
 

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici si pripomenie množstvom umeleckých podujatí 

25. výročie založenia univerzity. 

 

* 26. októbra 2022 – v stredu -  začíname slávnostným ceremoniálom pre pozvaných významných hostí, 

rektorov slovenských univerzít a partnerov. Odprezentujeme svoje úspechy, ocenenia, výsledky a projekty 

dvadsaťpäťročného úsilia vzdelávania umelcov. V krátkom kultúrnom programe predstavíme tvorbu fakúlt 

AU BB s medzifakultným presahom a dôrazom na aktívnu a dôležitú  spoluprácu jednotlivých druhov 

umenia. 

* V stredu o 14,00 h. privítame na vernisáži v Galérii FX Fakulty výtvarných umení na Kollárovej ulici 

významného slovenského maliara, jedného z hlavných postáv súčasného konceptuálneho umenia na 

Slovensku profesora Rudolfa Sikoru. Výstava potrvá do 28.10.2022. 

Výstava 

Rudolf SIKORA 

KULT ANTROPOCÉNU 

 * Galéria FX, Akadémia umení v Banskej Bystrici 

      Výstava významného slovenského konceptuálneho umelca s medzinárodným renomé Rudolfa Sikoru 

(*1946) predstaví jeho diela z posledného obdobia v médiách grafiky a digitálnej tlače. Sikora je známy ako 

osobnosť permanentnej spoločenskej angažovanosti. Jeho protestný hlas a konkrétne činy 

(1. otvorený ateliér, 1970, November 1989...), ale najmä skúmavá povaha jeho tvorby, sú známe po celom 

svete. Jadro prezentovaných diel vznikalo tesne pred pandémiou a počas nej a má povahu 

konceptuálnych  „graffiti“ s explicitne kritickou znakovo-textovou naráciou. Sikora reflektuje našu 

dobu ako civilizáciu antropocénu, politickej  „egológie“ repetitívnej agresivity a vlády 

hodnotovo  úpadkovej spoločnosti. 

 

* Exkurzia umenia začína vo štvrtok 27. októbra a potrvá do piatku 28.10.2022. V týchto dňoch Vám 

ponúkame interaktívnu prehliadku otvorených ateliérov, učební, koncertných sál a štúdií v sprievode 

akademických zamestnancov a študentov. V KINE ART sme pre Vás pripravili najúspešnejšie študentské 

filmy. Na exkurziu umenia po Akadémií umení je nutné prihlásiť sa cez rezerváciu. Organizovaná 

prehliadka priestorov a tvorivého vyučovacieho procesu na AU BB 

Viac o aktuálnom dianí na našej akademickej pôde nájdete na našom webe, alebo Facebooku. 
 

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. – manažérka podujatia, pedagóg Katedry herectva FDU AU BB 

 

Tlačová správa pre médiá spracovaná 4.10.2022 

https://www.aku.sk/sk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075923951418

