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Oravská galéria
Dolný Kubín

Veľká výstavná sieň Župného domu,výstava Laco Teren – Stratený raj / Paradiso perduto, 2002

Oravská galéria každoročne pripraví 10 - 12
krátkodobých výstav slovenského a zahraničného
výtvarného umenia

Oravská galéria Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 11
026 01 Dolný Kubín
Slovensko /Slovakia
tel. + 421 43/5863212
fax + 421 43/5864395
e-mail: ogaleria@nextra.sk
http: www.oravskagaleria.sk

V roku 1965 vznikla ako štátna príspevková organizácia, ktorá vykonáva komplexnú
odbornú galerijnú činnosť. Cieľavedome a systematicky zbiera, odborne spracúva,
ochraňuje, dokumentuje, sprístupňuje a kultúrno-výchovne využíva diela všetkých disciplín
výtvarného umenia domáceho i zahraničného pôvodu jednotlivých historických období a
súčasnosti.
§
v roku 1971 sprístupnila trvalé expozície „Slovenskej tradičnej ľudovej plastiky a
maľby“ na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady, ktoré boli
v roku 1973 doplnené o expozíciu „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19.
storočia“ - lapidárium v exteriéri ostrova
§
v roku 1979 otvorila stálu expozíciu z celoživotnej tvorby maliarky Márie
Medveckej v Tvrdošíne - Medvedzí
§
za rok 1983 bola udelená galérii Cena ministra kultúry za dlhodobo dosahované
dobré výsledky v prezentácii umenia
§
v rokoch 1986 - 1994 prebiehala rekonštrukcia sídla Oravskej galérie - Župného
domu v Dolnom Kubíne, kde v roku 1995 galéria sprístupnila trvalé expozície
umenia 15. - 20. storočia z vlastných zbierkových fondov na ploche cca 1.200 m 2
§
v roku 1996 bola Oravskej galérii udelená výročná cena časopisu
PAMIATKY A
MÚZEÁ v kategórii EXPOZÍCIA - VÝSTAVA a tvorivému kolektívu bola udelená
Cena Martina Benku za rok 1995 za náročnú zodpovedne vykonanú tvorivú prácu
na koncepcii a realizácii stálych expozícií v Župnom dome, ktorými významne
prispel k prezentácii a propagácii slovenského výtvarného umenia
§
Oravská galéria má všetky svoje expozície umiestnené v pamiatkových objektov
v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo
§
ako jediná galéria na Slovensku prevádzkuje vlastnú loď „SLANICA“ na prepravu
návštevníkov do expozícií Tradičného ľudového umenia na Slanickom ostrove
umenia
§
zbierkový fond Oravskej galérie tvorí osem výtvarných disciplín v počte cca 7.182
kusov výtvarných diel k 31.12.2003
§
v zrekonštruovaných výstavných priestoroch pripraví Oravská galéria každoročne
10 - 12 krátkodobých výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia
§
všetky expozície a výstavy Oravskej galérie navštívi každoročne cca 55.000 60.000 návštevníkov
§
od roku 1984 vedie Oravskú galériu PhDr. Eva Luptáková
§
od 1.1.1999 plní funkciu galérie s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský kraj, od
1.4.2002 pre Žilinský samosprávny kraj

Informácie o expozíciách Oravskej galérie

Galéria Márie Medveckej, Tvrdošín

Župný dom, Dolný Kubín

-administratívne a výstavné centrum Oravskej galérie, založenej v roku 1965.
Baroková budova z konca 17. storočia, dvojposchodová, murovaná s ústredným
arkádovým dvorom si zachovala svoju dnešnú podobu z poslednej rozsiahlej
obnovy z roku 1983. Čelná fasáda budovy má neobarokovú úpravu z roku 1896.
Na fasáde medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy
je reliéfny polychrómovaný, pieskovcový župný erb Oravy z 18. storočia. Objekt
sa nachádza na historickom Hviezdoslavovom námestí Dolného Kubína. V roku
1994 bola ukončená jeho rozsiahla generálna rekonštrukcia, ktorou galéria získala
1.800 m2 expozičných a výstavných plôch.
V roku 1995 v Župnom dome sprístupnila galéria trvalé expozície z vlastných
zbierok:

-

Staré umenie 15. a 19. stor.

-

Ikony
Slovenské výtvarné umenie
20. storočia
Tradičné ľudové umenie – výber
Mária Medvecká -maliarka Oravy

-

Každoročne Oravská galéria pripraví vo svojich zrekonštruovaných priestoroch
10 - 12 krátkodobých výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia.
Zbierkový fond tvorí osem výtvarných disciplín v počet cca 7000 kusov
výtvarných diel.
Otvorené celoročne: utorok – nedeľa od 10.00 do 17.00 hod.
Vstupné: deti 10,- Sk, dospelí 20,- Sk /v prípade prehliadky stálych
a krátkodobých výstav spolu vstupné: deti 10,- Sk, dospelí 50,- Sk/
Kontakt: Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/586 3212
fax.: 043/586 4395
e-mail: ogaleria@nextra.sk
www: oravskagaleria.sk

Kontakt: Medvedzie 1/1
027 44 Tvrdošín
tel.: 043/532 2793

Trvalá expozícia z diela maliarky je inštalovaná v klasicistickej kúrii z 19. storočia
od roku 1979. Vystavených 242 olejomalieb a kresieb predstavuje celoživotnú
tvorbu Márie Medveckej /1914 - 1987/, ktorá sa po štúdiách v Bratislave a vo
Viedni vrátila natrvalo na rodnú Oravu a spolu s manželom akademickým
maliarom Ctiborom Belanom sa venovali tvorivej práci a významnej kultúrnovýchovnej činnosti, ktorej výsledkom je aj vznik Oravskej galérie. Od roku 2000
sú využívané podkrovné priestory galérie aj na krátkodobú prezentáciu
výtvarného umenia, hlavne regiónu Hornej Oravy.
Otvorené 1.4.2004 – 30.9.2004: utorok – nedeľa od 10.00 do 16.00 hod.
Vstupné: deti 10,- Sk, dospel¡ 20,- Sk

Slanický ostrov umenia

Oravská priehrada, Námestovo
- v romantickom prostred¡ ostrova uprostred Oravskej priehrady a v pôvodne
barokovej kaplnke /v roku 1843 klasicisticky upravenej/ nachádza trvalá expozícia
ľudového umenia pod názvom „Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba“.
Súčasťou expozície je aj lapidárium kamennej plastiky v exteriéri ostrova
„Oravská kamenárska tvorba“. Obidve boli sprístupnené v rokoch 1971-73. Sú tu
vystavené drevené polychrómované a kamenné plastiky z 18. až 20. storočia. Na
ostrov premáva loď Oravskej galérie z prístavu na Slanickej Osade počas sezóny
/od 15.5.2004 - do 15.9.2004/. V chrámovom priestore kostola sa konajú
každoročne v mesiacoch jún a júl koncerty vážnej hudby „Hudobné leto“.
Otvorené počas sezóny: denne od 9.00 do 17.00 hod.
Vstupné s lodným lístkom: deti 25,-Sk, dospel¡ 50,-Sk
bez dopravy: deti 5,- Sk a dospel¡ 10,- Sk

Kontakt: +421905 915108

