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Ernest Zmeták  

1 Ernest Zmeták. Procida.1973, olej.  

2 Ernest Zmeták. Ulička z Orvieta 

Milan Paštéka  

1 Odkaz IX, 1995 (olej, súkromný majetok)  

2 Cestujúci 1988  (olej)  

3 Starý motív, 1964 (olej)  

Július Koller   

1 More, 1964  

2 Strašiak na obytnom poli, 1964 (olej)  

3 Lyžiarske skoky, 1966 ( lepenka, papier, drevo, kov) 

4 Antiobraz, 1969 (Raster)  
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Dezider Tóth  

1 Sneh na strome, 1970, (fotozáznam)  

2 Názorné pomôcky, 1977, (serigrafia)   

3 Depozit výstavnej siene, 2000,akryl.  

Otis Laubert  

1 Bez názvu, 1999, zo série Zbierky  

2 Zo série Tapisérie 1989  

3 Zo série Tapisérie  

4 Bez názvu 1990  

Agnesa Sigetová (1939-2004)  

1 Z cyklu prieniky 1991(ceruza, farebný tuš)  

2 Narastanie. 1992 (ceruza a tuš)  

3 Z cyklu rozpad portrétu 1992 (ceruza)  

Kvetoslava Fulierová  

1 Slnečná partitúra IV, 1999 ( kombinovaná technika)  

2 Chorálna partitúra [197] 

3 Partitúra zatmenia slnka 2000 (kombinovaná technika)  

4 Vesmírna partitúra 1999 (kombinovaná technika)  

Dorota Sadovská  

1 Portrét Sabiny B. a Aminaty T.  

2 Na  prechádzke. 2001.  Detail. Inštalácia 200 obrázkov 3,5x4,5 – akryl  

eric šille  

1 Downloading, 2005, digitálna tlač, elektronické umenie  

2 the dream is still asleep, 2005, digitálna tlač, elektronické umenie  

Výtvarný proces detí v mimoškolskom prostredí - realizácia ilustrácie  

Edukácia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave  

Umelecká ilustrácia v knihe pre deti a jej výtvarný prejav na obálkach knižných 
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kníhkupectvách)  
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Umelecká ilustrácia v deväťdesiatych rokoch – tituly  

Umelecká ilustrácia v osemdesiatych rokoch – tituly  
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Ilustrácie použité pri explorácii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


