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"VIT ROSA"

 
Návrh projektu



Ciele projektu

- snaha o návrat ušľachtilých duchovných hodnôt do umenia

- čistý chrámový spev, krásne pohybové umenie eurytmia a umenie tvorivej reči

-znovuuchopenie hodnotných umeleckých diel 

- nové sociálne vzťahy, rozvoj talentu, terapia pre dušu

-protiváha k súčasnému mainstreamovému umeleckému prúdu bez hodnôt a hĺbky

- spájanie viacerých vekových kategórií do jedného spoločného diela, nie vydeľovanie,
ale spájanie

-spájanie viacerých umeleckých smerov v jednom diele –hudobného, výtvarného,
pohybového, hereckého, tvorby kostýmov, sociálne umenie a spolupráca, 

-poznávanie filozofických a duchovných hodnôt  prostredníctvom hodnotných
umeleckých diel

- príležitosť pre dospelých ďalej na sebe pracovať a umelecky sa vzdelávať 

/v Štiavnici napr. v ZUŠ je pre dospelých školné  až 70 eur, čo má za následok, že
dospelí v ZUŠ takmer neštudujú, ženy nemajú veľa príležitosti spievať pri  existencii

iba mužského speváckeho zboru, a takisto členovia iných cirkví, ateisti i ďalší pri
existencii spevu počas katolíckych omší, ktoré má obmedzený repertoár väčšinou na

populárnejšie orientované katolícke piesne/

- Eurytmia je novým pohybovým umením a na Slovensku neznámym, jej
podporou by sa významne prispelo k napĺňaniu jej umeleckého odkazu

Môžu sa pripojiť záujemci, pokiaľ majú pohybové, spevácke alebo recitačno-herecké
schopnosti

a pokiaľ ich účasť pri takomto umení osudovo priťahuje

a pokiaľ si budú schopní ľudsky rozumieť.



Prvé vystúpenia:

v marci 2017

Na krídlach Múzy

Umelecké pásmo s poéziou, pohybovým umením eurytmiou a spevom

V spolupráci s docentkou Evou Cáhovou vynikajúcou klaviristkou a poetkami
Katarínou Kissovou, Janou Bernáthovou a Zdenkou Turánekovou

/Pri tejto príležitosti, by sa mohol zaujímavým spôsobom oživiť priestor sály Rubigalu
a zachrániť pianino značky „Petrof“, ktoré sa nachádza v tej istej budove nevyužité

a zanedbané. Určite by naň stačili malé opravy a kvalitné naladenie



v máji 2017

"Obrazy zo života Márie" 

a "Omša na počesť sv.Sophie" od  Karla Friedricha Weinbergera 

Vystúpenie by sme chceli realizovať v kostole sv.Kataríny v Banskej Štiavnici

príp. v inom kostole v okolí

Na nácvik potrebujeme väčšiu miestnosť

/najvhodnejším priestorom sa javí  sála Rubigalu, pokiaľ by bolo i k dispozícii vyššie
spomínané pianino/

Predbežný program vystúpenia

inšpirované okrem iných autorov aj rytinami Albrechta Dürera



Prológ v nebi 

s malými spievajúcimi deťmi ako anjelikmi

Narodenie Panny Márie

Obetovenie Panny Marie v chráme

Zvestovanie Panny Marie

Narodenie Krista

Stratený v chráme

Golgota a Pieta

Vzkriesený Kristus a 40 dňové rozhovory

Nanebovstúpenie

Každý z vyššie uvedených bodov programu zobrazený ako umelecký obraz za spevu
neznámych krásnych piesní „Ave Maria“ od významných svetových skladateľov za

sprievodu organu



Zoslanie Ducha svätého

Umelecký pohyb 12 holubíc v bielom ako Zoslanie ducha so sprievodom flauty

Smrť panny Marie

Nanebovzatie a korunovanie

Hlavná protagonistka vyjde so slávnostným sprievodom na chór, kde bude
korunovaná za spevu Weinbergerovej omše

Možné ďalšie projekty:

Rudolf Dilong - Pieseň lásky



Sny Johanky z Arcu

Stratená duša

O Márii Magdaléne

Kráľovná kvetov -Ruža

Johan Wolfgang Goethe - Rozprávka o hadovi a krásnej ľalii

Novalis- Modrá ruža

Krása usínania

Rozprávky Jozefa Cígera Hronského

Diela Andreja Sládkoviča, Sama Bohdana Hroboňa, Pavla Országa Hviezdoslava

...

Nácviky budú prebiehať formou sústredení v Dome u Bielej ruže neďaleko Novej
Bane  a Žarnovice

a príp. k tomu pravidelne jeden krát týždenne v Banskej Štiavnici

kontakt 0944/324899

www.spiritualneumenie.wbl.sk

perlaperpetua@gmail.com

spiritualneumenie@gmail.com

http://www.spiritualneumenie.wbl.sk/
mailto:perlaperpetua@gmail.com


Fotografie z predchádzajúcich projektov
Od súmraku do svitania

Krásna deva Lietava





Cigánske paramisy

 





Bytosti z neviditeľna

 



 



Hra o narodení pána

 



Viac na www.spiritualneumenie.wbl.sk
V časti Predstavenia

http://www.spiritualneumenie.wbl.sk/


Rituál cností

  

 

 



 

 

  



Fotografie eurytmie zo sveta

 

 

 


