
�



���

Štátny komorný orchester Žilina
© Peter Ivaška

�iEHU��������H����iU���p�������E�p���IH����������������������
3�R�RV�I�RP���H�����,��H��D�LR�DO�0�VLF��HV�L�DO�6���01,7,�16,6

�����DLROL�����1H�PD����9���i�V A. Fraioli, P. Pažický, J. Gréner

P. Tomko, A. Marec B. Ágoston, C. Pengő, P. Harságyi, Á. Murányi

Duo Dʼamore: E. Tsai, W. Feasley I. Černecká, F. Pergler

A. Marec, P. Tomko Sára Medková, Ivo Medek
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Vážení čitatelia, 
roku pokračuje druhé číslo ročník medzinárodného kého a umeleckého časopis , ktorý vy-

chádza dvakrát ročne. V tomto čísle medzinárodnom hudobnom festivale 
umeleckej akadémie Jána Albrechta návšteve ministra školstva . Medzinárodnom seminár Progresívne metódy 

umení Dôležitou súčasťou časopisu je uverejňovanie vedeckých štúdií oblasti humanitných a umeleckých 
mácich i zahraničných autorov tiež mobilitách umeleckých vzdelávacích vedeckých vitách
ktoré súvisia so životom Štiavni Veríme, že čísl časopisu nájdete svoju rubriku 

stanete sa našimi pravidelnými čitateľmi. Redakčná rada sa teší na vaše názory a

Banská Štiavnica (JAMAA)

JAMAA in Banská Štiavnica

Martináková
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. Medzinárodný hudobný festival v Banskej Štiavnici
apríl – . júl 2016

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica (HUAJA) poskytuje hudobné a umelecké vzdelávanie a  pravidelne us
dúva koncertné aktivity s prezentáciou domácich i zahraničných hudobných umelcov. pravidelne usporadúva jarných 

letných mesiacoch Medzinárodný hudobný festival v Banskej Štiavnici Doterajšie festivaly svojím zameraním sú atraktívne a stretli sa s 
veľmi priaznivým ohlasom. 

Hlavným partnerom piateho ročník bol Fond na podporu umenia, ktorý zároveň podujatie finančne podporil. Festival ozostá-
vážnej hudby rôznych historických období až po súčasnosť. Cieľom podujatia bolo aj naďalej pokračovať v pravi-

delnej prezentácii hudobného interpretačného umenia v rámci medzinárodného hudobného festivalu, ktorý takýmto spôsobom motivuje 
špiruje mladých umelcov k zvyšovaniu kvality interpretačného hudobného umenia a tiež vytvára priestor pre nadviazanie umeleckej spo-

lupráce. Dôležitou súčasťou festivalu bola prezentácia a konfrontácia umelcov z  domáceho a zahraničného prostredia, ktorá takto vedie 
získavaniu cenných interpretačných skúseností a vytváraniu názorových estetických hodnotení. K nemenej dôležitým cieľom patrila pro-

pagácia slovenského a zahraničného hudobného umenia v meste Banská Štiavnica a tiež prilákanie domáceho a zahraničného publika.
V rámci Koncert vážnej a – pedagógmi 

študentmi HUAJA: Ján Gréner – – , Peter Pažický – klavír, Balázs Neumann – klavír, Viktor Hárs – basová gita-
– 5. 5. Orchestrálny koncert ŠKO Žilina, Alena 

Kropáčková – –
tvorby slovanských autorov Ida Černecká – František Pergler, klavír štvorručne Program: A. Dvořák, I. Zeljenka, 

– spev, Matej Árendárik – klavír (Program: G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Rossini, V. Bellini, F. Men-
Bartholdy, F. Schubert, J. Brahms, R. Strauss, J. Strauss II, F. Lehár oncert študentov a pedagógov Martin Peták 

– saxofón,  Igor Fudra – gitara, Roland Horváth – saxofón Program: R. Horváth,  Ch. Parker, Ch. Corea, D. Ferreira, Z. de Abreu, J. Garba-
rek, K. Burrell, F. Churchill, K. Dorham, E. Garner, M. Peták, J. Filip, N. Adderly, R. Brecker, J. Redm 31. 5. Jazzový kon-

