TRHLINA

Adrián Slavkovský (br. Reginald OP)
Vyštudoval matematiku v Bratislave a teológiu
v Olomouci, doktorát z filozofie získal v Trnave.
Na Trnavskej univerzite vyučuje v rámci študijných
programov filozofia a kognitívne štúdiá. Absolvoval
študijný pobyt zameraný na medzináboženský
dialóg na Ekumenickom inštitúte Bossey
vo Švajčiarsku. Publikoval knihy a články venované
témam: paradoxy a hranice racionality, religionistika
a spiritualita, indická a čínska filozofia, kognitívne
aspekty estetickej skúsenosti. Mnoho rokov bol
šéfredaktorom internetového časopisu pre
humanitné vedy Ostium, je tiež redaktorom
časopisu Spiritual Studies. Vo Zvolene organizuje
pravidelné premietania s diskusiami pod názvom
Spiritualita a filmy.

Andrea Čepiššáková
Študovala na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave, na Hochschulle für Angewandte Kunst
vo Viedni a absolvovala študijný pobyt v Mexiku.
Pôsobí v Košiciach, kde popri voľnej tvorbe a
realizáciách do sakrálneho priestoru dlhodobo
realizuje aktivity zbližujúce súčasné umenie a
sakrálne prostredie (napr. Festival sakrálneho
umenia, cyklus výstav Vnútorný priestor).
Priebežne sa venuje arteterapii a rozvoju tvorivého
myslenia na školách. Svoj ateliér sprístupňuje
deťom, študentom i dospelým. Je pútničkou telom
i dušou a aktívnou členkou občianskeho združenia
Camino de Santiago na Slovensku.

Michal Kutáš
Vyštudoval elektroniku v Bratislave a filozofiu
v Trnave, kde získal aj doktorát. Deväť rokov
vyučoval filozofiu (vrátane doktorandského štúdia)
na Trnavskej univerzite a v súčasnosti pracuje v IT
sektore. V rámci filozofie vyučoval okrem iného
logiku, metodológiu vedy, kognitívnu lingvistiku,
filozofiu evolúcie, ale spolu s kolegami tiež
predmety Filozofia a spiritualita a Filozofia a zdravie.
Ako jeden z lektorov sa v roku 2018 zúčastnil pobytu
v kontemplatívnom dominikánskom centre
v Ábelovej. Zaujíma sa o tradičnú aj modernú
spiritualitu.

Ivana Kostúrová (sr. Justína OP)
Teologické štúdiá absolvovala na Pápežskej
univerzite sv. Tomáša Akvinského a na Pápežskej
univerzite Gregoriána v Ríme. Momentálne je
študentkou doktorandského štúdia na katedre
systematickej teológie CMTF UP v Olomouci, kde
sa venuje štúdiu kristológie Marcella Bordoniho.
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O TRHLINE Z RÔZNYCH PERSPEKTÍV.
Úvodom k panelovej diskusii bude pripomenutie
skúsenosti Pierra Claveriho. Svoje postoje v detstve
a mladosti neskôr reflektoval ako život v bubline,
v ktorej inakosť tvorila iba kulisy toho, čo prežíval,
ktoré sa však tohto prežívania nijako nedotýkali.
Až neskôr sa arabský a moslimský svet –
a prostredníctvom nich aj inakosť v najrôznejších
podobách – stali pre neho trhlinou, s ktorou sa musel
a chcel nejako vyrovnať. Diskutujúci spolu
s moderátorom na to nadviažu svojimi skúsenosťami
a perspektívami. Dotknú sa takých tém, ako je úloha
trhliny vo vzťahu sebaidentifikácie a vysporiadania sa
s inakosťou, umenie ako trhlina v systéme
samozrejmých presvedčení, etický a spirituálny rozmer
bublín a trhlín v našich životoch.
Moderuje: Milán Žilák (fr. Lukáš OP)

