Občianske združenie LECA
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Ctení hostia, vážení priatelia!
Vitajte už po štvrtýkrát na benefičnom galavečere ŠTVORLÍSTOK PRE
TALENTY. Hoci píšeme históriu 4.ročníka projektu, práci s mladými
talentami a ich podpore sa venujeme už od roku 2010. Občianske združenie
LECA bolo založené 4 roky nato. Od vzniku našej charitatívnej organizácie
bolo podporených už viac ako 120 mladých talentov, mnohí z nich sú pod
našimi ochrannými krídlami dlhodobo a nám robí veľkú radosť sledovať
ako sa ich danosti rozvíjajú, ako trávia čas pri aktivitách, ktoré napĺňajú ich
vnútorný svet a ako dosahujú svoje vysnívané, či už menšie alebo aj väčšie
sny.
Je veľké šťastie, keď človek môže pomáhať iným. Hovorí sa, že oveľa krajší
pocit má ten, kto dáva ako ten, kto dostáva. Na Slovensku máme veľa
šikovných, talentovaných ľudí. Deti, ktoré sa narodili do sociálne slabších
pomerov, musia sa dvojnásobne snažiť v dosahovaní výsledkov. Známy
spisovateľ Paulo Coelho povedal: Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa
spojí, aby si to dosiahol. Naše mladé talenty skutočne chcú rozvíjať svoje
danosti, ktoré im boli do vienka dané. Chcú študovať, chcú sa venovať
umeleckej činnosti, chcú rozdávať krásu duše. Pretože talent je dar mať
schopnosť rozdávať krásu duše svojmu okoliu.
Je pre nás nesmiernou cťou už 8 rokov podávať pomocnú ruku a pracovať
s talentovanými deťmi, stáť na začiatku, veríme že ich budúceho úspešného
umeleckého pôsobenia. Naše ciele by sme však nemohli napĺňať bez podpory
sponzorov, mecenášov, ľudí dobrej vôle, ktorí uverili a veria našej práci, ktorej
sa venujeme s odhodlanosťou a vervou. Úprimné poďakovanie patrí všetkým
umelcom, ktorí počas roka nezištne s našou organizáciou spolupracujú.
Všetci spolu tvoríme mozaiku, ktorá našim mladým talentom mení a pomáha
vytvárať krajší, lepší život.
Sme nesmierne radi a vďační, že ste sa aj Vy pridali k nám. Je pre nás veľkým
potešením predstaviť Vám dnes večer, v programe 4.ročníka benefičného
galavečera Štvorlístok pre talenty výsledky našej celoročnej práce.
Veríme, že s nami prežijete krásne okamihy.
Želáme Vám krásny umelecký zážitok!

Nová Kia Stinger - Nech žije jazda.
Cesty nikdy neboli stvorené len pre obyčajnú jazdu. Sú tu preto, aby sme precítili
každú zákrutu, každé stúpanie i rovinu. Predstavujeme novú Kia Stinger.
Auto, ktoré je vytvorené pre vášeň a pôžitok z jazdy. Prichádza nová éra
športového štýlu a mimoriadneho výkonu. Je jednoducho stvorené pre ten
najúžasnejší zážitok, ktorý sa dá na ceste zažiť. Nasadnite, cestujte, objavujte
a nachádzajte. Pretože len tak znovu objavíte ten pravý pocit, ktorý vám
pripomenie, čo znamená ozajstná jazda.
Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba paliva 6,4-10,6 l/100 km, emisie CO2: 169-244 g/km. Obrázok je ilustračný.