Peter Tóth – Program: P. Tóth, D. Maščuchová Ivo Medek, Sára Žalčíková
I. Medek / S. Medková, P. Graham); 25. 6. Koncert Knutdut men (HU): Béla Ágoston – tenorový a sopránový saxofón, Ákos Murányi –
tový saxofón, Csaba Pengő – kontrabas, Péter Hárságyi – D’Amore  Duo (USA) – –
(Program: M. Ferraris, G. F. Händel, R. Pearl, A. Piazzolla, P. Madlem 7. 7. Záverečný koncert festivalu –
ká gitara, space drum a ďalšie nástroje – asická gitara Program: Š. Rak, M. D. Pujol, M. Tesař, C. Domeniconi, J. Jirmal, 

Mimoriadne dôležitá a návšteva –
, ktorého koncert a workshopy boli podporené v rámci programu Erasmus+ Európskou úniou a na tieto podujatia mali voľný vstup 

študenti a pedagógovia HUAJA, ale aj verejnosť.
Realizácia festivalu, ktorá umožňuje pravidelnú konfrontáciu domáceho a zahraničného interpretačného umenia e tak mimoriadne dôle-

žitou platformou pre zvyšovanie interpretačnej úrovne študentov a pedagógov v konfrontácii s – profesionálmi medzinárodnej 
svetovej úrovni. 

zvyšovaniu duchových a kultúrnych hodnôt človeka a už v súčasnosti má svoje stále 
Zuzana Martináková

14. Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v umení
– október 

Medzinárodný seminár Progresívne metódy v umení sa pravidelne uskutočňuje každé dva roky na Slovensku od roku 1990
spočiatku v Banskej Štiavnici. súčasnosti hlavným usporiadateľom je 
Slovenská muzikologická asociácia a Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica koná sa v spolupráci s Universität 
für Musik und darstellende Kunst (Viedeň) a Fakultou múzických umení, Akadémie umení (Banská Bystrica). Hlavným partnerom 

bol Fond na podporu umenia, ktorý finančne 
14. Medzinárodného seminára sa zúčastnili muzikológovia, skladatelia a študenti zo Slovenska z viacerých vysokoškolských inštitúcií 

(HUAJA, UKF Nitra, FMU AU Banská Bystrica, UMB Banská Bystrica a i), Rakúska a Čiech (JAMU Brno, HAMU Praha). Jednotlivé prí-
spevky mali predovšetkým analytický charakter a dotýkali sa problematiky analýzy hudby diel 20. 21. storočia, pričom z oblasti iných dru-
hov umenia to boli  príspevky zamerané najmä na analýzu literárneho diela, manažmentu, vzťahu matematiky a hudby, štatistických 

matematických analýz, vzťah literárneho textu a hudby. Vybrané príspevky budú publikované v dvojjazyčnom zborníku Vedecké, umelec-
ké a estetické reflexie a umeleckom časopise Ars pro toto, ktorý vydáva HUAJA. Tieto texty slúžia aj ako mate-
riál pre výučbu hudobnej analýzy, estetiky, filozofie, výtvarnej vedy a iných príbuzných disciplín na vysokých umeleckých školách.

Na seminári so svojimi príspevkami aktívne vystúpili Sára Medková (CZ), Edgar Omar Rojas 
Egon Krák, Belo Riečan, Zuzana Martináková, Ján Gréner, Andrea Martináková, Martin Štúr, 

Peter Šidlík, Klement Mi Róbert Kraus
Zámerom seminára bola konfrontácia progresívnych metód analýzy v na medzinárodnej platforme tiež získa-

nie záujmu o analytické metódy v umení najmä u mladých ľudí (študentov a mladých absolventov umeleckých vysokých škôl). Pod-
netné a zaujímavé diskusie viedli aj k novým úvahám o realizácii ďalších projektov rozšírení o odborníkov z ďalších oblastí vedy 

Róbert Kraus

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia
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Photos from Studentʼs Concert and International Seminar

Jazzový koncert študentov, 14. 5. 2016 Koncert študentov, 14. 5. 2016

Mgr. art. Béla Ágoston, Martin Peták, 28. 5. 2016  Študenti HUAJA, Salamandrové dni, 10. 9. 2016

doc. Roman Dykast, CSc. MgA. Edgar Omar Rojaz Ruiz, Ph.D.

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.



����

�iEHU����SU��y��t���N���HU���������
Photos from Graduation Ceremony and Concerts of JAMAA

A. Marec, I. Zvarík, 11. 11. 2016  A. Marec, S. Papp, F. Peltzer, 10. 12. 2016

I. Szigeti, E. S. Kövári, 10. 12. 2016 I. Zvarík, E. Cáhová, 11. 11. 2016


