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Vám dáva do pozornosti udalosť 

 
 
Levočská biela pani posledný krát v Múzeu Spiša 
 
 
 Pozývame vás na poslednú nočnú prehliadku venovanú výstave 

Levočská biela pani. V sobotu 25. 3. 2017 si ju môžete prísť pozrieť počas 

vstupov o 18:00, 18:15, 18:30, 19:30, 19:45 a 20:00. Čakajú na vás lektori v 

historických kostýmoch a špeciálne divadelné predstavenie  Divadla 

teatrálnej skratky. Predstavenie bude venované rekonštrukcii skutočných 

historických udalostí a posledných dní Juliany Korponayovej - Levočskej bielej 

pani. Rezervácie a predpredaj vstupeniek spustíme 20. 3. 2017. Marec je 

posledný mesiac, kedy si môžete výstavu pozrieť, tá u nás definitívne skončí 

svoju púť 31. 3. 2017.  

 

 Divadelné predstavenie s názvom „... ja som z lásky zvädla“ je 

venované posledným dňom života Juliany Korponaiovej pred jej popravou. 

Juliana spolu so sudcom Jánom Pálfim rekapituluje udalosti, ktoré viedli k jej 

zatknutiu. Vracia sa k svojej láske k Štefanovi Andrášimu. Premýšľa o prijatí 

listov, vďaka ktorým bola označená za zradkyňu. Vo sne sa stretáva so svojim 

milencom i anjelom smrti. Juliana vie, že ju čaká smrť, preto spytuje svoje 

svedomie – zradila alebo nezradila, akou bola manželkou, dcérou a matkou? 

Koho vlastne milovala? Scenárista a režisér hry je Peter Karpinský. 

 

 Kto  bola Levočská biela pani? Ako žila a kde je pochovaná? Príďte si s 

nami vypočuť príbeh ženy, ktorú čas zmenil na legendu. Mýty, legendy a  
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historické fakty vám vyrozprávajú tragický príbeh mladej ženy, o ktorej sa 

traduje, že pre bozk zradila krajinu. Bolo to naozaj tak, alebo úplne inak? 

Výstava je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť prináša obraz skutočnej 

postavy Juliany Korponayovej, dcéry, ženy a matky na pozadí udalostí doby. 

 

Druhá časť výstavného projektu približuje legendu o krásnej žene, ktorá 

predstierala lásku k povstaleckému kapitánovi Štefanovi Andrássymu, aby mu 

jednej noci ukradla kľúč od levočskej mestskej brány a vpustila cisárske 

vojská. V tejto časti sa autori venujú interpretácii príbehu v literárnych, 

výtvarných i filmových umeleckých dielach. 

 

Názov podujatia:    Nočná prehliadka výstavy Levočská biela  

     pani 

Organizátor podujatia:  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

Miesto konania:    Provinčný dom 

Letná 50, 052 01, Spišská Nová Ves 

Začiatok a koniec:   25. 3. 2017 o 18:00, 18:15, 18:30, 19:30, 19:45 a   

                                                     20:00  

Kontakty:    053/4423757 

dokumentacne@muzeumspisa.com 

 



 

 

 

 

 

 

 


