Turčianska galéria
v Martine

PROGRAMOVÁ PONUKA
NOVEMBER 2018
STÁLE ŽIVÁ EXPOZÍCIA
Stále živá expozícia Turčianskej galérie predstavuje výber diel dokumentujúci výtvarné umenia
20. storočia v turčianskom regióne. Idea stále živej expozície odkazuje k otvorenosti celého
konceptu výstavy, do ktorého je možné neustále vstupovať. Jednotlivé diela sa tak môžu obmieňať
v kratších časových etapách, čím budeme mať možnosť vidieť viac rôznych artefaktov
v rôznych nových kontextoch a celkoch. Súčasná expozícia rozdelená do šiestich komorných
miestností sa zameriava hlavne na plošné média maľby a kresby cez jej umeleckohistorické etapy,
či umelecké skupiny autorov. Architektúra priamočiaro nadväzujúcich miestností predurčuje
aj linearitu chronológie jednotlivých tematických okruhov.
06.09.2018 – 25.11.2018
BIENÁLE FANTÁZIE 2018
XXIII. ročník Bienále fantázie prichádza opäť s novou témou pod názvom Namaľuj a napíš!. Touto
výzvou chceme viac otvoriť dvere čistej, neohraničenej fantázii a spontánnej tvorivosti detí.
Zároveň sa však chceme touto témou spýtať: čo maľuješ, čo tvoríš, čo chceš povedať a upriamiť tak
pozornosť na obsahovú stránku výtvarného diela.
V tomto ročníku sa preto plnohodnotnou súčasťou obrazu stáva slovo, ktoré môže obraz dopovedať,
definovať, alebo vytvoriť. Slovo písané, slovo maľované, slovo hovorené sa tak stane kľúčom k
detskému svetu fantázie, prostredníctvom ktorého budeme mať možnosť obraz nielen vidieť, ale mu
aj viac rozumieť.
Pomenovanie a čítanie obrazov je výnimočnou hodnotou výtvarnej tvorivosti a pridanou hodnotou
aj XXIII. ročníka Bienále fantázie.
Podstatnou časťou témy tohto ročníka je TEXT. Text písaný, text tlačený, text v obraze – obraz v
texte. V podobe storyboardu, komixu, letrizmu, či kaligrafie…
Medzinárodný festival detského výtvarného umenia Bienále fantázie, je tematicky orientovaná
súťaž a prehliadka detskej výtvarnej tvorby, zameraná na stvárnenie ľudovej slovesnosti, rozprávok,

