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                          Trenčiansky samosprávny kraj 

               Tlačová správa            

            

Trenčín, 21. júl 2015   

Pútnická Skalka ožila umeleckými dielami už po ôsmykrát 

 

Trenčianska Skalka, rekapitulujúca odkaz benediktínskych mníchov a pustovníkov sv. 

Andreja-Svorada a sv. Beňadika, sa opäť po roku stala miestom stretu duchovných, 

umeleckých a tvorivých tendencií. V priebehu predposledného júnového týždňa sa v 

areáli Malej a Veľkej Skalky a v meste Trenčín v rámci medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2015  stretlo 16 autorov, tvoriacich vo 

výtvarnej, literárnej a fotograficko-literárnej sekcii. Verejnosti svoje diela predstavili 

uplynulú sobotu 18. júla 2015 na slávnostnej vernisáži  spojenej s kultúrnym 

programom v areáli bývalého kláštora.  

 

Prezentáciu diel, ktoré vzišli z pier a štetcov domácich aj zahraničných umeleckých 

majstrov, si za Trenčiansky samosprávny kraj ako spoluorganizátora podujatia nenechal 

ujsť ani jeho podpredseda, Jozef Trstenský. „Myslím si, že Skalka je miestom, kde si 

ľudia odpočinú a načerpajú nové, hlavne duchovné sily,“ uviedol podpredseda TSK 

a dodal: „Umelci, ktorí tu tvorili počas uplynulých týždňov si určite našli vhodnú inšpiráciu 

pre svoje diela. TSK toto podujatie vždy podporoval a naďalej podporovať bude. 

Dôkazom je, že sa TSK spolu so 4 českými a 3 slovenskými krajmi zapojil do projektu 

cyrilo-metodskej pútnickej cesty.“ Skalka nad Váhom, ako jedno z najvýznamnejších 

pútnických miest, vďaka projektu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje  

pribudne na mapu európskych trás kultúrnej a pútnickej turistiky. Táto kultúrna cesta má 

spájať približne 10 európskych štátov v troch stanovených trasách. Vyznačené lokality, 

ktoré budú jej súčasťou, sa stanú atraktívnym miestom pre domácich i zahraničných 

turistov.  

 

Keďže o sympóziu ORA ET ARS je počuť čoraz viac za hranicami nášho kraja a našej 

republiky, v zozname zúčastnených nájdeme aj zahraničné mená. K domácim umelcom 

sa tento rok pripojili účastníci z Česka i Poľska. Z mien umelcov z regiónu najviac 

rezonuje meno spisovateľa Rudolfa Dobiáša, výtvarníka Jozefa Vydrnáka, 

akademického sochára Ilju Holešovského či maliara Ladislava Moška. Energiu 

prastarého pútnického miesta vo svojich dielach v priebehu ôsmich ročníkov sympózia 

sprostredkovalo už takmer 70 výtvarníkov zo šiestich štátov: Poľska, Českej republiky, 

Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka a viac ako  30 literátov zo Slovenska. V 

tvorbe umelcov sa z tohto miesta inšpiratívne odráža napr. fyziognómia kláštora 

s jaskyňou, legendová povesť svätcov spätých s duchovnom Skalky alebo historické 
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a sakrálne pamiatky v Trenčíne a jeho okolí. Cieľom účasti TSK v ňom je využiť potenciál 

historického, kultúrneho a prírodného bohatstva, ktorým disponuje. 

 

K hlavným organizátorom 8. ročníka sympózia patrí mesto Trenčín, k 

spoluorganizátorom Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko, 

Beňadik, n. f., Farský úrad Skalka nad Váhom a T-VIA, o. z. 
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