DEVIATKA ŽIJE!
Zo sídliska do sveta
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TÉMA:

UMENIE
Nikola Horváthová

Umenie tvorí súčasť našich životov od útleho detstva, hoci si to možno ani
neuvedomujeme. Či už je to ilustrácia v obľúbenej detskej knižke, alebo operné
árie s orchestrálnym sprievodom, každá z foriem umenia je osobným a osobitým
prejavom kreatívnej duše.
Umenie je forma maximálneho bytia človeka. Spočíva v cieľavedomom pretváraní
škaredého alebo esteticky neúčinného, či menej účinného na krásu v
koncentrovanej podobe. Napriek tomu, že v umení vieme skúmať objektívne
kategórie ako estetiku, umenovedu a filozofiu umenia, tvorivý proces je vždy
výsledkom subjektívneho vnímania.
Súčasné umenie
V dnešnej dobe je umenie pojmom vo všeobecnosti. Každým rokom sa svet mení
a s ním aj umenie. Novodobé umenie spočíva v novej technike. Technika, ktorá sa
rok, čo rok vyvíja. Súčasné umenie venuje pozornosť najmä spoločnosti a jej
sociálnym dopadom, moderné umenie vyjadruje slobodu a prejav jednotlivca. Pre
súčasné umenie je typické použitie videa, grafického dizajnu, rôznych objektov a
nových technológii. Pre moderné umenie je typické skúmanie farieb, čiar, tvarov a
foriem. Súčasné umenie nemá jeden jediný cieľ alebo hľadisko, prezentuje širokú
škálu tém a reprezentuje ho širokou škálou foriem a techník.
Nech už umenie v životoch jednotlivcov zohráva viac, či menej dôležitú úlohu, bez
umenia, vo všetkých jeho rozmanitých podobách, by bol svet zvláštnym miestom
pre život.
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UMENIE
VO VERŠOCH UKRYTÉ

Marián Piskor
MON TERRORISTE
Dumajúc o smrti
v živote,
o láske,
o duši...
Počúvajúc
mŕtvu hudbu,
rozprávajúc francúzsky,
riekol nebu:
Mon terroriste,
lásky krvou špinavý
zabil si,
čo všetkým bolo milé.
Ja mŕtvo hľadím
do okien rozbitých.
Mon terroriste!
Keby si tak čul
Nárek,
ktorý si spôsobil
duši zatratenej.
Mon terroriste!
Vráť mi život,
vráť mi srdce!
Nebuď krutý,
už tak trýzní
mám dosť.

Mon terroriste!
Muníciu
si mi v srdci daroval,
to na malé
kúsočky roztrhané
po celom svete.
Mon terroriste,
tak Ťa nenávidím,
tak Ťa ľúbim...
Svoj život Ti
dávam,
otrokom Tvojím som
naveky,
sľubujem,
že srdce
si vezmem zas,
spoznám lásku,
jednu zo smrti krás.
Mon Terroriste...
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HAMLET
Ostala mi len
lebka v chatrných
rukách, keď som
našiel odpoveď
na Byť či nebyť?
Navždy chcem byť
v prázdnych srdciach
a nikdy nebyť
boľavou spomienkou,
pohrebom chvíľ,
keď nám bolo dobre.
V ochabnutých
dňoch
a v živých
snoch
som ostal zakliesnený
jak noha privalená skalou.
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Túžbou zomieram
vyslobodiť sa sám,
bojím sa,
stratený som
a neobjavený chcem
ostať.
Na kameňoch,
na tých hradbách
našich citov,
hrdo nabodli
srdce na kopiju
mŕtveho rytiera.
Musí to byť kúzlo...
Cítiť sa slobodný
v hradných celách
z mreží
bytia a nebytia.

BEZDOMOVKYŇA
Zbalím si veci
a odídem
bývať na
cesty.
Naše fotky
zavesím
na stĺpy lámp,
nech všetci
vidia lásku.
Celý svet
bude mojím
domovom.
Len duša
moja
chudobná
bude Bezdomovkyňa.

Zbalím si veci
a odídem,
ak ma už
nemiluješ.
Budem žobrať
o lásku,
na kolenách
poprosím
o kúsok neba!

