
F E B R U Á R
v Turčianskej galérii v Martine

1.2.2023 o 17.00 h 
Stred(t)y s umením 
Komentovaná prehliadka k výstave Záhrada prekariátu s Martinom Hrvolom.

6.10.2022 – 25.2.2023
Otvorený depozitár – Štefunko
Výstava v Turčianskej galérii je len prvou etapou, v rámci ktorej majú diváci možnosť nahliadnuť do archívu F. Štefunku.
Ide iba o poodhalenie zákulisia prípravy väčšieho výskumného projektu, ktorého výsledkom bude samostatná výstava F. Štefunku v roku 2023.
Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

05.05.2022 - 15.05.2023
Za obrazom 
 Edukačno-prezentačná výstava zameraná na rôzne vekové kategórie, kde majú návštevníci možnosť priamo v expozícií 
experimentovať, zabávať sa, či výtvarne sa prejavovať. Výstava je podporená z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia.  
 

www.turiecgallery.sk

1.2. – 28.2. 2023
Dielo mesiaca  FEBRUÁR
Ivan Šimko: Krajina z Turca, 1976, farebná tempera na lepenke, O 47
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Návštevné hodiny:
utorok - piatok:  9.00 – 17.00 h
sobota: 11.00 - 17.00 h

�
	č��nska galéria v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja

TURČIANSKA
GALÉRIA
V MARTINE
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15.12.2022 - 3.2.2023
Záhrada prekariátu
Výstava Martina Hrvola predstavuje súbor objektov a inštalácií, ako malých architektúr, záhrad a habitatov. Prelínanie architektonických a organických 
foriem vytvára priestor, v ktorom sa odohráva dichotómia civilizácie a prírody ako navzájom previazaných elementov nášho sveta v dobe antropocénu.

23.2.2023 o 17.00 h
Vernisáž výstavy Jozefa Vongreja: Krajina detstva / výstava potrvá do 13.5.2023
Prierezová výstava tvorby slovesného pedagóga, maliara a grafika Jozefa Vongreja. Pripomenieme si aj medzinárodnú súťaž detskej výtvarnej tvorby, 
tematicky zameranú na rozprávku, pieseň, porekadlá, riekanky, hry detí a zvyky ľudu pod názvom Bienále fantázie, ktorej iniciátorom bol práve J. Vongrej. 

Stále živá expozícia
Stála expozícia prezentujúca diela regionálnych umelcov z depozitára Turčianskej galérie v Martine

Ateliér Kocúr a Animačné programy TG
Pre organizované skupiny (je potrebné objednať sa vopred)

Umenie pre seniorov
Tvorivé dielne pre seniorov každý posledný pondelok v mesiaci

Dlhodobo