piesní, porekadiel, riekaniek a hier detí, s ohľadom na špecifický výtvarný prejav a národnú tradíciu
zúčastnených krajín. Cieľom súťaže je rozvíjať prostredníctvom výtvarného prejavu detskú
senzitívnosť a fantáziu, prezentovať výtvarný prejav detí z jednotlivých častí sveta a pomáhať tak
šíriť myšlienky priateľstva a humanizmu medzi národmi.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 6.9.2018 o 14.00 hodine.
29.10.2018 – 31.1.2019
Kristína Šubjaková a Walther Smeitink – Muhlbacher – Vizuálne posolstvá
Nizozemsko je Nizozensko, krajina ako ľudská dlaň, veď ten ich najväčší kopec v Limburgu nemá
ani tristotridsať metrov. Presne toľko, čo má od hladiny Dunajca po svoju skalnú korunu kráľovná
Pienin – majestátna Sokolica...
Možno si kladiete otázku, prečo ten úvod, keď reč má byť o výtvarnom umení? Vysvetlenie je
jednoduché. Všetkých nás – teda mňa, Kristínu aj Waltera Smeitinka spojila pred rokmi mágia
vyhliadky v Lesnickom sedle, odkiaľ je panoráma Troch korún, ale aj Vysokých Tatier či
Haligovských skál ako v rozprávkovom sne. Začali sme tomu Stvoriteľovmu obrázku vravieť
„božia záhradka“ a prichádzali sme sem na tvorivé pobyty, ale aj neoficiálne, pokochať sa ním tak
často, ako nám to dovolil uponáhľaný civilizačný protokol. Popri magnetizme prírodných klenotov,
našli sme tu aj divotvornosť stretnutia hôr a horami aj ľudí s ľuďmi. A ak nie priamo zázrak,
v každom prípade čosi nevšedné, čo nás spája a čo s nami existuje aj mimo tohto chráneného raja,
ktorý nás znovu a znovu navádza na hriechy poznávania a tvorivých objavov. Niežeby sme ˗ oni i ja
- podľahli pokušeniu záznamov à la prima a usilovali sa dostať čo najviac z tej atmosférickej
éterickej krásy na plátno. Oni i ja sa ňou opájame nielen v horských diadémoch, ale ako milenci
múz si ju ukladáme v sebe kdekoľvek objavenú, aby sme ju neskôr nachádzali v esencii, ktorá
dovolí umelcovi syntetizovať a abstrahovať alebo sa zdôverovať v interakčnom porozumení s
okolím symbolmi a metaforami. Videl som neraz oboch ˗ Kristínu aj Waltera ˗ ako načierajú z tých
latentných žriedielok - studničiek lásky ˗ čo vyvierajú z labyrintu podvedomia, dispozícii talentu ˗
(h)rudných žíl daností a poznania. Vtekajú do živelne expresívnych meandrov, zátočín a hlbín
plastickej geografie maľby v dramaticky vitálnych kompozíciách majstra Mühlbachera, a tiež sa
ukladajú v lyricky ladenej ozvene nežných kvapiek životodarného dažďa farebných spovedí
a spomienok na pekné v poetických obrazoch Kristíny Šubjakovej. Zišli sa ako človek s človekom.
Ako priatelia. Aby nám ponúkli zázrak lásky. Napokon, posúďte sami...
Emil SEMANCO
Vernisáž výstavy sa uskutočnila 29.10.2018 o 16.30 hodine.

Komentované prednášky:
Komentované prednášky pre základné a stredné školy k aktuálnym výstavám v Turčianskej galérie.
Komentovaná prednáška k výstave: Stále živá expozícia
Čo znamená stále živá expozícia? Sú obrazy v stálych expozíciách stále živé? Alebo nás po
krátkom čase sledovania začínajú nudiť. Ako by sme tieto obrazy vnímali, keby sme sa vrátili do
čias ich vzniku? Do čias keď ľudia poznali vizuálny svet iba zo svojej priamej živej skúsenosti.
V našej novej expozícii môžeme na tieto otázky spoločne hľadať odpovede a možno prídeme aj na
to, čo všetko nám môžu obrazy z 20. storočia priniesť do súčasnosti.
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk, 043/4224 448

Kreativita v umení a živote.
Zaujímavá prednáška zameraná na interaktívnu diskusiu pre študentov stredných škôl a ZŠ, ktorá
približuje problematiku kreativity. Prostredníctvom krátkej prednášky si objasníme tento pojem, a
tiež vďaka kreatívnej úlohe budú mať žiaci možnosť zážitkovou formou, vyskúšať ako ju možno
rozvíjať.
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk, 043/4224 448

ATELIÉR KOCÚR pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ
Kreatívny výtvarný priestor venovaný deťom, žiakom MŠ, ZŠ, SŠ, v ktorom sa pravidelne cez
tvorivé aktivity zoznamujú s výtvarným umením. Všetky aktivity prebiehajú pod vedením
skúsených galerijných pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri
týchto aktivitách zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre
deti a študentov priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu.
Termíny: utorok – piatok, 8:00 – 14.00 hod
Maximálny počet: 15 - 20 žiakov
Dĺžka jedného stretnutia: 1 hodina = 60 minút
Miesto konania: ateliér Kocúr, na prízemí Turčianskej galérie
Meno galerijného pedagóga: Mgr. Ivana Janotíková
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: galerijny.pedagog@vuczilina.sk, 043/4224 448
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR: 1,00 €
Poplatok za jeden vstup ateliér KOCÚR + výstava: 2,00 €
Všetky témy sa prispôsobujú vzhľadom na vek detí a žiakov.