Budem žobrať
od hviezd,
by súhvezdia
mi tvorili,
keď pod nimi
budem spať.
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DOPISY Z PRAHY
od Tomáša Horvátha
VEDOMOSTNÝ MOST MEDZI SVETMI
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Dnes, v 21. storočí, vidíme rôzne technológie, ktoré
ovplyvňujú mladú generáciu. To, nehovoríme o tom, že
už malé dieťa drží nejakú novodobú technologickú
hračku. Keď to vidím, tak som z toho úplne mimo, Vy
tiež, však? Niekedy technológie idú do popredia a
dokážu nás vzdelávať od jedného konca sveta, až po
ten druhý. Dnešná mládež sa vzdeláva pomocou
rôznych vymožeností ako ,napríklad, mobil, PC, či
rozličné technologické produkty, ktoré vo svete vládnu.
Samozrejme, že to má svoje plusy, ktoré je treba využiť.
Ja som tieto pozitívne stránky využil na menšie
vzdelávacie workshopy až z Prahy pre naše deti z Luníka
IX. generačná chudoba v rozličných kútoch sveta je
enormná a ovplyvňuje to aj dostupnosť vzdelávacích
pomôcok pre deti. Ak by nebola generačná chudoba,
vyzeralo by to inak. Len si to predstavte! Deti, bez
chudoby, a bez toho, aby sa báli, čo s nimi bude o pár
rokov, keď odídu od svojich rodičov. Aj keď nemám moc
ani peniaze, dokážeme sa spojiť, aby deti bez
technológii dostávali informácie a dozvedeli sa viac o
veciach, ktoré ich v živote postretnú.

Vďaka ETP Slovensko a moderným technológiám som mohol
svoj voľný čas venovať vzdelávacím workshopom pre deti v
Komunitnom centre na Luníku IX.
Študujem v Prahe na Karlovej univerzite a som veľmi rád, že
svoj čas môžem venovať pravé mladej generácii Rómov, ktorí
sú veľmi šikovní a nadaní. Pamätám si, že keď ma zbadali, tak
hneď kládli zvedavé otázky z prava, z ľava.
Workshop " O ochrane osobných údajov na Facebooku" ich
bavil a, samozrejme, nesmel chýbať menší vedomostný kvíz.
Každý jeden účastník sa snažil, ba dokonca odpovedali
správne. Bolo vidieť, že dávali pozor.
Ďalším zo série workshopov bol o „Ceste k úspechu“. Ako
uspieť v živote? Ako sa dostať na vyšší level? Ako byť úspešný a
spokojný? Najlepšie sa tieto témy prezentujú cez pozitívne
príklady konkrétnych ľudí, a preto som im porozprával svoj
príbeh.
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Keď si to zhrnieme, tak všetko toto som mohol realizovať z
Prahy prostredníctvom modernej technologie. Áno,
môžeme sa stáť závislými na týchto produktoch, ale ja ich
využívam pre dobro a vedomosť.
Detí sa pripájali tiež cez notebook, priamo z komunitného
centra počas krúžkov ETP Slovensko, na ktoré chodia deti
radi a často. Bez takýchto ľudí, by niektoré deti nemali ani
len poňatia o štúdiu v iných krajnách alebo živote mimo
Slovenska. Výrazne k tomu dopomáha aj online mentoring.
Môj svet je momentálne ďalej, než je ten ich. Delí nás viac
ako 500 km, no sám pochádzam z Luníka IX, kde som
vyrastal a doteraz i žijem. Viem, aké je to byť nevedomý
toho, čo sa deje vo svete alebo za múrom môjho vedomia.
Vytvárajme spolu most medzi svetmi, kde sa mladšie a
mladšie generácie od nás mnoho dozvedia.
Hlavne tam kde je to dnes potrebné.
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POZVÁNKA
Letná sezóna je v plnom prúde, čo jednoznačne praje
skupinovým voľnočasovým aktivitám.
Potrápiť svoje hlavičky makovičky si s priateľmi môžete
prostredníctvom
zábavnodobrodružnej edukatívnej hry Únik 9
Po predsezónnej údržbe je Únik 9 zaparkovaný v
KASÁRŇACH KULTURPARKU a teší sa na vašu
návštevu!
Rezervovať hru si môžete na stránke
www.etp.sk/unik9
Hra je dostupná aj v anglickom jazyku, tak neváhajte a
rezervujte si svoj termín
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