
Peter Gáll / NA SKOK 

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu 

Kurátorka: Eva Ľuptáková 

Vernisáž: 10.09.2015 o 16.30 hod.  

Termín trvania výstavy:  10.09. – 8.11.2015                                                    

   
 

   
 

Vyznanie autora k výstave v Oravskej galérii: 

Výstava fotografií  je  z mojich častých návštev prírody. Tento krát nie  je  tvorená 

so zámerom konceptu alebo poukázania na danú situáciu. Skôr je to nahliadnutie 

do pohľadov, ktoré sa mi naskytli, keď som sa cítil príjemne. Symbolicky NA SKOK 

domov, k priateľom, do krajiny..... Peter Gáll 

 

Peter Gáll (1988) narodil  sa v Trstenej a pochádza z Dolného Kubína. 

Prvú autorskú výstavu mal pred pár rokmi v  Mestskom kultúrnom stredisku 

v Dolnom Kubíne, kde mu ponúkli novo otvorený výstavný priestor na prezentáciu 

fotografie. V tom momente  síce nemal nafotenú žiadnu sériu fotografií, respektíve 

utriedený súbor fotografií na jednu tému, jednoducho nič, čo by stálo za 

prezentovanie. Ponuku  napriek tomu prijal a nafotil sériu s názvom „Mokrô“.  To bol 

začiatok, ďalšia výstava sa uskutočnila v Prahe, potom v Poľsku, následne znovu 

v Dolnom Kubíne, Nitre a v Bratislave. Peter Gáll sa nepovažuje za fotografa, skôr za 

niekoho, kto sem tam niečo odfotí. Fotografovanie je jeho hobby a práca, ktorá ho 

napĺňa pocitom šťastia. 

Vyštudoval  Strednú odbornú školu služieb a obchodu, pred ktorou chodil rok 

na hudobné konzervatórium v Žiline. Vystriedal niekoľko zamestnaní, ale už popri 

štúdiu a zamestnaní si s kolegom vytvoril fotoateliér, v ktorom sa jeho chuť do 

fotografovania prehlbovala. Začal fotografovať svadby, žiakov na „oznamká“, tablá, 

stužkové, portréty na objednávku a tiež architektúru a produkty. 

     Zhruba po 2 rokoch ateliér zrušili, odišiel z práce a na necelého pol roka  sa  

s kamarátmi presťahoval do prenajatého domu v horách na Liptove, kde fotografoval 

a natáčal. Privyrábal si svadobnou fotografiou a výškovými prácami, ako umývanie 

okien alebo natieranie a čistenie budov.   

     V momente, keď mu skončila podpora za odpracované roky v špedícií, založil si 

živnosť na fotografovanie a rozhodol  sa presťahovať do Bratislavy. 

Počas niekoľkých mesiacov žitia v hlavnom meste, ktoré boli v skutku zaujímavé, 

finančne chudobné, no skúsenosťou nepretržite obohacujúce, začal sa opäť vracať na 

Oravu, aby si privyrábal ako lyžiarsky inštruktor. 

Krátko na to sa mu podarilo získať prácu pre spoločnosť zaoberajúcou sa 

digitalizáciou umeleckých a zbierkových predmetov, začal fotografovať v múzeách 

po celom Slovensku. Ani nie o pol roka dostal prácu v Slovenskej národnej galérií, 

v ktorej  pracuje aj v súčasnosti. 


