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O PROJEKTE ŽENY ON LINE

MIERA NEZAMESTNANOSTI ŽIEN
NA SLOVENSKU V ROKU 2013

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi v rokoch
2004 – 2012 úspešne realizovala obľúbený vzdelávací
výtvarný projekt pod názvom TVORIVÁ KOMUNITA –
ŽENY, ktorý bol určený ženám každého veku zo spišského regiónu.

„Nezamestnanosť a chudoba hrozí častejšie ženám ako
mužom aj v časoch hospodárskej prosperity, a to čiastočne preto, lebo mnoho žien – približne jedna tretina
– pracuje na polovičný úväzok vrátane práce na dobu
určitú, ktoré ohrozujú ich istotu zamestnania. Ženy zastávajú aj menej vysokých funkcií ako muži a väčšina
z nich je zamestnaná v sektoroch s nízkymi platmi.

Projekt ŽENY ON LINE je voľným pokračovaním týchto
večerných výtvarno – kreatívnych dielní, organizovaných pre znevýhodnené skupiny žien (nezamestnané,
ženy na materskej dovolenke, sociálne a zdravotne
znevýhodnení a pod.). Dlhodobým zámerom projektu je podporiť ich kreativitu, zručnosť a vzdelávanie
vo výtvarnom umení prostredníctvom konkrétnych
tvorivých dielní a prehliadok aktuálnych výstav, ako aj
možnosť natrvalo obohatiť ich kultúrny život.
6 tvorivých dielní bolo realizovaných od júna do decembra 2013 a to v rôznych výtvarných disciplínach:
hlina – grafika – spracovanie skla – textil – smaltovaný šperk – maľovanie na hodváb. Zúčastnilo sa ich 127
žien rôznych sociálnych vrstiev, z čoho väčšia polovica nemala s praktickým výtvarným umením žiadne
skúsenosti.

Medzi dlhodobo nezamestnanými sú zväčša ženy
s najnižším vzdelaním a väčším počtom detí. Úrady
práce im ponúkajú len veľmi málo pracovných príležitostí. Takmer žiadnu možnosť nemajú ani na rekvalifikáciu. Samozamestnanie u nich prakticky neprichádza
do úvahy. Spomalenie hospodárskeho rastu bude mať
pravdepodobne vplyv viac na ženy ako na mužov, pretože ženy častejšie zastávajú neisté pracovné miesta.
Ženy nesú väčšiu zodpovednosť za deti ako muži a keď
sa stanú matkami, musia prerušiť svoju kariéru.“
(Citované zo zdroja: ec.europa.eu/slovensko/news/rovnost_zien_a_
muzov_v_case_krizy_sk.htm)
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P L A S T I C K É D E KO R Y, Š P E R K Y A R E L I É F Y
O TECHNIKE

O LEKTOROVI
Peter Smik
narodený 1968 v Poprade
žije a pôsobí v Hôrke pri Poprade
keramikár, tvorba keramickej plastiky
a sklenených objektov
Kontakt:

e-mail: smik@annogallery.eu
www.annogallery.eu

Keramikár Peter Smik založil občianske združenie
ANNOGALLERY so sídlom v Hôrke, ktorého poslaním
je organizovanie a lektorovanie odborných, ale i záujmových keramických kurzov pre deti, dospelých a znevýhodnené skupiny obyvateľov. Tvorivé dielne sú spojené
s pobytom v jeho keramickej dielni, v záhradnom ateliéri, ale aj na školách a v galériách, kde sa realizujú tieto
techniky: modelovanie z voľnej ruky, točenie na hrnčiarskom kruhu, glazovanie keramiky až po keramický výpal.
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21. 6. 2013

Na prácu s hlinou nepotrebujete žiadne drahé nástroje. Najdôležitejším nástrojom sú ruky. Nástroje na jemné formovanie, ako sú napríklad modelovacie paličky,
si môžete zhotoviť aj sami. Hlina je v suchom stave veľmi krehká a ľahko sa láme. Preto ak chcete, aby vám mimoriadne vydarené kusy vydržali dlho, treba ich vypáliť.
(Zdroj Lang, Josef: Úvod do sochárstva. Malé plastiky z hliny. Bratislava:
Ikar, 1996, str.5, ISBN 80-7118-370-9

O DIELNI
V rámci dielne keramikár Peter Smik viedol niekoľko
kurzov zameraných na modelovanie s hlinou - technikou modelovania z voľnej ruky. Ženy sa oboznámili
s týmto tvárnym materiálom a vytvorili zaujímavé plastické dekory (šperky) a užitkové predmety: šálky, tácky,
poháre a rôzne dekoratívne predmety.

