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Fo - leví pes/psolev/Budhov pes 

Fobetor - v gréckej mytológii brat Merfea a Fantasa 

Foibé - gréc. Φοίβη/Foibe; v gréckej mytológii Titánka, manželka Titána Koita, ktorému porodila dcéry Léto a 

Asterias; Diovi porodila Apolóna a Artemis; pozri teogónia 

 

http://az.wikipedia.org/wiki/Titanlar 

 

Foibos - gréc.; lat. Phoebus – „žiarivý“; tiež Fobos 

 

Zamarovský: prídomok boha Apolóna, užívané namiesto jeho mena; pôvodný význam slova je 

neznámy; pozri Abraxas 

 

Foibos/Fobos - z gréc. – „hrôza“; v gréckej mytológii syn boha Área a Afrodite; jeho súrodencami boli Deimos, 

Harmonia, Erot, Anteerot 

Foinikia - gr. Fenícia 

Foinikos a Kilikos - v gréckej mytológii syn Agénora, ktorí dali mená krajinám, ktorým vládli  

Foinix - gr. Fénix 

fokalk - druh fotografického zobrazovania založeného na zväčšovaní negatívov technikou strukáže; kvalita 

výsledku veľmi závisí od náhody; pozri fotografovanie; modernizmus 

Fokis/Fokida -  historické územie v Grécku pri Korintskom zálive; nachádzala sa tu  známa delfská veštiareň; 

pozri Kefisos, Delfy, grécka mytológia 

fólia - lat. folium – „list“ 

                      1.foliant 

2.tenký list z rôzneho materiálu používaný ako obalovina; pôvodne vytepaný cínový, zlatý, 

strieborný, hliníkový, medený, zinkový príp. olovený plech vytepaný do hrúbky menšej ako 

0,1mm; vkladaný medzi na cínové listy; strieborné a zlaté fólie zvyšovali žiarivosť farieb aj 

drahokamov; tiež listy z rôznych priehľadných materiálov používané v sochárstve, grafike ap.; 

pozri fondi d'oro; letraset 

fólia farebná - tenký farebný filter používaný pri reprodukčnej a farebnej fotografii; vyrábaný zo želatíny alebo 

plastov; pozri fotografovanie 

foliant -1.veľká kniha foliantového formátu, zvyčajne nad 38 cm výšky 

2.typ formátu: foliantový formát 

foliantový formát/foliový formát - formát daný veľkosťou raz preloženého hárku (2 listy, 4 strany); rozmer 

hárku odvodený od veľkosti sita, z ktorého bol papier vybraný (pozri papier ručný) a kolísal 

medzi 33x42 cm a 47x78 cm; pozri foliant/fólia 

folio - formát vzniknutý jedným preložením hárku papiera, t.j. dva listy resp. štyri strany; veľký formát listov v 

knihe o veľkosti A3 (pritom ide o staršie delenie vychádzajúce z rozmerov kolísajúcich medzi 

330x420mm a 470x780mm; pozri A-formát); v rukopise označený f. list; pozri kvart, oktáv; hárok 

foliové číslovanie - v knihe alebo inej tlačovine číslovanie dvoch protiľahlých strán, pri ktorom jedno číslo 

označuje vždy dvojstránku; nahradilo niekdajšie označovanie strán pomocou kustosu; pozri kódex 

folklór - v dnešnom poňatí časť ľudovej kultúry, ktorá zahŕňa slovesné, hudobné, dramatické, tanečné a výtvarné 

prejavy; základný rys: anonymita tvorcu, kolektívnosť tvorby spolu s individuálnym talentom 

nositeľa; tematika vychádza z tradície a improvizácie; pozri AaTh katalóg,  dvojník (folklór), 

expresionizmus, fašiangy, insitné umenie, ľudové výtvarné umenie, oheň svätojánsky,  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Folkl%C3%B3r 

 

 

http://az.wikipedia.org/wiki/Titanlar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Folkl%C3%B3r
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J. Úprka: Odvážanie perín  (1903) 

J. Úprka: Sedliacka svadba 

 

 
 

V. Vasarely: Folklór  (1963) 
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S. Geinerová: Tanec (fixka, akvarel na papieri, 1970) 

 

           
 

L. Čemický: Na Jána                                                                                                                                                   
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K. Sup: Horňácko (20.st.) 

