
Deň otvorených ateliérov 2019 
 

 
 
Momenty dotyku s krásou a výnimočné chvíle osobných stretnutí s výtvarníkmi 
Sobota 19. 10. 2019 od 10.00 do 21.00 
Rohožník, Stupava, Bratislava, Bratislava – Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky 
Grob, Svätý Jur, Limbach, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Častá a Budmerice 
 
V sobotu 19. 10. 2019 od 10.00 do 21.00 sa naskytá mimoriadna príležitosť pre  Vás všetkých – milovníkov 
umenia, amatérskych tvorcov ale i zvedavcov vkročiť do dverí, za ktorými vzniká krása. Štyridsaťdva 
výtvarníkov z dvadsiatich ôsmich ateliérov a dve sprievodné výstavy v rámci Bratislavského kraja 

sprístupnia svoje priestory v Rohožníku, Stupave, Bratislave, Bratislave - Vajnoroch, Ivanke pri Dunaji, 
Chorvátskom Grobe, Svätom Jure, Limbachu, Pezinku, Viničnom, Vinosadoch, Modre, Častej a Budmericiach. 

Myšlienkou podujatia je vnášať umenie do našich uponáhľaných dní, inšpirovať sa tvorbou výtvarníkov 
a vzájomne sa podeliť o svoje pocity. Je to jedinečná príležitosť, ktorá je zážitkom pre oko i ducha – môžete 
vnímať prostredie, v ktorom sa rodí umenie, hrajú farby a tvary, dýcha na Vás vôňa terpentínu, dreva, kovu a 
hliny. Môžete si podať ruku s Vašim obľúbeným umelcom, zoznámiť sa s ním a spoznať jeho svet. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

 Pýtate sa ako na to? 
Odhliadnuc od premenlivého jesenného počasia, si môžete bez obáv na pevno vopred naplánovať  prehliadku 
ateliérov a výtvarných dielní autorov s pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, stačí si zapamätať 
termín - sobotu 19. 10. 2019. 

 

 Kde nájdete otvorené ateliéry? 
Prvé indície vedúce do ateliérov jednotlivých autorov ste mnohí našli už v katalógu Salón výtvarníkov 2019 pod 
logom podujatia „DOA“. Spektrum výtvarníkov, ktorí budú otvárať tento rok svoje ateliéry, je však oveľa širšie 
a dozviete sa o ňom na webovej stránke Malokarpatského osvetového strediska 
www.moska.sk/sk/podujatia/doa2019 
www.facebook.com/Moska.sk 
www.facebook.com/events/2354605324797103/  
kde bude zverejnená elektronická mapka na stiahnutie a skladací bulletin s mapkou so zoznamom 

jednotlivých umelcov a vyznačenými miestami  
Tlačené mapy nájdete na pultoch informačných kancelárií: 

Mestské informačné centrum Pezinok, M. r. Štefánika 1, Stará radnica 
Infocentrum Svätý Jur, turistické informácie a umelecká galéria, Prostredná 64 
Turisticko-informačné centrum Modra, Štúrova 59 
Turistické informačné centrum Bratislava, Klobučnícka 2 
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 9 
 

 Deň otvorených ateliérov 19. 10. 2019 
Spoločne s rodinou, alebo s priateľmi preskúmajte mapu DOA a rozhodnite sa pre miesta, ktoré Vás najviac 
lákajú. Možno si v sobotňajšie ráno trochu privstaňte, už len preto, aby Vaša cesta po ateliéroch bola čo 
najpestrejšia a zastihli ste od 10. do 21. hodiny čo najviac umelcov. Ateliéry na danej adrese budú označené 
maliarskym stojanom s informačnou tabuľou a maliarskou paletou s číslom ateliéru. Už v prvom ateliéri, do 

ktorého zavítate, si môžete vyzdvihnúť tlačený očíslovaný zoznam s adresami ateliérov zúčastnených 
výtvarníkov.  
 
Naše odporučenie - neponáhľajte sa veľmi, dajte umeniu čas, aby malo šancu sa Vás dotknúť a aby sa krása, s 
ktorou sa stretnete, uhniezdila tak vo Vašich očiach ako aj Vašich srdciach. 

 

http://www.moska.sk/sk/podujatia/doa2019
http://www.facebook.com/Moska.sk
https://www.facebook.com/events/2354605324797103/


Prajeme Vám šťastnú cestu a veľa zážitkov 
 
 

Zoznam umelcov otvárajúcich svoje ateliéry a ich očíslovanie na mape: 
1. Jana Lepejová, Modra 
2. Marián Polonský, Tomáš Polonský, Modra 
3. Pavol Šima-Juriček, Modra 
4. Beáta Hrbatá, Modra 
5. Mária Špániková, Modra 
6. Silvia Švecová, Častá 
7. Alena Kadlečíková, Alexander Kadlečík, Budmerice 
8. Miroslav Duša, Budmerice 
9. Oskar a Mária Hanusková, Pezinok 
10. Zuzana Poláková, Pezinok 
11. Rozína Bollová, Pezinok 
12. Galéria Fantázia, Pezinok  
13. Marcela Jurášová, Pezinok 
14. Miroslav MOTYČÍK /MIME/, Pezinok 
15. Ján Pribula, Jozef Lichardus, Ivana Máleková, Pezinok 
16. Andrej Frič – Frikou, Viničné 
17. Katarina Polgáry, Chorvátsky Grob 
18. Milota  Havránková, Chorvátsky Grob 
19. Tatiana Kozáková, Limbach 
20. Katarína Slatinská, Martin Maglay, Boris Slatinský, Limbach 
21. Mária a Ľuboslav Pohronský, Lucia Pohronská-Svobodová, Svätý Jur 
22. Sylvia Brezianská, Svätý Jur 
23. Evla Vlašičová, Bratislava-Vajnory 
24. Ladislav Černý, Ivanka pri Dunaji 
25. Denisa Kolářová, Bratislava 
26. Martina Čupková-Hrebeňová, Rohožník 
27. Barbora Kočišová, Stupava 
28. arte.via, o. z.:  Agneša Vavrinová, Janka Demetrová, Martina Mitická, Milada Lengyelová, Monika    

Balogová, Petra Balogová, Stanislava Lantayová, Miloš Ulrych, Stupava 
 
Sprievodné výstavy: 

Annamária Jeliková, umelecko-dokumentárna fotografia, Čokoládovňa a artshop Mlsná Emma, Pezinok 
Miroslav Duša, ukážky bábkarskej scénografie, Okál Kult. centra Budmerice – areál Parku Kaštieľa v 
Budmericiach 
 
 
 
Hlavní partneri podujatia: 

 Deň otvorených ateliérov sa organizuje v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage 
SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.  

 

 Fond na podporu umenia - Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

 
 

 
 
 
Organizátor podujatia: 

 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, 

ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom 
je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Partneri podujatia: 
 

 Národné osvetové centrum v Bratislave, Župná jeseň, in.ba, Kultur Niederősterreich,  Kulturvernetzung 
Niederősterreich 

 

                                      
 

 

 
 
 
 
 
Kontakt: 
tel: 033/643 34 89 
e-mail: moska@moska.sk 
www.moska.sk  
 

Kontakt na organizátora: 

Ján Honza 
tel: 0905 777 968 
e-mail: honza@moska.sk 

FB: www.facebook.com/Moska.sk 

http://www.moska.sk/
http://www.facebook.com/Moska.sk

