
Tlačová správa 

Názov výstavy: Mária Medvecká - DOČASNE PRENESENÁ EXPOZÍCIA 

Usporiadateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, s krajskou pôsobnosťou pre ŽSK 

Miesto konania:  Veľká výstavná sieň Župného domu v Dolnom Kubíne 

Kurátorka  výstavy: Eva Ľuptáková 

Termín výstavy: 6.06. – 30.08.2020 

Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod. 

 

Neistá doba plná pochybností a akútneho nedostatku finančných prostriedkov nás v Oravskej galérii 

prinútila v roku 2020 hľadať také riešenie výstavnej dramaturgie, ktoré budeme schopní 

s minimálnymi nákladmi zrealizovať. Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne sme po prvý krát 

v histórii existencie od roku 1979  neotvorili. Galéria bývala každý rok otvorená sezónne od apríla 

do začiatku októbra. Naše rozhodnutie padlo na reinštaláciu diela maliarky Oravy v Župnom dome 

v Dolnom Kubíne na hlavnú letnú sezónu. Našou snahou bolo DOČASNE PRENESENOU EXPOZÍCIOU 

umožniť návštevníkom opätovné stretnutie s dielom Márie Medveckej, ktoré mali naposledy 

možnosť vidieť v roku 2014 pri príležitosti 100. výročia narodenia autorky. Ikonické dielo 

socialistického realizmu Odovzdávanie kontingentu, Oravčiatko, Vietor na strniskách, Mladé 

pokolenie, desiatky krajín a dreveníc vo všetkých fázach ročných období či portrét ľudového rezbára 

Štefana Siváňa, to je len časť diel, ktoré si budú môcť návštevníci oživiť v pamäti. 

Mária Medvecká (11.10.1914 Tvrdošín–Medvedzie - 23.4.1987 Bratislava) po absolvovaní 

Pedagogickej akadémie v r. 1934 osem rokov pôsobila ako učiteľka na hornej Orave (Zubrohlava, 

Tvrdošín, Jablonka, Námestovo) a až v roku 1942 vedená svojimi výtvarnými sklonmi a na radu 

profesora Alojza Struhára prichádza študovať na Oddelenie kreslenia a maľovania Slovenskej 

vysokej školy technickej v Bratislave. Študovala u  profesorov – maliarov Maximiliána Schurmanna 

a Gustáva Mallého. V rokoch 1945 - 1946 s kolegom zo školy a manželom maliarom Ctiborom 

Belanom študovali na Akadémií výtvarných umení vo Viedni a v Prahe. Štúdiá dokončila v roku 1948 

v Bratislave a aj napriek možnosti usadiť sa v hlavnom  meste vrátila sa onedlho do rodného kraja - 

na Oravu. 

 

      

Kontakt: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
  Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín  

 GPS: N49°12'25.64" E19°17'48.25" 
  telefón: +421 43  5863212                                

 e-mail: orgaldk@vuczilina.sk,  ogaleria@nextra.sk 
 www.oravskagaleria.sk; www.lodslanica.sk 
 Facebook: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 


