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TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Názov podujatia: 35. VÝROČIE ZALOŽENIA TURČIANSKEJ 

GALÉRIE 

 

Usporiadateľ: Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja 

 

Dátum:   8.2.2018  

 

Miesto konania:  Turčianska galéria, Daxnerova 2, 036 01 Martin 

 

 

Názov správy: 35. VÝROČIE ZALOŽENIA TURČIANSKEJ 

GALÉRIE 

Text:    

 

Dňa 8.2.2018 sa v Turčianskej galérii v Martine uskutoční oslava ku 35. výročiu zaloţenia 

Turčianskej galérie.  

Turčianska galéria ju pripravila pri príleţitosti 35. výročia svojho zaloţenia. V roku 1983,  

v rámci vtedajšej Okresnej pamiatkovej správy, sa TG volala Galéria výtvarného umenia.  

K zmene tohto názvu na Turčiansku galériu v Martine, došlo v roku 1984, kedy začala 

existovať uţ ako samostatná inštitúcia, v poradí ako osemnásta na Slovensku.  

Skutočnosť oneskoreného vzniku tejto zberateľskej inštitúcie treba pripomenúť, pretoţe mala 

a dodnes má vplyv najmä na budovanie jej zbierkového fondu. Takáto regionálna zberateľská 

a výstavná inštitúcia mala v Martine vzniknúť  a v skutočnosti aj vznikla uţ v roku 1953, na 

pôde Slovenského národného múzea v Martine. No nie z celkom jasných dôvodov jej 

existencia bola v roku 1955 pozastavená a trvalo takmer tridsať rokov, kedy k jej vzniku 

opätovne došlo. Takţe, ak sa v prvej polovici 20. storočia hovorilo o Martine, ako o hlavnom 
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meste výtvarného diania na Slovensku, umelecké diela ako hlavné doklady, sa nakoniec 

umiestnili v Bratislave. Turčianska galéria mala teda pri svojom vzniku sťaţenú situáciu pri 

tvorbe svojho zbierkového fondu a prezentovať význam Martina a Turca vôbec v tomto 

výtvarnom dianí. Dôsledky týchto okolností pretrvávajú dodnes. Iba veľmi ojedinele sa pri jej 

vzniku vyskytovali diela väčšiny autorov zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej 

moderny. Mnohí mali s Martinom, či Turcom významné spojenie, či uţ pôvodom, alebo 

pôsobením v ňom. Aspoň niekoľko príkladov, ako Milan Thomka Mitrovský, Ţelmíra 

Duchajová Švehlová, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, alebo tí, ktorí v ňom 

dlhší čas ţili, alebo pôsobili ako Ľudovít Fulla, Martin Benka, či sochár František Štefunko.  

 

Prítomná stála expozícia s názvom Slovenská výtvarná moderna v Turci posúva prezentáciu 

slovenského výtvarného diania aj do obdobia druhej svetovej vojny, kedy umelci reagovali  

na ukrutnosti, ktoré sa v nej diali. Patrili k ním Ján Mudroch, Viliam Chmel, Vincent Hloţník, 

ale aj vynikajúci Cyprián Majerník, ktorého tvorbu v tomto duchu ţiaľ  Turčianska galéria 

nemá v zastúpení. Po druhej svetovej vojne, koncom štyridsiatych rokov, sa u nás začal 

normatívnym spôsobom presadzovať tzv. socialistický realizmus, ktorý bol v ostrom 

protiklade k výtvarným princípom  moderny prvej polovice dvadsiateho storočia, najmä  

zdôrazňovaním realistického t. j. mimetického, napodobňovacieho štýlu zobrazenia a s 

ideologickým zdôraňovaním funkcie umenia v sluţbách socialistickej spoločnosti, čo neraz 

viedlo na hranice naturalizmu a tvorivej stagnácie.  

 

       historička umenia Mgr. Zita Kostrová 
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