BANSKOŠTIAVNICKÁ KALVÁRIA
PERSPEKTÍVY REVITALIZÁCIE

CIELE

medzinárodné odborné kolokvium a študentský workshop

WORKSHOPU:

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Terénny prieskum a zmapovanie súčasného stavu územia Kalvárie;
Konfrontácia dnešného stavu Kalvárie s pôvodným;
Vytvorenie konfrontačnej štúdie s podrobným porovnaním stavu architektúry,
jej výzdoby a mobiliáru, ale aj duchovného odkazu a života barokového komplexu
Kalvárie v minulosti a dnes.

KOLOKVIA:
Odborné zhodnotenie situácie aj na základe výsledkov workshopu,
hľadanie východísk a načrtnutie ďalšieho postupu zameraného predovšetkým na
zostavenie manažment plánu s ohľadom na špecifiká skúmanej lokality.

SPOLOČNÉ:
Vydanie publikácie Banskoštiavnická kalvária - perspektívy revitalizácie,
podrobnej konfrontačnej štúdie (výsledok študentského workshopu)
s načrtnutím možnej budúcej revitalizácie (výsledok študentského workshopu +
odborného kolokvia);
Zdôraznenie multidisciplinárneho charakteru problematiky ochrany
a obnovy kultúrneho dedičstva.

KALVÁRIA
21. -- 27. september 2007

PROGRAM

medzinárodný a medziodborový workshop študentov
a ich pedagógov (asi 20 študentov a 10 pedagógov):
Monitoring súčasného stavu architektonického komplexu Kalvárie - stavieb,
kultúrnej krajiny v bezprostrednom okolí (študenti architektúry a urbanizmu);
Monitoring pôvodnej výtvarnej a umeleckej výzdoby architektúr
(študenti histórie umenia a reštaurovania),
Zhodnotenie súčasného stavu duchovného využitia a získavanie poznatkov
o pôvodnom duchovnom využití komplexu kaplniek a kostolov
(študenti teológie).

ORGANIZUJE
Fakulta architektúry STU Bratislava,
Vedecko-výskumné a vzdelávacie
centrum Banská Štiavnica

28. -- 29. september 2007

SPOLUORGANIZÁTORI:
Mesto Banská Štiavnica
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Spolok Banskej Štiavnice ‘91
Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

medzinárodné odborné kolokvium:
Predpokladá sa účasť odborníkov zo Slovenska a Európy, najmä z krajín, kde
bol v minulosti rozšírený kult „svätých hôr“ a kalvárií.
Kolokvium je určené odbornej verejnosti architektov, pamiatkarov, historikov
umenia, reštaurátorov a teológov, miestnym a celoštátnym autoritám.

21.9. - 29.9.2007

calvary

ZÁŠTITU PREVZALI:
Minister kultúry SR Marek Maďarič
Dekan Fakulty architektúry STU Ľudovít Petránsky
Primátor mesta Banská Štiavnica Pavol Balžanka
PODUJATIE PODPORILI:
Vyšehradský fond
Ministerstvo kultúry SR
KONTAKT A ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Ing. arch. Katarína Vošková

KALVÁRIA

++421-903-64 61 18
++421-45-692 21 87
voskova@fa.stuba.sk
www.stiavnica91.sk
www.fa.stuba.sk

Fakulta architektúry STU
detašované pracovisko Banská Štiavnica

Radničné nám. 2
969 01 Banská Štiavnica

