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Vážení čitatelia, 
v druhom čísle šiesteho ročník medzinárodného kého a umeleckého časopis predstavujeme významného 
banskoštiavnického výtvarného umelca Arpáda Pála, ktorého výstava sa uskutočnila v priestoroch našej akadémie v
máj až september 2017. Dôležitou súčasťou časopisu je uverejňovanie vedeckých štúdií oblasti humanitných a umeleckých 
vied domácich i zahraničných autorov tomto čísle sú uverejnené aj príspevky študentov, informácia o litách,  
zapojení sa do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva realizácii jubilejného zinárodného sympózia Jána 
Albrechta: Filozofické koncepcie v umení ďalších kých vzdelávacích vedeckých vitách, ktoré súvisia so 
životom 

Veríme, že čísl časopisu nájdete svoju rubriku a stanete sa našimi pravidelnými čitateľmi. 
dakčná rada sa teší na vaše názory a

artist of Banská Štiavnica Arpád Pál who had the exhibition in spaces of our Academy from May to September 2017

International Ján
International Ján Albrecht Symposium: Philosophical Conceptions in 

Martináková
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X. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v umení
Téma: Súčasný vývoj v umení, muzikológii, vedách o umení a

dňoch – jubilejné des Medzinárodné sympózium Jána Albrechta Filozofické koncepcie 
umení. Sympózium sa uskutočňuje pravidelne každé dva roky od roku 1999, spočiatku v Šamoríne, 

neskôr v Banskej Štiavnici. Vznik sympózia bol inšpirovaný významnou osobnosťou 
Jánom Albrechtom (1919 – 1996), ktorý , založil súbor pre starú hudbu Musica aeterna
estetike, muzikológii, matematike a oblasti hudby, výtvarného umenia

Sympóz aktívne príspevkami zúčastnili muzikológovia, skladatelia, umelci, estetici
zahraničia Česko, Poľsko, Mexiko tiež študent z

Téma sympózia Hľadanie prienikov medzi hudbou, umením a filozofiou zaujímavým príspevkom a diskusiám
Jednotlivé príspevky mali vedecký, filozofický a tiež esejistický charakter a dotýkali sa problematiky hudobnej vedy, 

estetiky, filozofie, psychológie, , systémovej teórie synergetiky. Výstupy a príspevky predchádzajúcich 
sympózií boli doteraz publikované v niekoľkých jazyčných anglických zborníkoch rámci umeleckého 

vedeckého časopisu Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta lúžia predovšetkým vedecké a študijné 
účely pri výučbe hudobnej teórie a dejín umenia na vysokých umeleckých 
školách. 

oročné medzinárodné sympózium bolo obohatené viacerými umeleckými Prvý deň účastníci absolvovali 
klasicistického kaštieľa e a literárno hudobné pásmo Podvečer s ugustína

rámci ktorého hudobnú zložku zabezpečili študenti HUAJA. Záverečný deň sympózia tený recepciou azzovým 
koncertom štu tiež rokovým koncertom skupiny Rockline.

Sympózium, ktoré HUAJA organizuje každé dva roky, je atraktívne vysokou odbornou úrovňou a dlhoročnou tradí
ciou. Potešujúcou je najmä skutočnosť, že záuj účasť na sympóziu prichádza vysokoodborných kruhov

svojím obsahom priťahuje čoraz viac mladých prispievateľov. V neposlednej miere veľkou výhodou je priateľská až rodinná 
zároveň komorná atmosféra sympózia, ktorá umožňuje rozvinutie živých a podnetných diskusií

Zuzana Martináková
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Zábery z promócií a 

Promócie, 

Salamandrové dni, Podvečer s knižkami M. Augustí

Jazzový koncert, Cosmopolitan, 28. 10. 2017 Igor Herzog, Adventý koncert, 9. 12. 2017


