
50. výročie založenia Oravskej galérie 

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká a Malá  výstavná sieň Ţupného domu 

Kurátori: Eva Ľuptáková, Dagmar Adamusová, Laco Teren 

Vernisáž: 13.11.2015  o 16.30 hod.  

Hudobný hosť vernisáže: UNA CORDA tentet pri ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne 

Termín výstav: 13.11.2015 – 10.01.2016                                                    

Súčasťou slávnostného večera bude uvedenie publikácie   

50 rokov Oravskej galérie REZERVOVANÉ  PRE  BUDÚCNOSŤ / RESERVED  FOR  FUTURE 

a katalógu  KAROL BARON – KABALA 

 

    

     

Oravská galéria pri príleţitosti  výročia svojho vzniku pripravila v priebehu  roka 2015 niekoľko kultúrnych 

podujatí, ktoré vyvrcholia slávnostnou vernisáţou troch výstav z vlastných zbierok, uvedených pod 

spoločným názvom „Rezervované pre budúcnosť― a  uvedením katalógu 50 rokov Oravskej galérie. 

     Oravská galéria predstavuje výsledky akvizičnej činnosti od roku 1995 aţ 2015, ktorú koncepčne 

pripravovala a nadobúdala, a zároveň kontinuálne pokračovala v dopĺňaní jestvujúcej zbierky  od zaloţenia 

v roku 1965.  Za uplynulých dvadsať rokov galéria získala nákupom a darom  2060  kusov diel v hodnote  

856 010 € od 230  domácich a zahraničných autorov.  

     V roku 1995  bol slávnostne otvorený zrekonštruovaný Ţupný dom, verejnosti bolo predstavených päť 

stálych expozícií a štyri výstavné priestory na krátkodobú výstavnú činnosť. 

     Počtom spravovaných  zbierkových predmetov (8500) patrí Oravská galéria medzi významné inštitúcie 

svojho druhu na Slovensku. Zbierky  galérie  sú členené  podľa umeleckých druhov do  ôsmych podzbierok 

(maľba, kresba, grafika, plastika, podmaľby na skle, uţité umenie, tlače, faximile). Rozsiahly zbierkový fond 

je časovo ohraničený od 15. po 21. storočie.  

     Výberové  prezentácie v deviatich stálych expozíciách v troch okresoch Oravy - v Ţupnom dome 

v Dolnom Kubíne (Staré umenie 15. — 19. storočia, Ikony, Slovenské výtvarné umenie 20. storočia, 

Tradičné ľudové umenie- výber, Štefan Siváň - rezbár z Oravy), na Slanickom ostrove umenia na 

Oravskej priehrade („Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba― a v exteriéri ostrova  lapidárium 

„Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia―) a v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne sú 

priebeţne dopĺňané a aktualizované. 

 



   

    

 

REZERVOVANÉ PRE BUDÚCNOSŤ / RESERVED FOR FUTURE 

Zámerom výstavy je zmapovať akvizičnú činnosť Oravskej galérie posledných dvoch desaťročí a nové 

zbierkové predmety predstaviť v niekoľkých kontextoch. V prvom rade ako konštanty, ktoré tvoria naše 

kultúrne dedičstvo. Pojmy „hodnota― a „kultúrne dedičstvo― však nie sú presne vymedzené a je veľmi 

problematické jednoznačne zadefinovať aj kritériá na ich posúdenie. Prirodzenou snahou kaţdej galérie 

je v rámci svojej špecializácie nadobúdať také zbierkové predmety, ktorých cena bude rásť a stanú sa 

overenými umeleckými hodnotami aj pre nasledujúce generácie. Preto sa naše zberateľské úsilie 

sústreďuje na výtvarné diela, ktoré reprezentujú našu kultúrnu identitu a majú perspektívu byť rovnako 

posudzované aj v budúcnosti. To vyţaduje umelecký rozhľad a dôleţitú úlohu v ňom zohráva otázka 

predvídavosti. Či sa táto predvídavosť naplní, overia aţ nasledujúce desaťročia 

Kurátorstvo  a koncepcia: Eva Ľuptáková, Dagmar Adamusová 

 

 

 


