
Demänovský kresliarsky Leonardo
si majstra Rúfusa nesmierne vážil
l STÁLE JE ČO POVEDAŤ, stále je čím
prekvapiť. Vždy jemožnéobjaviť nie-
čonovévpredčasneuzavretej tvorbe
bratov Ivana, ktorý zomrel ako šty-
ridsaťpäťročný, a Igora, ktorý sa dožil
šesťdesiatich rokov. Takou je výstava
Súvzťažnosť -Obrazobásne Igora
RumanskéhoapoéziaMilanaRúfusa.
A keďže súvzťažnosťou ro–
zumieme vzájomný vzťah,
nájdeme tam nielen vzťah vý-
tvarného umelca a básnika,
ktorý na výstave dominuje,
ale neodmysliteľne je tam za-
stúpený ilustrátorskou tvor-
bou aj Igorov brat sťaby dvoj-
ča, akademický maliar Ivan,
zastúpený ilustráciami Za-
kliatej panny vo Váhu Janka
Kráľa, ktorá zaujala aj výtvar-
ného kritika Vladimíra Tom-
číka.
Každá vernisáž v galérii

Rumanských vrátane tejto, je
neuveriteľne citlivo a do detai-
lov premyslená. Inštalácia,
dekorácia, program. Inštalá-
ciu maximálne profesionálne
zabezpečuje liptovskomiku-
lášska Galéria Petra Michala
Bohúňa. Inštalačne výstavný
technik Cyril Cvengroš, kurá-
torsky riaditeľka galérie Zuza-
na Gažíková.
Šípky a šípkové kry v tvorbe

Igora i Ivana často lemujú
poľné cesty, chodníky smeru-
júce k liptovským končiarom
často zobrazovaným v kraji-
nárskej tvorbe.

Spomienkananávštevu
uRúfusovcov
Vernisáž bola ozajstným pô-
žitkom. Zhudobnené básne
majstra Rúfusa predniesol Ján
Majerčík. V ľanovej košeli –
rubaške, charakteristickom a
obľúbenom odeve majstra Rú-
fusa.

Pripomenulo to spomienku
na návštevu u Rúfusovcov
i prosbu pani Magdy o pomoc
pri zháňaní originálneho
plátna, ktoré majster Rúfus
vyžadoval akomateriál na svoj
nočný úbor. Iný materiál
u neho totiž vyvolával aler-
gické reakcie.
Počas našej návštevy sa po-

riadne rozpršalo, navyše sme
nevedeli, kde sa nachádza ho-
tel, v ktorom sme samali uby-
tovať. Pani Magda doniesla
mapu Bratislavy a po chvíli
zavelila: „Nasadať.“

Na naše prekvapenie do ho-
tela na opačnom konci Brati-
slavy nás viezla celá rodina
Rúfusovcov. Majster Rúfus
nasadol do auta v elegantnom
župane oblečenom na pyža-
me.

Prepojeniedvochveľkých
skromných umelcov
Slávka Očenášová, autorka
monografie i publikácie Svetlá
Igora Rumanského, podrobne
opísala genézu vzťahu medzi
výtvarníkom a básnikom Mi-
lanom Rúfusom. Profesionál-
nu i ľudskú, pretože medzi
majstrom slova a majstrom
dokonalých línií vládlo úp-
rimné priateľstvo, porozume-
nie, bolo tam silné aj duchov-
né prepojenie oboch skrom-
ných veľkých umelcov.
Vo svojom príhovore Slávka

Očenášová citovala majstra
Rúfusa v spomienkach:
„Igor Rumanský je nežný

grafik, ktorý celý svoj život
vyrýva do tvrdého materiálu
mäkkú baladu. Otlačok je čis-
tý ako kvapka rosy v Božej
tráve. Navyše Igor je na
vlastné riziko ľahko zraniteľ-
ný človek. Takáto sorta ľudí
mi sedí. Toľko sa mi žiadalo
povedať na konto dejín nášho
vzťahu.“

Igoro spolupráci
smajstromRúfusom
Čo sa týka profesionálneho
tandemu Rúfusa s Ruman-
ským, počet ich básnicko -
výtvarných diel je jedenásť.
Na konto vzťahu smajstrom

