
VernisáÏ v˘stavy je spojená s recepciou, 
ktorú pripravila spoloãnosÈ Hotelov Plus a.s.

V prípade záujmu o usporiadanie spoloãensko - pracovn˘ch 
stretnutí Vám poskytneme informácie na tel. ãísle: 02/432 94 445

Mediálni partneri:

Časopis o stavebníctve a kultúre bývania

MONA LISA

PRÍTOMNÁ MINULOSŤ

500 ROKOV
od namaºovania 

najznámej‰ieho, najslávnej‰ieho 
a najvzácnej‰ieho obrazu sveta.

50 populárnych v˘tvarníkov 
vytvorilo umelecké diela, 
ktor˘ch v˘stavu reÏíruje  

ªuboslav Moza.
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Pod zá‰titou
Prezidenta Slovenskej republiky

a 
predsedu zahraniãného v˘boru NR SR

sa uskutoãní
v˘stava a koncert o úcte k civilizácii, 
obdive ãloveka a o nad‰ení Ïivotom

MONA LISA

PRÍTOMNÁ MINULOSŤ

ktorú  komisársky pripravil 
PhDr. ªUBOSLAV MOZA

a na ktorej prehliadku Vás ão najsrdeãnej‰ie 
poz˘vame.

V˘stava je sprístupnená 
od 14. septembra 2006 (‰tvrtok) 

v galerijn˘ch priestoroch Západnej terasy
Bratislavského hradu a potrvá 

do 29. septembra 2006. 
Otvorená je denne od 10.00 do 19.00 hodiny.

*     *     *

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Viac ako stodvadsaÈ v˘tvarn˘ch originálov
vzniklo prevaÏne na sympóziu, 

ktoré komisár v˘stavy usporiadal. 
Táto v˘stava bude následne rein‰talovaná 

v niektor˘ch renesanãn˘ch zámkoch Talianska, 
v âeskej republike, v Rakúsku 

a v Európskom parlamente v Belgicku. Podujatia
podobného charakteru realizujú jednotlivci 

a spoloãnosti aj v ìal‰ích ‰tátoch sveta. 
Obrovské v˘roãie tohto veºkého obrazu 

sa tak spontánne stalo slovensk˘m 
a svetov˘m v˘razom túÏby po harmónii, 

láske a po mieri.

MONA LISA
(1506 - 2006)

iba na tejto v˘stave
a v celosvetovej premiére v 3D projekcii,

uvidíte po 500 rokoch skutoãnú tvár
legendárnej Ïeny.

La Gioconda tak, ako ju videli
iba jej súãasníci

a majster Leonardo di ser Piero da Vinci.

ZMYSELNOSË, KRÁSA, POZNANIE.

Príbehy renesancie a dne‰ka stvárnené
50 známymi slovensk˘mi a

svetov˘mi v˘tvarn˘mi umelcami
v pestrosti umeleck˘ch názorov a disciplín.
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VáÏen˘ priateº umenia

Dovoºujeme si Vás t˘mto pozvaÈ 
na slávnostnú akadémiu  poãas v˘stavy

MONA LISA

PRÍTOMNÁ MINULOSŤ

ktorá bude spojená so stretnutím tvorcov 
a milovníkov umenia
a uskutoãní sa dÀa 

23. septembra 2006 (sobota), 
o 17.00 hodine.

Vzácny kultúrny program, 
charitatívna aukcia. 

Vstup na obe uvedené akcie 
prosíme v˘luãne na pozvánky 

s potvrdením Va‰ej úãasti. 

R.S.V.P.: tel./fax.00421 2 54789416, artem@artem.sk
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