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Vladimír Oravec – vernisáž 18. 5. 2019
Vladimír Oravec –

HUAJA, Botanická 2, Banská Štiavnica oncertná sieň, 18. 5. 2019, 14:00

Klaudia Vašinová – – husle, Jozef Čuban – Vladimír Oravec – uvedenie výstavy

Akad. soch. Vladimír Oravec 
myslovej školy v Bratislave a Vysokej školy umelecko
študoval . Od roku 1981 pôsobí v Banskej Štiavnici. Venuje sa 
sochárstvu, úžitkovej keramike, komornej ale i monumentálnej plastike z keramic-
kého, resp. terakotového materiálu. Oravcove diela pôsobia ako karikatúry čudesných 
ľudských či zvieracích bytostí – kreatúr, ktoré sú však ezopovským zrkadlom 
našich hlboko ukrytých povahových vlastností. Spôsob práce pripomínajúci lepené 
lastovičie hniezda zložené z drobných kúsočkov do celku, umocňuje dokonalé reme-
selné Vlado Oravec sa zúčastňuje mnohých sympózií a za svoju výrazne 
netradičnú tvorbu často získava ceny
Francúzsku a Monaku.

Vladimír

imír
leckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica výber zo svojej tvorby 

rámci Medzinárodného festivalu SCHEMNITIENSIS mesiacoch máj 
– júl 2019. Vernisáže sa zúčastnila ministerka kultúry Ľubica Laššáková 

primátorka Mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková.

imír á
Albrecht Music and Art Academy Banská Štiavnica during the 

was attended by Minister of Culture Ľubica Laššáková and Mayor of 
Banská Štiavnica Nadežda Babiaková

imír Oravec, Ľubica Laššáková

verejných zdrojov finančne podporil 
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Vážení čitatelia,
predkladáme vám druhé vydanie medzinárodného vedeckého a umeleckého časopisu torý
vychádza od roku 2012 tomto čísle sa akademického sochára Vladimíra Oravca a jeho výstave

umeleckej akadémie Jána Albrechta Nosnou témou tohto vydania je XI. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: 
Filozofické koncepcie v umení odborné štúdie účastníkov rinášame tiež informácie 

udeľ udobného fondu enu Jozefa Kresánka za muzikologickú, publicistickú a kritickú tvorbu získala
prof. PhDr. Zuzana Martináková Dôležitou súčasťou časopisu je pravidelné uverejňovanie vedeckých štúdií z
manitných a eleckých vied domácich i zahraničných autorov ktorých časť bola prezentovaná na sympóziu
tiež o mobilitách v rámci programu Erasmus+, o umeleckých, vzdelávacích a vedeckých aktivitách, ktoré súvisia so životom 

umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici . Veríme, že si aj v tomto čísle časopisu 
nájdete svoju rubriku a stanete sa našimi pravidelnými čitateľmi. 

Redakčná rada sa teší na vaše názory a

the work of the academic sculptor Vladimír Oravec and his exhibition at Ján Albrecht 
Ján Albrecht International S

Jozef Kresánek Award
PhDr. Zuzana Martináková

án 
Banská Štiavnica

Martináková

Vladimír ernisáž 18. 5. 2019
Bugalová Cena Jozefa Kresánka – udelená prof. PhDr. Zuzane Martinákovej, PhD.

Štúdie / Studies
Peter Šidlík

Hudobná filozofia ako možný model reflexie hudby cez prizmu filozofie
ż by Stanisław Moniuszko

ława Moniuszka
César de Miguel Santos: An Approach to the Notion of Love in Lorca’s Tragedies

Pojem lásky v Lorcových tragédiách
Ivan Zvarík Romance Sergeja Vasilieviča Rachmaninova – interpretačná charakteri

–
Karol Meďnanský: Pašie v diele Johanna Sebastiana Bacha

Passions in Johann Sebastian Bachʼs Work

Hudobné vzdelávanie v Štajersku

Klaudia Vašinová Premiéra opery Brundibár v
Egon Krák: XI. Medzinárodné sympózium J. chta: Filozofické koncepcie v

umení

Zo života 
– stáž absolventa                                                                       

Aktivity v rámci programu ERASMUS+
– výučba 

Umelecké účinkovanie študentov HUA
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ábery z promócií a života

Promócie, – Foto © Peter Ivaška

Udeľovanie cien Jozefa Kresánka, – © Jena Šimková

Medzinárodné sympózium – Sympózium – jazzový koncert a recepcia, hotel Bristol

Sympózium verejných zdrojov finančne podporil 
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Dni Európskeho kultúrneho dedičstva , Kostol sv. Kataríny – Foto © Ľubomír Lužina

Zľava: , Irena Chovanová, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Klaudia Vašinová, Marek Kači

Slávnostné promócie, Kammerhof, 22. 6. 2019 – Foto © Peter Ivaška


