Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Žilinský samosprávny kraj
Zemplínske múzeum v Michalovciach
kultúrne zaradenie Košického samosprávneho kraja

Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú
na vernisáž výstavy

vo štvrtok 6. septembra 2018 o 16.30 hod.
v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne
Kurátorka: Mgr. Dana Barnová
Výstava potrvá do 11. novembra 2018
Otvorené ut – ne od 10.00 do 17.00 hod.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 43 586 3212 • e-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk
www.oravskagaleria.sk • Fb: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
www.lodslanica.sk • Fb: Loď Slanica – vyhliadková plavba po Oravskej priehrade

Galéria
roka

2015

• narodil sa 15. decembra 1887 v obci Hogyész pri Pécsi
v južnom Maďarsku (Tolnianska župa) v rodine riaditeľa
školy, organistu a kantora
• základné vzdelanie získal doma vo svojom rodisku
• po absolvovaní základného vzdelania v roku 1902
pokračoval v ďalšom štúdiu najprv na gymnáziu
v Szekszárde, neskôr v Maďarskom kráľovskom štátnom
učiteľskom ústave v Baji
• v roku 1906 odišiel študovať do Budapešti, kde výtvarné
školstvo na všetkých stupňoch dožívalo v atmosfére
neskorého doznievajúceho romantizmu

Jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu; bol zanieteným obdivovateľom a stvárňovateľom tunajšieho kraja a ľudu.
V rokoch 1911 – 1944 žil a tvoril v Michalovciach, v mestečku vzdialenom od akýchkoľvek
hospodárskych i kultúrnych centier, mimo aktuálneho výtvarného diania. Očarený krásou
a ľudovým koloritom Zemplína mnohým, ktorí ho nasledovali prezentoval tento kraj aj ďaleko za jeho hranicami. Prostredníctvom realistickej maľby v duchu akademizmu sa dopraco-

• v roku 1911 pricestoval s manželkou do Michaloviec, kde
prijal miesto učiteľa kreslenia na meštianskej škole na
Hodvábnej ulici (dnes ul. Ľ. Štúra), neskôr na Sztárayho ul.
(dnešná Farská) a od roku 1914 na Verbovčíku.
• v rokoch 1911 – 14 absolvoval študijné cesty a maliarske
plenéry: v r. 1912 v Nagybányi v Sedmohradsku,
organizovanom podľa vzoru francúzskej barbizonskej školy
a v Taliansku v r. 1914.

krajinou a ľuďmi sa jeho dielo stalo akousi svojráznou výtvarnou monografiou Zemplína.

• v roku 1919 po zmene spoločensko-politických pomerov
bola novým vyučovacím jazykom slovenčina, bol
T. J. Mousson nútený opustiť učiteľské povolanie a stal sa
slobodným umelcom

Zemplínske múzeum v Michalovciach vlastní najucelenejší súbor obrazov – olejomalieb, kre-

• v roku 1944 po ťažkej chorobe odchádza z Michaloviec

sieb a akvarelových štúdií na Slovensku.

• zomrel v Trenčíne u syna Viliama 6. novembra 1946

val k uvoľnenému prejavu čistej farebnosti, využívajúcej zákonitosti svetla a farby, brilantne
zachytávajúc prchavosť okamihov a svetelných efektov. Vďaka neustávajúcemu zaujatiu

