
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAVSKÁ GALÉRIA v Dolnom Kubíne   
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
 

Vás srdečne pozýva  

na podujatia konané pri príležitosti Noci múzeí a galérií 

 

v Župnom dome v Dolnom Kubíne  
 

14.00 – 17.00   TVORIVO 
 tvorivé aktivity pre malých i veľkých návštevníkov aktuálnych výstav 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORSKÉ KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAV 
za osobnej účasti autorov a kurátora obidvoch výstav Ľudovíta Petránskeho 

 

18.00   ZRKADLO DUŠE / Martin Augustín  

 

19.00   S TROMI MEDZI STROMAMI / Marcela, Viliam, Lea LOVIŠKOVCI  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14.00 – 22.00  

individuálna prehliadka  
 

•• aktuálnych výstav 

Martin Augustín / ZRKADLO DUŠE 

Autorská výstava ZRKADLO DUŠE mapuje vyše tri dekády výtvarnej tvorby a života slovenského výtvarníka Martina Augustína. Ako sám umelec tvrdí, 

„hranica medzi životom a výtvarnou tvorbou neexistuje“. Aj preto táto výstava nie je koncipovaná ako tradičná akademická expozícia, ale ako púť 

časom, počas ktorej sa zlomky poznania skladajú do obrazu estetiky krásy. 

 

Marcela, Viliam, Lea Loviškovci / S TROMI MEDZI STROMAMI 

Premiérovo v Oravskej galérii svoju tvorbu prezentujú akademickí sochári Viliam a Marcela Loviškovci a ich dce ́ra Lea. Ta ́ do celkovej ins ̌talácie prinás ̌a 

me ́dium fotografie s cyklom o lese, ale aj výrazné sklíčko do mozaiky spoločného uvažovania nad večnou otázkou - na čo je nám dnes umenie? Na 

výstave S tromi medzi stromami, autori Viliam, Marcela a Lea Loviškovci nabádajú nahliadnuť aj pod povrch ich sochárskych objektov, obrazov, fotografií 

i inštalácií, ktoré postupne odkrývajú svoje tajomstvá. 

 

Kristína Rambousek / HERBÁR IMAGINÁCIÍ 

Výstava dolnokubínskej autorky, ktorá sa vo svojej tvorbe, pevne naviazanej na teritórium, v ktorom žije, zaoberá vzťahom medzi krajinou a ľudskou 

podstatou. Kristína Rambousek experimentuje s prírodnými pigmentmi, ktoré získava z miestnych rastlín a vlastnoručne z nich vyrába prírodné tuše. Tie 

potom akvarelovým spôsobom nanáša na papier alebo maliarske plátno. Ich vzájomným prelínaním vzniká príťažlivý koktail farieb, ktoré komunikujú 

autorkine vizuálne podnety, myšlienky a emócie. 

 

•• stálych expozícií 

Staré umenie 15. – 19. storočia 

Ikony 

Slovenské výtvarné umenie 20. – 21. storočia 

Tradičné ľudové umenie – výber 

Štefan Siváň – rezbár z Oravy 
 
informácie: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. 11, 026 01 Dolný Kubín 

tel.: +421 43 586 32 12 , e-mail: podujatiaog@vuczilina.sk; www.oravskagaleria.sk; Facebook: Oravská galéria 