Andrej Antonio LECA & Roberto LECA
organizátori projektu a hostitelia večera

Poslanie občianskeho združenia LECA
Zakladateľmi občianskeho združenia LECA sú producenti, majitelia
umeleckej agentúry a produkčnej spoločnosti LECA production
Andrej Antonio Leca a Roberto Leca.
Občianske združenie LECA od svojho vzniku vyhľadáva a podporuje
talentované deti a mládež vo veku od 3 do 26 rokov vo všetkých
umeleckých odvetviach
– hudba, spev, tanec, dráma a výtvarné umenie.
Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoje danosti a
ich rozvíjanie obhájiť. Štipendisti občianskeho združenia LECA sú
žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi
domácich a svetových súťaží, študenti vysokých škôl.
Zmyslom projektu je podporovať jedinečnosť a osobitosť každého
snaživého dieťaťa, bez rozdielu sociálneho zázemia, vierovyznania
a rasy. Venujeme sa vyhľadávaniu a podpore talentovaných detí
a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva
SR a ČR, teda takých detí, ktoré boli obdarené talentom, ale ich
sociálne zázemie im nedovoľuje alebo veľmi ťažko môže zabezpečiť
podmienky pre plnohodnotné štúdium a rozvoj.
V rámci štipendijného programu poskytujeme štipendiá na
preplatenie školných poplatkov, pomôcok a potrieb k vykonávaniu
umeleckej činnosti
(napr. tanečné kostýmy, výtvarné potreby, hudobné nástroje a pod.),
preplácame náklady spojené so štúdiom či mimoškolské aktivity,
cestovné náklady, internáty,
či účastnícke poplatky na súťažiach, workshopoch, majstrovských
kurzoch a pod.
Deti a mládež sú do štipendijného programu LECA FOND
zaraďované na základe výberových konaní, na ktorých
zasadajú v porotách členovia Umeleckej rady. V aktuálnom
školskom roku bolo do štipendijného programu zaradených
73 štipendistov

Viac informácii o aktivitách o.z. LECA a aktuality nájdete
na web-stránke: www.lecaproduction.com

Aktivity o.z. LECA a štipendisti
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Každoročne na začiatku školského roka zasadá
odborná komisia v rámci výberového konania do
štipendijného programu o.z. Leca. V rámci školského
roku 2017/2018 vyberala porota v zložení: Andrej
Antonio Leca, Roberto Leca, dirigentka Elena
Šarayová, operná speváčka Božena Ferancová,
herečka a speváčka Mája Velšicová, výtvarníčka
Viera Čapková, choreograf a režisér Jaroslav
Moravčík, hudobník Ján Berky Mrenica ml. a garant
za štúdium Elvíra Chadimová.

Legenda jazzu Peter Lipa
počas workshopu o.z. LECA
v Hoteli pod Lipou
v Harmónii skúšal
s talentovaným klaviristom
Erikom Kokym. Spolu so
sestrou Magdalénou účinkujú
v programe galavečera ako
hudobný doprovod Petra
Lipu a japonskej jazzovej
speváčky Masumi Ormandy
spoločne so svetoznámym
saxofonistom Radovanom
Tariškom.
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Kristína Miklovičová je jedna
z prvých
štipendistiek, ktoré od svojho
vzniku o.z.
LECA podporuje. Študentka Kon
zervatória
v Bratislave, prijatá na VŠMU,
kde bude
pokračovať v štúdiu v odbore
Tanečné divadlo
a performancia.

Muzikálová hviezda, speváčka Sisa Sklovská účinkovala
v minulých ročníkoch projektu Štvorlístok pre talenty.
Na foto s talentovanými tanečníkmi o.z. LECA.
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Štipendista Šimon Bačík
sa v aktuálnom školskom
roku stal žiakom Tanečného
konzervatória Evy Jaczovej
v Bratislave. Predtým
študoval na konzervatóriu
v Trnave. Prednedávnom bol
na konkurze prijatý do Ballet
Seefestspiele Mörbisch, kde
bude účinkovať počas celého
leta v operete Grófka Marica.

porujeme aj členov
V rámci štipendijného fondu pod
vci z Terchovej.
folklórneho súboru Bobáňo

Tomáš Kaluja pochádza
z rómskej rodiny z Veľkých
Kapušian. Venuje sa tancu
od útleho detstva, pričom
vždy dosahoval výborné
výsledky. Je členom
Tanečného klubu Sambed
v Rožňave pod vedením
Júliusa Schvarcza.

Na začiatku roka
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Tradične v decembri občianske združenie LECA využilo Charitatívny stánok pomoci na Staromestských
vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí. Počas dvoch dní sa pri stánku vystriedalo množstvo známych
tvárí, osobností, podporovateľov a široká verejnosť, ktorej sme prezentovali našu činnosť.
Na deň sv. Mikuláša vystúpili na pódiu vybraní štipendisti.

