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MILAN LUKÁČ
Milan Lukáč ) je slovenský sochár a vysokoško
ský pedagóg. Sochárstvo študoval na kej škole výtvarných umení
tislave v ateliéri Jána Kulicha , neskôr na École Nationale 

é v Paríži u Jeana
súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Lukáč sa vo svojej tvorbe venuje komornému a monumentálnemu sochárstvu, 
maľbe, kresbe a grafike, pracuje s drevom, kovom, najčastejšie vytvára o
jekty kombinované z rôznych materiálov, často využíva kovový šrot.

pôsobí ako docent na Fakulte architektúry STU v Bratislave. 
Venuje sa komornému a monumentálnemu sochá stvu, maľbe, kresbe a graf
ke, zúčastňuje sa medzinárodných sochárskych sympózií. Za svoju tvorbu 
získal mnohé ocenenia doma aj v zahraničí, napríklad Cenu Martin

Itinéraire 

Autor za svoju tvorbu získal množstvo rôznych ocenení, zúčastnil sa poče ných indiv duálnych aj kolektívnych výstav a um
leckých sympózií doma čí. Je autorom niekoľkých významných sochárskych p mätní íklad pamätníka 

Kráľa v Považskej By

Akadémie výtvarných umení a Francúzskeho inštitútu v Paríži 
laureát , artist stay in Niort, Francúzsko
Artist Studio, Kulturkontakt, Viedeň

– – realizácia) 
Mikuláš Galanda Fondation – štipendium

– Cité internationale des Arts, Paríž
Monument politickým väzňom, Žilina

Milan Lukáč Rybné námestie in Bratislava, Slovakia. 
He has also sculpted the “ ”

In 1995, Lukáč sculpted a bust of Pope John Paul II, which the Pope personally received during his 1995 visit to Slovakia.

in Žilina, Slovakia

1985 Prize for the Young Sculpture, Académie des Beaux

, Académie des Beaux
1992 Laureat d´Eurocreation, Niort, FR

Pamätník holokaustu v Bratislave Veľká ryba



���

ydavateľstvo
Copyright © 201

Vedecký a umelecký časopis
Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

– edecký a umelecký časopis, vydavateľstvom HUAJA 
dvakrát ročne –

hta Banská Štiavnica
Art Academy Banská Štiavnica, Botanická 354/2, SK 969 01 Banská Š

Redakčná rada – –
Peter Šidlík – –

– Štúr –
–

–

– –
– – Milan Lukáč: 
– –

Ľubomír Lužina, Peter Ivaška
: Peter Ivaška

: PhDr. Tatiana Žáryová 

stanoviská autorov sa nemusia stotožňovať s čnej rady
vyhradzuje právo zverejniť vybrané príspevky. Nezverejnené príspevky 

možnostiach publikovania príspevkov, predplatného a poplatkov za publikovanie: 



�

��,725,��

2EVDK

Vážení čitatelia, 
čísle nášho medzinárodného kého a umeleckého časopis treťom medziná

akadémie Jána Albrechta šiestom ročníku medzinárodných 
čných dní kračujeme naďalej uverejňovaní vedeckých štúdií vedcov a

ničia tiež sochára a výtvarníka Milana Lukáča a ktorých výber bol vaný
šej ak démie. umeleckých vzdelávacích vedeckých vitách, ktoré súvisia so životom 

našej akadémie Štia ríme, že čísl časopisu nájdete svoju rubr š
ými čitateľmi. 

Redakčná rada sa teší na vaše názory a

Milan Lukáč and 

Banská Štiavnica

Martináková

Milan Lukáč: Výber z
Milan Lukáč: Biografia / Biography

Štúdie
K roli kolektivního vědomí a nevědomí v současné hudební kultuře 

Sokolová, Katarína:   výchova umením, ich paralely a

Javorská, Andrea – Štúr, Martin Modernosť, moderna a

Martináková, Zuzana: vývoj elektroakustickej kategorizáciu 

Zo života HUAJA
3. Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS / 
6. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry / 
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Literatúra:

[Музыкальный современник] 
–

, übersetzt von Hans
, hrsg. von Petra Maria Meyer. München: 

–
Entwurf einer neuen Ästhetik der 

ĎURIŠ
súčasnej hudobnej kompozícii. Traja skl

– tri pohľady. Žilina 2012. Ed. Renáta Beličová 
–

KÖHLER – MARTINÁKOVÁ
KOVÁ

–
MARTINÁKOVÁ RENDEKOVÁ

–
Jérôme: De la musique concrète à l’acous

–

Traité des objets musicaux 

–

–

Prof. PhDr. Zuzana Martináková,
– –

–
Arts in Banská Bystrica. She was honoured by the 

–
Academy of Arts in Banská Bystrica and gives a
Jan Albrecht Music and Art Academy in Banská Štiavnica, where she is lecturing and directing the 

Begin and Development of Electro-acoustic Music
and Attempt of Categorization

ZUZANA MARTINÁKOVÁ
Ján Albrecht Music and Art Academy Banská Štiavnica

Slovak Republic
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Zo života HUAJA
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Vianočný Koncert, E. Krák, A. Stepanov, 20. 12. 2013

SCHEMNITIENSIS,  jazzový koncert študentov, 26. 4. 2014

Dirigent Leoš Svárovský, študent M. Khalife

SCHEMNITIENSIS, koncert študentov a pedagógov, 17. 5. 2014 SCHEMNITIENSIS, M. Bugala, J. Griglák,
M. Fedor, 31. 5. 2014


