaného priamo v prírode vo 

vzťahu s okolitým prostredím. Porovnávanie výsledkov s prírodnou realitou a stieranie 

vzájomných hraníc. Ateliérom sa stáva samotná príroda, ktorého význam objavíme až v 

spojitosti s okolitou prírodou. Zážitok z reality a ilúzie. Krajinomaľbou môžeme nielen 

dokumentovať odpozeranú prírodu, ale prostredníctvom fantázie môžeme do nej tvorivo 

zasiahnuť aj vstúpiť. Nesledujeme iba maľovanie krajiny, sústreďujeme sa na ňu, ale 

predovšetkým sa koncentrujeme na jej prepojenie s maľbou. Dbáme na vizuálne a významové 

kódy v kompozíciách obrazov, ktoré oscilujú medzi realitou a ilúziou, konkrétnym a 

abstraktným, prírodným a umelým, poriadkom a chaosom... mimikry v maľbe krajiny, to je 

schopnosť, ktorá pochádza z transpozície reálnej krajiny, jej skúmanie s dôrazom na jej 

atmosféru. Mimikry... filtrovanie akumulácie hmoty v krajine... tvorba zdanlivo náhodného... 

skutočnosť. 

1. teoretická príprava 

2. voľná tvorba a praktická realizácia v plenéri podľa tematického a obsahového zadania 

3. prezentácia a hodnotenie výsledkov 
 

Časový harmonogram tvorivého stretnutia (kurzu) vedením lektorov jednotlivých kurzov 

stanovil časový harmonogram na 16. a 17. októbra 2015 a zároveň spresnil celý 

harmonogramu projektu takto:  

 

16. októbra 2015 (piatok) 

16.00 hod.: Otvorenie stretnutia (kurzu), oboznámenie s harmonogramom, zásady fungovania 

stretnutia (kurzu) – priestory Novohradského osvetového strediska, Kármánova č. 2, Lučenec 

17.00: Teoretická časť, prezentácia power point: SKRYTÁ KRAJINA. Tematické a obsahové 

zadanie. - priestory Novohradského osvetového strediska, Kármánova č. 2, Lučenec 

17. októbra 2015 (sobota) 

08.30-12.00: voľná tvorba a praktická realizácia v plenéri podľa tematického a obsahového 

zadania. SKRYTÁ KRAJINA – Mestský park Lučenec 

12.00-13.00: prestávka 

13.00-16.00: pokračovanie a, dokončovanie prác: SKRYTÁ KRAJINA.  

16.00-17.00: záverečné hodnotenie, prezentácia výsledkov 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%BEba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krajina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krajina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Talent


Zabezpečenie výkonu tvorivého stretnutia (kurzu) 

Spočíva v priestorovom, technickom a materiálnom zabezpečení podmienok pre teoretickú 

a pre praktickú časť tvorivého stretnutia, kurzu. 

a). priestor: mesto Lučenec (zabezpečia a vyčlenia organizátori) 

b). technické zabezpečenie: dataprojektor, ozvučenie, predlžovacia šnúra, počítač, zatemnenie 

(zabezpečia organizátori) 

c). materiálne zabezpečenie: bude pozostávať z časti, ktorú si pre tento projekt zabezpečia 

účastníci na svoje náklady (kúpou, z vlastných zásob a podobne). 

Potreba materiálu je nasledovná (je potrebné, aby ho každý účastník mal v minimálnom 

množstve k dispozícii): 

1. Priniesť akrylové farby (najdôležitejším nástrojom sú štetce; okrúhly, guľatý, ploché 

v rôznych veľkostiach.). 

2. Papier v skicári alebo voľné listy (gramáž cca 150 - 250). Podľa vlastného výberu, 

možností a dostupnosti jednotlivých účastníkov kurzu môžu byť prinesené papiere vo 

formátoch od A3 do A1.  

3. Dve maliarske lepenky vo formáte A2 (môže byť aj maliarske plátno na ráme, podľa 

uváženia a možnosti účastníkov). 

4. Ostatné nástroje, náradie a pomôcky priniesť podľa vlastného výberu, možností 

a dostupnosti jednotlivých účastníkov kurzu a podľa zvoleného média. 

5. Stojan (pre prácu v teréne), stoličku. Dosku v najväčšom prinesenom formáte papiera, 

paletu, orezávač na papier (nožnice), papierová lepiaca páska, lepidlo na papier, príchytky na 

papier a pod.  

6. Nádoby na vodu, handričky na utieranie štetcov, čistú špongiu a pod. 

7. Ochranná fólia (igelitová fólia používaná pri maľovaní bytu, zakrývaní nábytku).  

8. Ochranný, pracovný odev (patričné množstvo čistiacich potrieb, hygienických potrieb, 

ochranných pomôcok).  

Náplň maliarskeho kurzu, technika 
Dosiahnuť a pomenovať vizuálne a významové kódy v krajinárskych kompozíciách obrazov 

jednotlivých účastníkov, ktoré oscilujú medzi realitou a ilúziou, konkrétnym a abstraktným, 

prírodným a umelým, poriadkom a chaosom... mimikry v maľbe krajiny, to je schopnosť, 

ktorá pochádza z transpozície reálnej krajiny, jej skúmanie s dôrazom na jej atmosféru. 

Zaznamenávanie stôp po procesoch, dejoch a činnostiach v prírodnom prostredí. Vytváranie 

vlastných kompozícií. 
 

Všetky ostane zadania a podrobnosti k činnosti tvorivého stretnutia budú poskytnuté 

účastníkom na mieste konania 16. októbra 2015.  