Organizátori projektu
a hostitelia večera
ANDREJ A. LECA & ROBERTO LECA

V GALAPROGRAME TANCUJÚ, SPIEVAJÚ A HRAJÚ
TALENTOVANÉ DETI A MLÁDEŽ
ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN - ŠTIPENDISTI O.Z. LECA,
ŠTUDENTI UMELECKÝCH ŠKÔL,
DRŽITELIA MNOHÝCH OCENENÍ A TITULOV

SIMA MARTAUSOVÁ
NINA POLÁKOVÁ
a ROMAN LAZÍK

MILKA ZIMKOVÁ

PAVEL TRÁVNÍČEK

JITKA FRANTOVÁ

MÁJA VELŠICOVÁ

JANA NAGYOVÁ

ZDENKA PROCHÁZKOVÁ

JÁN BERKY MRENICA ml.
& Free N’ Loop
– Peter LUHA
a Marián JASLOVSKÝ

PETER LIPA

RADOVAN TARIŠKA

SUVERENO
EVA GOLOVKOVÁ

EVA MÁRIA CHALUPOVÁ

PETER ADAMOV

MARTINA MÚDRA

MICHAL MATEJČÍK

Exkluzívny hosť
z Japonska
MASUMI ORMANDY

JUSTIN TOPOĽSKÝ
& JANA DAŇOVÁ

Bratislavský detský
zbor pod vedením
Jany BEZEK
a Róberta TIŠŤANA

Dievčenský spevácky zbor
Slovenského rozhlasu

PODDUKELSKÝ UMELECKÝ
ĽUDOVÝ SÚBOR

Súčasťou programu je exkluzívna prehliadka úspešných žien v modeloch
od módnej návrhárky Ivety LEDERER

Exkluzívna prehliadka úspešných žien v modeloch
od módnej návrhárky Ivety LEDERER

Exkluzívna prehliadka úspešných žien v modeloch
od módnej návrhárky Ivety LEDERER

Dr. Silvia Oravkin Matejová, MBA

Mária Csizmadiová

riaditeľka Hotela pod Lipou, Modra - Harmónia
„Robiť dobrý biznis a čeliť konkurenčnému prostrediu zaplní každé miesto kapacity
človeka. I keď sa snažíme podať pomocnú ruku, ak je niekto v núdzi a jeho príbeh nám
skríži cestu, nie vždy si dokážeme oddeliť čas a priestor, aby sme sa obzerali po tých,
ktorí potrebujú podporu a nasmerovanie, aby naplnili svoje sny a zúročili svoj talent.
Preto ma zaujal projekt Štvorlístok pre talenty, realizovaný občianskym združením LECA.
Je mi cťou, že náš Hotel pod Lipou so svojim profesionálnym tímom sa môže stať jedným
štvorčekom uloženým do celej mozaiky života týchto mladých talentovaných ľudí.“

konateľka a riaditeľka spoločnosti Speed line
„Poslanie projektu o.z. LECA ma oslovilo na plnej čiare. Je mi cťou, že môžem byť
súčasťou tejto veľkolepej myšlienky a hodnotného charitatívneho projektu. Deti sú tie
najzraniteľnejšie na svete, so svojou otvorenosťou, úprimnosťou a láskou. Zodpovednosť
za to, aby boli v budúcnosti úspešní ale aj šťastní ľudia je na našich pleciach. Rozvinutie
ich talentu a tvorivosti je základom k tomu, aby sa z nich stal unikát. Podporu detí
vnímam ako svoju povinnosť a obzvlášť, ak je to spojené s ich náročnou a húževnatou
prácou, ktorú samé vkladajú do rozvoju svojich schopností.“

Ing. Mariana Hriňová
Dr. Andrea Rajňáková, PhD.
lekárka - gastroenterologička, majiteľka kliniky v Singapure
„Ako matka dobre viem čo umenie pre deti a mládež predstavuje. Výrazne im
pomáha harmonicky sa rozvíjať a získavať široké spoločenské a kultúrne povedomie.
Sebavedomie a hrdosť, ktoré srší aj z mojich deti po ich hudobnom vystúpení by som
veľmi rada dopriala aj tým deťom, ktoré by inak nemali možnosti prejaviť svoj talent.
Umenie predstavuje univerzálny jazyk, ktorý zbližuje bez ohľadu na pôvod či vek. I keď
nežijem na Slovensku, aj na diaľku ma oslovil entuziazmus Lecovcov a dúfam, že môj
príspevok aspoň trochu pomôže týmto deťom sebavedome rásť a držať pevne v rukách
svoju budúcnosť.”

zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene
„Pôsobím na súkromnej strednej umeleckej škole a často sa stretávam s deťmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Aj keď by sa zdalo, že práve takúto školu navštevujú deti
z bohatých rodín, nie je to tak. Od začiatku existencie sme podporovali talentované deti
rôznymi sociálnymi programami, v súčasnosti sa za štúdium neplatí. Záleží mi na tom,
aby deti, ktoré nemajú dobré finančné zázemie študovali, rozvíjali svoj talent a tvorivosť.
Sú naša budúcnosť a nezáleží z akého sú prostredia, dôležité je, aby dostali šancu. Som
veľmi rada, že som dostala príležitosť zúčastniť sa charitatívneho projektu Štvorlístok pre
talenty a pomôcť aj neznámym deťom, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Oceňujem prácu
usporiadateľov projektu, snahu vyhľadávať talentované deti zo sociálne znevýhodnených
skupín, organizovať charitatívne programy a dlhodobo sa starať o rozvoj ich tvorivosti a talentu.“

Ivana Marušková
marketingová manažérka Liečebných termálnych kúpeľov Sklené Teplice
„Každé jedno dieťa by malo dostať šancu ukázať čo sa v ňom skrýva, avšak nie každé
má na to vytvorené podmienky a možnosti. Pomáhať iným je našim poslaním a dá
sa povedať aj milou “povinnosťou”, najmä keď sa jedná o deti, ktoré si sami pomôcť
nevedia a ak môžeme podporiť tak úžasný projekt, akým Štvorlístok pre talenty
bezpochyby je, s veľkou radosťou sa kúpele Sklené Teplice opäť stanú jeho súčasťou.
Umenie a neskutočné odhodlanie, ktoré deti na javisku predvádzajú, rozhodne stojí
zato a je pre nás nezabudnuteľným zážitkom.“

Mgr. Eva Beňová, MA, DESS

riaditeľka Úradu pre vydávanie publikácií EÚ so sídlom v Luxemburgu
„Ako prejav kultúry a komunikačný prostriedok, umenie je základom na zlepšenie
spolužitia rôznych národov a prispieva aj k procesu poznávania a transformácie sveta.
S manželom, ktorý je pôvodom z bývalej Juhoslávie, žijeme v Luxemburgu. Naša
5-ročna dcérka od malička navštevuje školu, ktorá je postavená na montessoriovskej
pedagogike a už teraz sa dorozumie v štyroch jazykoch. Rozvoj tvorivosti a osobnosti
štúdiom umenia aj mne v živote pomohol pri riešení rôznych ťažkých situácií
a v profesionálnom raste. Každému dieťaťu by som dopriala, aby realizovalo svoj
tvorivý potenciál, rozvinulo talent a prispelo k rozvoju spoločnosti hodnotnými
výtvormi. Vzdelávanie v oblasti umenia podporuje ich vnímavosť a tvorivosť, ako aj
fyzický a intelektuálny rozvoj, a vytvára tak podmienky pre ich úspech v budúcnosti. Veľmi si vážim príležitosť prispieť
svojou účasťou.“

Mgr. Ľubica Mačugová
konateľka spoločnosti CYPRIANUS
„Keďže som bývalá pedagogička, uvedomujem si, aké je dôležité pracovať
s talentovanými deťmi, ktoré nemajú možnosť kvôli prostrediu rozvíjať svoj talent. Páči
sa mi hlavne myšlienka dlhodobej podpory v detstve a následne v kritických rokoch
dospievania, kedy je dôležité vydržať a nepodľahnúť zvodom okolia. Myslím si, že
Občianske združenie LECA dáva deťom potrebnú motiváciu a verím, že aj ich svetlú
budúcnosť.“

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

profesorka a zástupkyňa prednostu I. Chirurgickej kliniky LF UJPŠ a UNLP
v Košiciach
„Umenie je kvet života celej spoločnosti. Ak má niekto talent v umení, je to dar od Boha,
ktorý treba rozvíjať. Nie každý má však na rozvoj svojho talentu vytvorené vhodné
podmienky. Občianske združenie LECA vytvára priestor a pomáha umelecky nadaným
deťom podporiť ich kreativitu a talent. Veľmi rada som prijala ponuku podporiť ušľachtilý
projekt Štvorlístok pre talenty.“