Rúfusom povedal maliar: „Je-
ho knižky ilustrujem nie pre
honorár, ale preto, že sa ho
môžem takto dotýkať. Nie je
to dopriate každému. Ja som
dostal tento dar. Majstra Rú-
fusa si nesmierne vážim, do-
konca na obdiv k nemu ne-
viem nájsť ani patričné slová.
A pokorne vnímam jeho vzťah
ku mne. Správa sa ku mne tak
plnohodnotne, akoby si ma
cenil ako sám seba. To si veľmi
vážim a nerád by som jeho dô-
veru sklamal.“
Dušan Kállay sa vyjadril:

„Igor vo svojom diele našiel
absolútny súzvuk medzi sa-
motným materiálom a tvor-

bou, čo ho robilo šťastným.
Bol samotárskym pútnikom
nielen v liptovskej krajine, ale
aj v krajine dreva, linolea,
kresby, nad ktorou sa vznášali
čierni a bieli anjeli. Vedel, čo
robí a tento súzvuk mu bolo
možné závidieť.“

Nevyhýbal sabolesti, niesol
juakoúdel
To, že ilustrátorská tvorba je
silným článkom v Ruman-
ského tvorbe a získal za ňu
medzinárodné ocenenia, sú
všeobecne známe fakty.
Barbora Matáková o nej po-

vedala: „Slovo ilustrácia zna-
mená vo vzťahu k textu niečo
doplňujúce, spestrujúce, ob-
jasňujúce. Igorove obrazy
v knihách presahujú tradičný
etymologický výklad pojmu
a obohacujú ho o pojem sú-
znejúce. Knihu vnímal ako
jednotu ľudského ducha vy-
jadreného slovom i obrazom.
Talent a poctivosť v čomkoľ-
vek, čo robil, ho oslobodzovali
od šokujúcej originality a vždy
poplatnej povrchnosti."
Bol majstrom trpezlivých

objavov a láskavých prekva-
pení, veľkorysého, odpúšťajú-
ceho nadhľadu.
Igor vždy a všetko myslel

a robil vážne. Zraňovali ho ha-
zardy iných a predsa sa znova
nechával zraňovať v nádeji, že
jeho zranenia naučia druhých
zaobchádzať s vlastnou citli-
vosťou. Nezaoberal sa, ako sa
vyhýbať bolesti, niesol ju ako
údel, ako dar zušľachťujúci
ducha, inšpiráciu. Múzu rov-
nako krásnu ako radosť, čier-
na a biela, rovnako pravdivé.
Intenzívne vnímal napätia

medzi kontrastmi, nekoneč-
nú škálu smútkov a radostný-
ch očarení, odtieňov medzi
čiernou a bielou, farebných
valérov a lazúr.
Jeho tvorivosť spočívala

v dolaďovaní a harmonizovaní
týchto napätí, práve z nich
vznikali ucelené diela, ktoré
znejú i rozochvievajú, pre-
mietajú sa na plátno duše
v zrkadlovomobraze.“

Demänovský
kresliarskyLeonardo
Takže vstupujme do stánku

umenia podobne ako do svä-
tostánku. S pokorou a úctou,
so zatajeným dychom. Ako sa
v pamäti neustále vynára in-
štalácia Igorovej výstavy vo
veľkej výstavnej sieni v Galérii
Petra Michala Bohúňa, kde
Igor s veľkou chuťou a rados-
ťou rozmiestňoval svoje diela
a pomáhal inštalovať.
Jeho synovec Janko Zelinka

v snahe pomôcť sa pri vstupe
do výstavnej siene vyzul a bo-
sý obradne pristupoval k die-
lam, akoby sa im chcel poklo-
niť.
Želajme si, aby sa naplnili

slová priateľa, spolužiaka ru-
žomberského umelca Milana
Gromnicu:
„Som si istý, že čas jeho ob-

javenia príde a aukčné siene
malého Slovenska vynesú na
svetlo sveta demänovského
kresliarskeho Leonarda.“
Výstava s finančnou podpo-

rou ministerstva kultúry
a mesta Liptovský Mikuláš
Súvzťažnosti v Rumanský Art
Centre potrvá až do 30. októb-
ra.