Tvorivé dielne máme pripravené vždy ku každej aktuálnej výstave.
Ponuka na 9/2018 – 1/2019:
Téma:

Technika:

Zábavná roláž/ koláž

roláž, lepenie, skladanie, strihanie

Zátišie inak

maľba

Fantastické zviera/ krajina

frotáž

Architektúra

maľba kartónom

Váza s kyticou

asambláž, koláž, maľba

Vtáky

papierotlač, grafika

„Premaľba“- výrez

maľba, kresba ceruzou, uhlíkom, ...

Šperk

ručná výroba šperkov

Domček

modelovanie

Autoportrét

maľba prstom

Prírodný motív

maľba na sklo

Ľudový vzor

Maľba na textil (nutné doniesť vlastné tričko, tašku)

Ponuka ku výstave Bienále fantázie 2018:
Téma:

Technika:

Autoportrét vlastností

mastný pastel, kresba perom/ kombinovaná
technika

Písací stroj – napíš

písanie na písacom stroji, kresba

a nakresli odkaz
Hra s pečiatkami-

pečiatkovanie- grafika

krajina
Ilustrovaná báseň

lepenie, mastný pastel, kresba/ kombinovaná
technika

Farebné písmenkovo

voskovky, frotáž, dokresľovanie

ATELIÉR KOCÚR – pravidelné tvorivé dielne pre celoročne prihlásených žiakov
Kreatívny priestor venovaný deťom od 5 do 9 rokov, v ktorom sa pravidelne cez tvorivé aktivity
zoznamujú s výtvarným umením. Všetky aktivity prebiehajú pod vedením skúsených galerijných
pedagógov, priamo v expozíciách Turčianskej galérie. Turčianska galéria pri týchto aktivitách

zdôrazňuje špecifiká poznávania priamo v jej atraktívnom prostredí. Vytvára pre deti a študentov
priestor na tvorivú hru, zážitkové učenie, experiment, zábavu a diskusiu.
Každá streda od 15:30 do 16:45 hod.
Začiatok kurzu: 5. september 2018, o 15:30 – 16:45 (streda)
Koniec kurzu: 26. jún 2019
Miesto konania: ateliér Kocúr, na prízemí Turčianskej galérie
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: turcianskagaleria@vuczilina.sk, 043/4224 448
Predplatné za I. polrok: 40,00 € - 9/2018 – 1/2019
Predplatné za II. polrok: 40,00 € - 2/2019 – 6/2019

UMENIE PRE SENIOROV
Predstavíme Vám tvorbu turčianskych umelcov z novej stále živej expozície a výtvarnou činnosťou
sa budeme snažiť rozvíjať Vašu kreativitu a fantáziu. Pravidelná návšteva tvorivého programu tak
nielen spríjemní Váš voľný čas, ale aj pozdvihne ducha i myseľ a rozšíri Váš kultúrny prehľad.
Každý posledný pondelok v mesiaci od 10:00 do 11:00.
Začiatok kurzu: 24. september 2018, o 10:00 – 11:00 (pondelok)
Koniec kurzu: 24. jún 2019
Dĺžka jedného stretnutia: 1 hodina
Miesto konania: ateliér Kocúr, na prízemí Turčianskej galérie
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: turcianskagaleria@vuczilina.sk, 043/4224 448
Poplatok za jeden vstup: 2,00 €

JOGA
Pravidelné cvičenie jogy vo výstavných priestoroch Turčianskej galérie.
Cvičíme každú stredu od 15:45 do 17:00 hod.
Začiatok kurzu: cvičíme celoročne, o 15:45 – 17:00 (streda)
Miesto konania: konferenčná miestnosť v Turčianskej galérii
Vstup je potrebné si vopred zarezervovať na: 043/4224 448
Poplatok za jeden vstup: 3,00 € / seniori 1,50 €

Bližšie informácie ohľadom uvedených podujatí TG Vám poskytne:
Mgr. et Mgr. art. Nina Haverl
PR manažér TG
Daxnerova 2, 036 01 Martin
turcianskagaleria@vuczilina.sk