MDDr. Lucia Richterová
zubná lekárka, čeľustný ortopéd
„Projekt Štvorlístok pre talenty ma oslovil lebo nie každý v živote mal také zázemie na
rozvíjanie svojho prirodzeného talentu ako som mala ja. Rodina ma vždy podporovala
počas štúdia a pomohla mi v tých najťažších chvíľach života. Za to jej veľmi pekne
ďakujem a teraz môžem každému povedať, že moja práca je mojím koníčkom. Preto
chcem podporiť ostatné deti aby mohli rozvíjať svoj talent a milovali svoju prácu.“

Exkluzívna prehliadka úspešných žien v modeloch
od módnej návrhárky Ivety LEDERER
PhDr. Mária Gáliková
podnikateľka

„Štvorlístok je symbolom šťastia. Žiaľ, niektoré deti v živote šťastie nemajú - žijú v neúplných
rodinách s finančnými ťažkosťami, majú zhoršený prístup ku vzdelaniu, alebo ich trápi iná
forma sociálneho vylúčenia. Som presvedčená o tom, že pomáhať takýmto deťom rozvíjať
ich talent je naša povinnosť. Veľmi ma preto teší, že môžem prispieť, prostredníctvom
účasti v prehliadke vyjadriť tomuto projektu podporu a pričiniť sa o to, aby si deti mohli
plniť svoje sny bez ohľadu na podmienky, v ktorých žijú.“

MODRA - HARMÓNIA

Hotelový rezort ****
PaedDr. Eugenia Soňa Braunová

konateľka cestovnej agentúry Kornati Tribunj

„V minulom roku som sa po prvýkrát bližšie zoznámila s projektom občianskeho združenia
LECA. Spoločne s organizátormi sme pripravili a zrealizovali letný tábor pre deti pri mori
v Chorvátsku. Bola som svedkom toho ako si tieto deti vedia vážiť, keď sa im podá pomocná
ruka. Vyvrcholením workshopu bol koncert v miestnom amfiteátri, ktorý bol do posledného
miesta zaplnený divákmi. Bola to krásna reprezentácia. Preto bolo pre mňa samozrejmé
zapojiť sa a podporiť projekt Štvorlístok pre talenty aj tento raz.“

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná

v krásnej prírode

NEČAKANÉ
ZÁŽITKY
KÚSOK
OD MESTA

Malých Karpát

viac na

hotelpodlipou.sk

poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Bánovce nad
Bebravou, psychologička a pedagogička

„Projekt Štvorlístok pre talenty s charitatívnym rozmerom v prospech skvelej veci je
jedinečný a vynikajúci. Roky pracujem v oblasti školstva a psychológie a veľmi dobre viem,
koľko talentov sa stráca v nenávratne len preto, že doma nemajú sociálne zázemie. Ak však
dostanú príležitosť v podobe dlhodobého štipendia, urobia všetko preto, aby dosiahli svoj
vysnívaný cieľ a šancu, ktorú im dali ľudia so srdcom na správnom mieste, veru nepremárnia.
Čerešničkou na torte je skutočnosť, že štipendisti majú možnosť predviesť svoje schopnosti
a talent po boku slávnych osobností slovenskej i zahraničnej umeleckej scény. Vďaka Vám,
občianske združenie LECA!“

PhDr. Iveta Nemcová, MBA
zakladateľka a prezidentka Aliancie výživových poradcov Slovenska

„Ešte pred založením Aliancie výživových poradcov na Slovensku som sa venovala
poskytovaniu komplexných služieb vo forme odborného poradenstva a dohľadu nad
redukciou hmotnosti, v oblasti výživy, zdravého životného štýlu. Vytvorila som licenčný
systém na nezávislé prevádzkovanie poradenských centier pre úpravu telesnej hmotnosti
pomocou redukčných programov a špeciálnych výživových programov pri zdravotných
obmedzeniach. Primárnou úlohou týchto programov, okrem účinnej redukcie a optimalizácie
hmotnosti, je predovšetkým pomáhať ľuďom pri liečbe civilizačných ochorení, ktoré vznikajú
práve v dôsledku nadváhy a obezity. Slovíčko „pomáhať“ je všetkým našim výživovým
poradcom veľmi blízke. Preto, keď prišla prosba o pomoc deťom v projekte Štvorlístok pre
talenty, nemohla som ju neprijať. Je pre mňa potešením, že môžem byť súčasťou projektu
a spolu s ostatnými sa podieľať na rozvoji budúcnosti tých, ktorým to ich sociálne prostredie
nedovoľuje. Rovnako tak podporiť talenty, ktoré by bez našej pomoci nemali šancu presadiť sa a uspieť.“