ZITA ŽIARANOVÁ

„
Igor vyrýva
do tvrdého
materiálu
mäkkú
baladu.
MILAN RÚFUS

Angličtinu sa učili deti v tábore hravou formou
V letnomtáborepredeti,
ktorýpripravilamedziná-
rodnákresťanskáorgani-
záciaYMCA, sa takmer
tridsať žiakovz regiónu
učiloanglicky. Lektori sa
deťomsnažili jazykpriblí-
žiť hravou formou.

KVAČANY.Poslaním tábora bo-
lo, aby sa deti počas voľných
prázdninových dní hravým
spôsobom zdokonalili v anglič-
tine. Program organizátori na-
zvali angličtina hrou.
„Pripravili sme pre deti

scénky, v ktorých kladieme
dôraz na anglické slová. Neus-
tálym opakovaním si ich ľah-
šie zapamätajú. Potom sa
o scénkach rozprávajú, aby si
slovné spojenia zopakovali
a vedeli ich používať,“ povedal
jeden z organizátorov Peter
Surovček.

Deti si porovnali
vedomosti
Kresťanským organizátorom
poskytla priestory Základná
škola v Kvačanoch a keďže sa
im turnus nepodarilo naplniť,
vedenie školy ponúklo voľné
miesta aj svojim žiakom.
„YMCA pre deti pripravila

dochádzkový tábor a celo–
denný program, aby mohli po-
hodlne využiť ranné spoje
a domov sa vracali až podve-
čer. Deti si mohli porovnať
svoje vedomosti v praxi a zdo-
konaliť sa aj anglickom jazy-
ku,“ povedala riaditeľka školy
Mária Rypáková.
YMCA už minulý rok oslovi-

la svojich zástupcov v Liptove,
že by chceli pre deti pripraviť
anglický tábor. Baptistický ka-
zateľ Peter Surovček žil dlhé
roky v Amerike a počas pobytu
sa zoznámil z miestnym kres-

ťanským zborom a desiatich
z nich neskôr pozvali do Lipto-
va.
„Zbor už roky robí misijnú

činnosť vo svete a učí deti pro-
stredníctvom angličtiny šíriť
slovo Božie. Na Slovenku pra-
cujú dva tímy. Jeden je
v Trenčíne a druhý, ktorý som
pozval, je v Liptove,“ vysvetlil
P. Surovček.

Mladýmponúkajúpestré
programy
YMCA alebo Young Men's
Christian association je názov
celosvetového združenia, kto-
rý sa do slovenčiny prekladá
ako Kresťanské združenie
mladých ľudí. Má na všetkých
kontinentoch s výnimkou An-
tarktídy spolu asi 10 miliónov
členov.
Vznikla v roku 1844 vo Veľkej

Británii ako prostriedok kres-

ťanskej pomoci mladým ľu-
ďom strateným v rýchlo sa in-
dustrializujúcich mestách
Veľkej Británie. Jej zakladate-
ľom bol vtedy 21-ročný ob-
chodný zástupca George Wil-
liams.

YMCA na Slovensku ako sú-
časť celosvetového hnutia
YMCA je kresťansky oriento-
vané, dobrovoľné, nepolitické
a necirkevné združenie. Ponú-
ka mladým ľuďom pestré prog-
ramy pre harmonický rozvoj

telesnej, duševnej a duchovnej
zložky ich osobnosti a to bez
ohľadu na pôvod, pohlavie, ra-
su, národnosť, náboženské vy-
znanie, sociálno-spoločenské
postavenie a politické pre-
svedčenie. MAREK JURIŠ

Učili sa hrou
Deti si skôr zapamätajúanglické slová, keďsa ichučiapri hreale-
bo scénke. FOTO:PAVOLPERAŠÍN

Opakujú si
Slová si opakujúpri rozhovo-
roch. FOTO: PAVOLPERAŠÍN
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Mám ústa plné tvojich úst
Ilustrácia IgoraRumanského, jednazvystavenýchnavýstaveSúvzťažnosti. FOTO: (JANOJ)