 

 
 

J. Ilečko: Ľudová slávnosť (1.pol. 20.st.) 
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F. Kudláč: Vynášanie Moreny (1965) 

 

 
 

A. Veselý: Páračky (1955-1960) 
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Š. Prohászka-Tallós: Fasiangy v Šamoríne (1935) 

 

folklór holandský - holandský folklór 

folklór japonský - japonský folklór 

folklór mestský - „mestský folklór“ 

Fólkvangr - stará nórčina „pole hostiteľa“ alebo "pole ľudí“ alebo „armáda ľudu“; v severskej mytológii je to 

lúka alebo pole, kde vládne bohyňa Freya a kam polovica z tých, ktorí zomreli v boji, išli po smrti, 

zatiaľ čo druhá polovica odišla za bohom Odinom do Valhaly; Fólkvangr je doložený v súbore 

poém  Edda, skompilovanom v 13.st. na základe skorších tradičných zdrojov;  podľa prózy Edda, 

v Fólkvangr sa nachádza Freyina sála Sessrúmnir; podľa etnologičky Britt-Mari Näsström (*1942) 

bola určená aj pre ženy, ktoré zomreli ušľachtilou smrťou; poukazuje na potenciálne dodatočné 

pripojenie v Hervarar sága ok Heiðreks, kde sa kráľovná obesí v dísarsalr (staré škandinávštine 

„sále duchov“) po tom, čo zistila, že jej manžel zradil aj jej otca a brata 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3lkvangr 

 

https://www.google.sk/search?q=F%C3%B3lkvangr&espv=2&biw=1836&bih=990&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjo-uG33K7PAhVB2hQKHWNPB-AQsAQIJw 

 

follis - rímska medená minca z čias cisára Diokleciana (284-305) a byzantského cisára Anastasia (491-518); 

pozri rímske mince, byzantské mince 

folly - angl. – „bláznenie“; zámerne nevhodná alebo fantastická architektúra v anglickom parku ako nápadný 

prvok s ironickým skrytým úmyslom; pozri záhradná architektúra 

Foltýn František - (1976); český maliar; patril ku kmeňovým osobnostiam tzv. košickej moderny 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Folt%C3%BDn 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3lkvangr
https://www.google.sk/search?q=F%C3%B3lkvangr&espv=2&biw=1836&bih=990&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjo-uG33K7PAhVB2hQKHWNPB-AQsAQIJw
https://www.google.sk/search?q=F%C3%B3lkvangr&espv=2&biw=1836&bih=990&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjo-uG33K7PAhVB2hQKHWNPB-AQsAQIJw
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Folt%C3%BDn
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F. Foltýn: Krajina od Mukačeva II. (1922) 

 

 
 

F. Foltýn: Krajina od Mukačeva 

 

Fons - Zamarovský: v gréckej mytológii: boh prameňov a pramenistej vody; patrí medi najstarších rímskych 

bohov (pozri aes grave) a na jeho počesť sa konala vždy 13. októbra slávnosť, pri ktorej Rimania 

venčili studne a do prameňov hádzali kvety; Fons mal chrám, na rímskom pahorku Ianikul; bol 

synom  Ianusa a nymfy Juturny; pozri aes grave 

fons vitae - prameň života 

Folos - v gréckej mytológii kentaur, syn Siléna; spolu s Cheirónom sa múdrosťou odlišoval od svojich druhov; 

počas lovu na erythmanského diviaka (pozri dodecathlos) sa uňho zastavil Hérakles; počas hostiny 

otvorili nádobu s vínom, ktorého vôňa prilákala ostatných kentaurov, ktorí chceli svoj majetok 

chrániť; Hérakles sa ich prenasledoval do Cheirónovej jaskyne, kde sa ukryli, a náhodne pritom 

usmrtil otráveným šípom (napusteným v žlči/krvi Hydry) priateľa Cheiróna (porovnaj príbeh s 

Nessom; Nessova tunika) 

fondi d'oro/fonti d'oro - 1.technika zlátenia skla; pozri pozlacovanie 

2.antické sklené nádoby z rímskych katakomb, zdobené zlatou fóliou s rytým portrétom alebo 

figurálnym výjavom zatavenou medzi dve vrstvy dna; technika vyvinutá v Alexandrii 3.st.pr.Kr.; 

pozri antické nádoby; maľba pod sklom 

 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/10226610844/in/photostream/ 

 

http://www.flickr.com/photos/28433765@N07/10226610844/in/photostream/
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H. Wertinger: Paténa s Abrahamom a Melchizedekom (sklo s kovovou fóliou / fondi d'oro ?) 

 

fondo di bottiglia - tal. termín pre sklený terčík 

fonogram - obrazový znak pre zvuk; pozri F. Muzika 

fons hortorum - pozri Zvestovanie s jednorožcom 