Mgr. art. Martina Múdra
operná speváčka, módna návrhárka, konateľka spol. PLEZURO

„Viem, aké je to náročné uplatniť talent v tejto dobe, viem, ako je ťažké žiť s nenaplnenou
túžbou, keď talentovaný človek túži tvoriť a nemôže alebo nemá dostačujúce prostriedky.
Každý človek by mal nájsť svoj talent a dar, ktorý mu Boh nadelil a rozvíjať ho. Len vtedy
môže byť šťastný a napĺňať svoje posolstvo, pre ktoré sa narodil. Takto naplnený človek je
spokojný, je darom pre spoločnosť. Som rada, že môžem byť súčasťou tohto projektu a byť
nápomocná pri rozvíjaní talentu niekoho, kto to potrebuje.”

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o., Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov, Slovakia
Tel: +421-56-668 0501, E-mail: deutschmann@deutschmann.sk, www.deutschmann.sk

TALENTY PODPORUJÚ TALENTY

Mária Banášová
JEDNOTA

Ďakujeme výtvarným umelcom, ktorí venovali diela v prospech projektu
Štvorlístok pre talenty. Výťažok z predaja poputuje do štipendijného fondu o. z. LECA.

glazovaná kamenina
Výška: 			
59 cm
Cena: 			
600,- EUR

Mgr. art. Pavol Macho
Z cyklu NÁDOBY A SVETLÁ
sklenená plastika
Rozmery: 		
Cena: 			

50 x 50 cm
2.000,- EUR

Mgr. Art. Julie Haluzová

ESENCE BAREV

akryl na plátne
Rozmery:
Cena:

50 x 60 cm
750,- EUR

Akad. mal. Katarína Vavrová

VEĎ MA NOCOU

grafika, originálna premaľba
Rozmery:
70 x 50 cm
Cena:
2.000,- EUR

Ema Máziková
BARBAKAN

akryl na plátne
Rozmery: 		
Cena: 			

Ema Máziková

Martin Laluha

KVETY

PAPAGÁJOVA PLAVBA
pastel na papieri
Rozmery: 		
Cena: 			

21 x 29 cm
750,- EUR

akryl na plátne
Rozmery:
Cena:		

80 x 60 cm
500,- EUR

60 x 80 cm
600,- EUR

Josef Šarman

Darina Berková

DETVIANSKE PASTORÁLE
olej na plátne
Rozmery:		
Cena: 		

100 x 60 cm
600,- EUR

MELUZÍNA

litografia
Rozmery:
Cena:

40 x 30 cm
400,- EUR

MgA. Vladimír Kiseljov (ČR)

PÍSEŇ PÍSNÍ

Veronika Rusňáková
ANJEL OCHRANCA

akryl so zlatom na sololite
Rozmery:
58 x 78 cm
Cena:
555,- EUR

líhané sklo
Rozmery: 		
Cena: 			

Viera Čapková

Zuzana Andelová Sandtnerová

SAMBA V RIU

akryl na plátne
Rozmery:		
Cena: 			

Sancho

IKARUS

olej na plátne
Rozmery:
Cena: 		

50 x 70 cm
400,- EUR

50 x 60 cm
550,- EUR

ZMYSLOVÉ VNÍMANIE

60 x 80 cm
1.500,- EUR

olej na plátne
Rozmery:
Cena:

90 x 70 cm
350,- EUR

Peter Hargaš

NAD RAMENOM
akryl na plátne
Rozmery: 		
Cena: 			

70 x 50 cm
500,- EUR

Hlavné diela vytvorené špeciálne pri príležitosti
projektu Štvorlístok pre talenty
Noémi Kolčáková Szakállová

