
Genius Loci Banskej Štiavnice 

Pohľad do umenia môže byť i pohľadom do jeho histórie. Pohľad na urbanizmus Banskej Štiavnice je 

pohľadom do histórie umenia architektúry. Na prvý pohľad vieme rozoznať gotické, renesančné, 

barokové ako aj klasicistické architektonické štruktúry. Koncentrácia týchto štruktúr na relatívne 

malom mieste podnecuje vnímať príbeh dejín ľudí v tomto regióne. V jednom pohľade zachytíme 

honosné meštianske viacpodlažné domy ako aj malé banícke domčeky. Všetko je to situované na okraji 

kaldery, vďaka ktorej sa v tejto oblasti nachádzali vzácne kovy. Banícka činnosť jej rozvoj a ekonomické 

dôsledky z nej prameniace sa zapísali do atmosféry mesta nielen v podobe architektúry a samotného 

urbanizmu mesta, ale aj v atmosfére života ľudí, ktorí tu prebývajú. 

Dnešná podoba mesta je vyjadrením, na ktorom sa podieľa história ako aj súčasná mentalita ľudí. Tak 

ako je architektúra mesta viacvrstvová v dimenzii historických stavieb i v dimenzii ekonomických 

možností ich staviteľov, tak je podobne viacvrstvová aj štruktúra jej obyvateľov. Sú tu obyvatelia, ktorí 

prišli už dávno, sú tu obyvatelia, ktorý prišli nedávno, ale rozhodli sa tu žiť na trvalo a sú tu návštevníci 

ktorí prichádzajú na krátkodobé pobyty. Je otázne, ktorá vrstva obyvateľov najviac prispieva k tomu, 

čo označujeme za fenomén Banská Štiavnica.  

Vnímanie mesta a miesta, kde človek žije závisí od podmienok ako a prečo v tomto prostredí žije. 

Vnímanie toho istého javu z pohľadu turistu je iné ako vnímanie domáceho obyvateľa. Pre turistu je 

rozpadnutý múr poetickým podnetom pre zamyslenie sa nad životným osudom. Pre vlastníka takéhoto 

múru je to starosť spojená nielen s ekonomickými nákladmi, je to jeho životný osud. 

Rôznorodými pohľadmi vytvárame rôznorodé vnímanie a odnášame si z daného miesta rôznorodé 

náklady. Niekto sa obohatí, niekto stráca. V pestrosti vnímania je skryté čaro, ktoré pôsobí na človeka. 

Toto čaro, označme ho duch miesta, je spájaný s pocitom, ktorý definuje vzťah k tomuto miestu. Ak sa 

prejaví v intenzívnej miere, alebo ak ho vnímame v intenzívnej miere, máme pocit pôsobenia miesta 

na naše zmysly, na našu psychiku. Ak zažívame údiv a značnú mieru uspokojenia našich očakávaní, 

spájame náš zážitok s príjemnými pocitmi, máme záujem ich opätovne vyvolávať a radi sa vraciame na 

takéto miesto. V takomto kontexte vnímame atmosféru danej lokality ako stabilný znak je identity. 

Tento charakteristický znak pripisujeme rôznorodým historickým kontextom, ktoré prechádzajú z 

jedného do druhého a sú aktualizované novými významami. Kontext takýchto významov môžeme 

nazvať Duch miesta alebo Genius loci. Pre Banskú Štiavnicu je to napríklad slávnostný sprievod 

Salamander alebo využitie budov Klopačky, Nového zámku, Rubigallu, domu Maríny či Kalvárie. Nie 

vždy sa vieme stotožniť s novým situačným významom či funkciou daného miesta. Takáto slabá identita 

prispieva k možnej diskusii o nových hodnotách, ktoré tvoríme a pridávame k pôvodným.  

Genius loci môžeme chápať aj ako pridanú hodnotu vo vizuálnom vnímaní daného prostredia. Je 

vyjadrená v osobitom kolorite, tvarosloví, hry svetla a tieňa, výbere a spracovaní materiálovom v 

kontraste nového a starého, schátraného a obnoveného. Je to celkové pôsobenie charakteristického 

vizuálneho výrazu daného miesta.  

Pri nevizuálnom vnímaní je to hodnota spočívajúca v pocitoch, zážitkoch, dojmoch a pojmoch, ktoré si 

aktuálne vytvárame počas pobytu v tomto prostredí. Je to celková stopa charakteristického 

emocionálneho pocitu spájaného s daným miestom. 

Stretnutie stabilnej, emocionálne pozitívne naladenej skupiny výtvarníkov v Banskej Štiavnici 

predpokladalo vnímanie daného miesta z aspektu vizuálnych javov. Ich úlohou bolo zachytiť Ducha 

miesta Banskej Štiavnice. Podnetom boli rôznorodé zákutia, celky a detaily historickej architektúry, ale 

aj prírodné scenérie a zátišia ako aj špecifické postavy a postavičky, či túlavé psy i mačky prítomné v 



Banskej Štiavnici. Samotné mesto a jeho okolie predurčuje toto miesto skúmať cez prizmu duchovnej, 

mystickej či fantazijnej predstavy.  

Samotná činnosť výtvarnej skupiny spočívala v pokojnom a sústredenom vnímaní a uvažovaní nad 

možnosťami vizuálneho zobrazenia. Realizácia týchto predstáv a úvah bola vyjadrená nielen v 

maliarskych obrazoch.  

Predstavená kolekcia obrazov je výsledkom osobitých reakcií jednotlivých autorov. Osobnostné 

predpoklady, mentálne a emočné rozpoloženie jednotlivých účastníkov tvorivého pobytu, vplýval na 

charakter i obsah zobrazovaného. Autorom nemožno uprieť snahu usporiadať výtvarné prostriedky 

tak, aby vyjadrili zvláštnu atmosféru, aby vyjadrili ich vnem či cit pre miesto a zobrazenie tohto miesta. 

Na predstavených maľbách môžeme identifikovať tajomné, snové, štylizované, poetické, expresívne 

obrazy mesta a jeho okolia. Obrazy nám ponúkajú vidieť za viditeľné a odhaľujú nielen zákutia miesta 

a mesta, ale aj zákutia vlastnej mysle. V zmysle duchovnej tvorby, tak vytvárajú novú mytológiu 

porozumenia miestu, ale aj porozumenia sebe a navzájom. Ide o ideu spolunáležitosti v danom čase a 

mieste. Táto idea je vyjadrovaná súdržnosťou a priateľskosťou účastníkov tvorivého pobytu. Maľba a 

tvorba obrazov je prostriedok ako opätovne vytvárať túto atmosféru. Tam, kde sa uprostred priateľov 

cítime príjemne, kde plní radosti a spokojnosti cítime, že patríme, tam sa radi vraciame. V konečnom 

dôsledku Duch miesta nespočíva v samotnom mieste, ale v ľuďoch, ktorí sa v danom mieste stretnú. 

Jednotlivé obrazy zobrazujú, čo oči videli i nevideli, čo myseľ zaujalo a opantalo, ruku viedlo i zviedlo. 

Mohol to byť aj Duch miesta.  

Kolekcia obrazov na výstave čiastočne sprostredkúva atmosféru spoločenstva ľudí, ktorí sa stretávajú, 

aby tvorili kruh priateľstva a spolupatričnosti, aby vytvárali vlastný Genius loci. 
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