LINORYT

23. 8. 2013
O TECHNIKE

O LEKTORKE
Mgr. Anna Timková
narodená r. 1968 v Gelnici
lektorka a kultúrno - výchovná pracovníčka
v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
žije v Smižanoch
Kontakt:

e-mail: programy@gus.sk
www.gus.sk

K linorytu je potrebná linorytová doska, vyrobená
z vhodného linolea a príslušných nástrojov. Najvhodnejšie sú silné, trvanlivé linolea podlepené jutovým
plátnom. Štandardné vybavenie tvoria rezné nástroje
z tenkej lisovanej ocele. Vrypy vyzerajú rovnako čisté
ako u dreva, ale nástroje sa pri práci rýchlejšie tupia.
Linoleum je výborne použiteľné pre viacfarebnú tlač.
(Zdroj Ray Smith: Encyklopedie výtvarných technik a materiálu, Slovart,
2000, ISBN 80-7209-245-6, str.264)

O DIELNI
Odborná pracovníčka galérie Anna Timková oboznámila účastníčky s technikou rytia, výtvarnými pomôckami – rydlami a postupným výtvarným spracovaním
do tlačovej formy (matrice) - linolea. Lektorka sa venuje
grafike, konkrétne suchej ihle: ,,Linoryt vyžaduje aj určitú
zručnosť, fyzickú silu a opatrnosť pri vyrývaní. Pri zakomponovaní písmen si musíme uvedomiť zrkadlový efekt,
kde písmená na matrici vyrývame odzadu, aby na výtlačku boli správne čitateľné.“
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L E P TA N I E D O S K L A

27. 9. 2013
O TECHNIKE

O LEKTORKE
Mgr. Jana Nahálková
narodená r. 1983 v Kežmarku
výtvarníčka, učiteľka výtvarnej výchovy
Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi
žije vo Vlkovej

Na skle vytvoríte efekt mreží alebo iného dekoru polepením lepiacimi páskami a ponorením do leptacej kvapaliny
na sklo s následným opláchnutím pod tečúcou vodou.
(Zdroj kreativnyzivot.sk/leptacie-tekutiny/967-efkoglass-leptacia-tekutina-1250-ml.html)

Kontakt:

e-mail: jankaaknaj@seznam.cz

,,Moju tvorbu neviem presne špecifikovať. Je to spleť rôznych činností, vychádzajúcich z mojich potrieb realizovať sa, preto sa nepovažujem za umelca, ale skôr za pedagóga. Obľubujem abstraktnú maľbu - akryl, batiku,
rôzne textilné techniky ako napr. paličkovaná čipka pletenie, háčkovanie, šitie. Popri práci som nadobudla zručnosti aj s mozaikami, pedigom (košikárstvom) a taktiež
s leptaním skla. Hľadám estetickú hodnotu už v nepoužiteľných veciach, či materiáloch a v ich opätovnom použití,
v tzv. recyklácii doladením.“
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O DIELNI
Do tabule zo skla, ako aj na rôzne sklenené predmety (poháre, vázy, misky) leptali ženy obrazce leptacou
kvapalinou, ktoré si samé najprv predkreslili na samolepiace tapety. Krátkym leptacím procesom sa vytvorili
na skle matné miesta v podobe zaujímavých rastlinných a geometrických dekorov podľa vlastnej fantázie.
Obyčajný sklenený predmet tvorivou realizáciou nadobudol zaujímavejší a umeleckejší charakter.

T E X T I L N É KO L Á ŽO V I N Y

18. 10. 2013
O TECHNIKE

O LEKTORKE
Mgr. Kamila Paceková
narodená r. 1986 v Spišskej Novej Vsi
historička umenia Galérie umelcov Spiša
v Spišskej Novej Vsi
žije v Smižanoch
Kontakt:

e-mail: umenovedne@gus.sk
www.gus.sk

Povrchová aplikácia je najobľúbenejšia a najznámejšia
forma textilnej aplikácie. Robí sa aplikovaním vystrihnutých tvarov z tkaniny na povrch podkladovej tkaniny,
aby sa vytvoril celoplošný motív, obrubový vzor alebo
samostatný, pôsobivý tvar. Motívy upevnené na podkladovú tkaninu sa môžu prišiť na svoje miesto.
(Zdroj Izakovičová, Margita a kol.: Ručné práce. Praktická ilustrovaná príručka. Bratislava: Slovart, 2001, str. 118, ISBN 80-7145-399-4)

O DIELNI
Kamila Paceková popri práci historičky umenia
sporadicky organizuje edukačné aktivity zamerané na textilnú tvorbu: macramé, šitá čipka, tenerife
a iné. Účastníčky tvorivej dielne naučila spájať textilné
techniky, počnúc od ručného šitia po strojové.
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S M A LTO VA N Ý Š P E R K
O TECHNIKE