MAOMAI

akryl na plátne
Rozmery:
80 x 160 cm
Cena:
10.000,- EUR

Ďakujeme za podporu a pomoc:
Ing. Ladislav Dobrodenka, CSc. s manželkou
Ing. Daniela Pápaiová
Dr. Andrea Rajňáková, PhD.
JUDr. Edita Gavorová
Ars Bratislavensis
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Mediconet Slovakia, s.r.o.
Katarína Szabová – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

„Múzy, božské dcéry Dia a Mnémosyné. Podľa gréckeho básnika Hésioda spolu 9 sestier.
Z gréckeho pôvodu je slovo múza odvodené zo slovesa maomai, čo znamená usilovať
a túžiť zároveň. Mnou maľované múzy hľadia z maliarskeho plátna odeté do tradičných
živôtikov krétskych bohýň zobrazených na historických freskách minojskej kultúry.
Touto cestou prajem všetkým usilovným umelcom avšak predovšetkým deťom, aby ich
v tvorivom živote sprevádzalo a inšpirovalo minimálne týchto 9 múz: Euterpé, Melpomené,
Kalliope, Erato, Ourania, Kleio, Thália, Polyhymnia a Terpsichoré.“

MUDr. Ľubica Veselá – Zdravé oko, s.r.o.
MUDr. Silvia Timková, PhD, MHA. – prodekanka LF UPJŠ v Košiciach
Konzervatórium v Bratislave
Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Ingrid Mária Vinkovič

Igi Brezo

MESAČNÝ SVIT
akryl na plátne
Rozmery:
Cena:		

Soňa Michaláková s manželom

Hotel Tatra Bratislava
150 x 120 cm
10.000,- EUR

„Život prináša do nášho života veľké
i malé veci. Veľkosť nášho bytia nie je
o tom, ako sa staráme o seba, ale aj o druhých okolo nás, ktorí to potrebujú, hoc
aj našim malým prispením. Môj príspevok vo forme umeleckého diela dúfam
pomôže a poskytne tak ďalším možnosť
krajšie žiť a rozvíjať talent, čo nám bol
nadelený. Mne bolo umožnené maľovať
a vytvárať umenie, začo som veľmi vďačný
svojim podporovateľom. Tak dajme šancu
aj ďalším! Vďaka iným aj ja tvorím a vystavujem či už na Slovensku ale často aj
v zahraničí /Veľká Británia, USA, Izrael,
Paríž, Praha.../. Dúfam, že tento projekt
prinesie nove krásne talenty obohacujúce
naše duše.“

Ďakujeme za nezištnú spoluprácu:
Jaroslav Valek – scénograf
Umelecko-dekoračné dielne SND
Simona Vachálková – kostýmová spolupráca
Zuzana Pauková – vlasový styling a make-up

PRIPRAVUJEME...
Sponzor
projektu:

Pri príležitosti 50.výročia Pražskej jari
produkčná spoločnosť LECA production uvedie
autorské predstavenie v talianskej produkcii.

7.september 2018 o 19.00 hod.

Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, Bratislava

MOJA PRAŽSKÁ JAR
Napísala a účinkuje: Jitka Frantova
Réžia: Daniele Salvo

Legendárna divadelná komédia (po 20-tich rokoch)

LORD NORTON a SLUHA JAMES
Účinkujú: Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda
Premiéra: jún 2018
Od júla aj vo vašom meste...
Autor: Ján Snopko
Produkcia: Rudolf Geri
Zastúpenie: umelecká agentúra LECA production
V novom predstavení LORD NORTON a SLUHA JAMES si budete môcť vychutnať nezameniteľný
humor, veselé a netradičné príhody v skvelom hereckom obsadení Ľuboša Kostelného a Jozefa Vajdu
v réžii Michala Vajdičku.
Ak sa chcete príjemne pobaviť na inteligentnom a brilantnom humore plnom komických
a nečakaných zvratov, príďte sa pozrieť na herecký koncert dvoch skvelých hercov Ľuboša Kostelného
a Jozefa Vajdu a stráviť tak večer, na ktorý budete s úsmevom dlho spomínať...

Organizátor:

V spolupráci:

Hlavný grantový partner:

Mecenáši:

Hlavný mecenáš:

Reklamní partneri:

AVP

ALIANCIA VÝŽIVOVÝCH PORADCOV SR

Mediálni partneri:

šarmantná
žena

Dodávatelia:

