




Kant - ...čisté nebo nado mnou... 









 Umenie  - technika – spiritualita. 

 Od  vonkajšej k vnútornej 

monumentalite. 

 Šmalík sedmička, štyridsať – cirkevné 

dejiny 

 



 



  Technika  a umení -

  technológia, -----lógia“  

 7 faktorov – v umení aj technike 

    (technológii) 

 Pravdivosť jazyka... 

 1 človek, 2 príroda, 3 energia,  

    4 transport, 5 komunikácia, 

    6 teritórium, 7 financie (nie vţdy)   

 

 
 



Metanoia ? – Boris Groys 

Opak – nie ako Boh tvoriť – 

 Ikona – odvodená nie hlavne od 

obrazu, 

ale od ekonómie –tvoriť v svojom 

dome 



Podľa  Groysa – 

starať sa nie „o obraz“, ale 

„o veci“  







austrálsky umelec Andrew Rogers zviditeľnil pre svet keltskosť 

prostredia, v ktorom vznikol aj  Spišský hrad. Je to ešte 

zamotanejšie, lebo na vyššie uvedenom obrázku ide 

o ilustráciu k Epikurovej záhrade,  



Od antikého filozofa Epikura cez francúzskeho spisovateľa 

Anatola Francea sa dostávame na Slovensku do 

Spišského Podhradia. Avšak putujeme cez Austráliu a cez 

ňu sa dostávame na Slovensko.  

Andrew Rogers  tu vytvoril sochu z cyklu Rytmus života 

pod Spišským hradom. Kamenný obrazec zobrazuje koňa 

z keltskej mince nájdenej na Spišskom hrade počas 

archeologických výskumov.  

 



Je to dielo obrazné – nie v zmysle ikony v bežnom zmysle, 

ale ikony – vo vyššie uvedom zmysle? 

Nejde len o diele ornamentálne?  









Несомненно, церковно-библейские работы  Иванова  стали 

событием  и  составили эпоху в русской живописи. 

Художническая деятельность создателя «Явления Мессии», а с 

другой стороны усилия князя Григория Гагарина стоят в начале 
того процесса, который в конце XIX века дал России ряд 

художников, воспитанников Академии, обратившихся к 

изучению древней иконописи: Солнцев, Васнецов, Нестеров, 

Врубель.  И  тем не менее конечный итог этих усилий нельзя 
назвать успешным. Результатом его явилось такое же, как 

у  Иванова , «смешение верований», ибо упомянутые 

художники стремились воссоздать церковное искусство, 

употребляя, подобно  Иванову , изыскания 

светской  и  инославной науки. По оценке современного 
богослова  и  иконописца Леонида Александровича 

Успенского, «перенесение римокатолического образа на 

православную почBy <…> внесло свой вклад в общий процесс 

расцерковления православного сознания»42. 

 

























 





http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_127,&srch_r=Murga%9Aov+slovensk%FD+kostol&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_127,&srch_r=Murga%9Aov+slovensk%FD+kostol&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_127,&srch_r=Murga%9Aov+slovensk%FD+kostol&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_127,&srch_r=Murga%9Aov+slovensk%FD+kostol&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_127,&srch_r=Murga%9Aov+slovensk%FD+kostol&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_125,&srch_r=Wilkes-Barre&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_125,&srch_r=Wilkes-Barre&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_125,&srch_r=Wilkes-Barre&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_149,&srch_r=Pennsylvania&md=on&wm=on&lg=on
http://nemcok.sk/scripts/search_result.php?srch=l_79,&srch_r=USA&md=on&wm=on&lg=on




 Mystický stĺp 

    Reflexie o vízii pátra Cyrila Metoděja Kuběnu 
o pútnickom mieste Ţivčáková. Publikácia bola  

 vydaná v čase inštalácie a vysvätenia 
mystického stĺpa, umiestneného od roku 2002 
priamo  

 v areáli kaplnky na Ţivčákovej. 

   

 Zostavila : Mgr. Elena Šubjaková 

 Vydalo   : Zdruţenie "Ţivá voda Turzovky" v roku 
2003  

 















































 Výstava tvorby Milana Paštéku (1931 – 1998) je 

venovaná prácam z posledného obdobia, ktoré 

neboli doteraz verejne prezentované. „Umenie je 

len prostriedkom pre dotyk s niečím, čo nás 

presahuje“ – tento citát moţno vystihuje to, o čo išlo 

Milanovi Paštékovi v maľovaní, o čo sa usiloval a k 

čomu smeroval. Tento presah zaznieva plnou silou 

práve v mnohých obrazoch záverečného obdobia 

jeho tvorby, ktoré sú predmetom výstavy. Vylúčil z 

nich svoje obvyklé témy a motívy, nie sú v nich 

náznaky figúry ani ničoho predmetného. 

Nenájdeme tu ani farebné ticho, ktoré bolo v 

určitom čase pre jeho maľbu príznačné. Sú to 

obrazy, ktoré patria do kategórie 

„dematerializovaných“ od všetkého, aj od farby. 

Škála bielych, sivých, priezračných, dymových, 

rozplývajúch sa v takmer neuchopiteľných 

závanoch na plátne moţno vystihuje Paštékov 

„presah“ nielen ako maliara, ale aj ako človeka.  
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