O LEKTORKE
Jitka Nováková
narodená r.1975 v Brandýse nad Labem
neprofesionálna výtvarníčka a majiteľka
obchodu s umeleckými potrebami
v Spišskej Novej Vsi
žije a tvorí v Novoveskej Hute
Kontakt:

e-mail: hobbykreativ@zoznam.sk
www.hobby-kreativ.sk

Neprofesionálna výtvarníčka Jitka Nováková sa venuje
kreatívnej činnosti prostredníctvom výtvarných kurzov
a seminárov. Prezentuje najnovšie dekoratívne výtvarné techniky s využitím nových výtvarných materiálov
a pomôcok, ktoré sa len nedávno objavili na trhu s umeleckými potrebami. Je členkou Art klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Spišskom osvetovom stredisku.
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15. 11. 2013

Smalt na pripravený kov nanášame akýmkoľvek spôsobom, musíme však dodržať určité pravidlá. Ak nanesieme veľmi málo farby, z podkladovej vrstvy budú
presvitať biele škvrny. K tomu dochádza ešte v prípade,
že takýto panel vypálime pri vysokej teplote. Ak je farba
príliš hustá, médium cez smalt nezhorí, ale spôsobí odlupovanie a praskanie. Niektorí výtvarníci radšej vypaľujú vždy len jednu vrstvu.
(Zdroj Ray Smith: Encyklopedie výtvarných technik a materiálu, Slovart,
2000, ISBN 80 – 7209-245-6, str.256)

O DIELNI
Účastníčky dielne nanášali štetcom farebné vrstvy jemného smaltovacieho prášku na medené a sklenené výseky. Postupným vypaľovaním na elektrickom variči pri
určitej dobe a teplote dosiahli vysoko odolný povrch smalt. Smaltovacím procesom na dielni vznikli kovové
a sklenené šperky.

M A Ľ B A N A H O D VÁ B
O TECHNIKE

O LEKTORKE
PaedDr. Dana Blahovská
narodená r. 1960 v Krompachoch
výtvarníčka a učiteľka výtvarnej výchovy
a slovenského jazyka na ZŠ v Spišskej
Novej Vsi
žije v Spišskej Novej Vsi
Kontakt:

e-mail: malbahodvab@post.sk
www. malovanienahodvab.blogspot.com
Dana Blahovská sa popri pedagogickej činnosti venuje
aj voľnej výtvarnej tvorbe - maľbe na hodváb: ,,Maľovať
na hodváb znamená pre mňa rozprávať sa s ním. Je nádherným spojením krásy materiálu s krásou farieb a tvarov.“ Maľované hodvábne šatky, kravaty a kruhy Dany Blahovskej
tešia svojich majiteľov nielen na Slovensku, ale i vo svete. Je
zakladajúcou členkou umeleckej skupiny učiteľov pod názvom Spišská pedagogická Osma, ktorá vznikla po r. 1989.
Životná cesta ju priviedla aj k arteterapii: ,,Pohľad na výtvarnú tvorbu ako na možnosť uvoľnenia a vyjadrenia emócií ma
nesmierne fascinuje. Arteterapiu ako spôsob sebavyjadrenia
a sebapoznávania prinášam dospelým na občasných stretnutiach, ktoré sú súčasťou sebapoznávacích kurzov.“
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6. 12. 2013

Slávnostný, zmyselný, hebký, dokonale hladký a jemný,
taký je hodváb - kráľ textilu. Používa sa 100% prírodný
hodváb Ponge. Je to priesvitný jemný materiál, má tajomný lesk a jeho jedinečnosť vynikne aj ako podklad
pre bytový doplnok, či akvarel vo forme obrazu. Sú rôzne techniky maľby na hodváb, napr. zapúšťanie farieb,
akvarel, maľba pomocou kontúr, tieňovanie a technika
pomocou efektovej soli, vosková batika. Výsledkom sa
stane originálny obraz.
(Zdroj www.atelierlubika.sk/ma%C4%BEba_na_hodvab.html)

O DIELNI
Mikulášska dielňa oboznámila ženy s technológiou maľovania na hodváb, počnúc od poznania a spájania farieb až po samotné prevedenie. Účastníčky si vymaľovali
hodvábny kruh ako ideálny módny doplnok do interiérov: originálny darček im priniesol jedinečnú kreativitu,
radosť z tvorby a predvianočnú pohodu.
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Dielne a sprievodné tlačoviny projektu Ženy On Line
boli realizované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR

