
Exkurzia na Oravu 

Deň 16. október 2013 bol na našej škole dňom exkurzií. Študenti I.A a I.B sa spolu s triednymi 

učiteľkami Andreou Vittekovou a Helenou Šiškovou, učiteľkou slovenského jazyka Helenou 

Kučerovou a učiteľkou dejín umenia Darinou Arce zúčastnili návštevy múzea P.O. 

Hviezdoslava a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a expozície Ľudovít Fullu SNG 

v Ružomberku. Celý deň bol nabitý bohatým programom. Ako prvý nás privítal Dolný Kubín 

upršaným počasím. To nám však nepokazilo náladu, namierili sme si to rovno do múzea 

Pavla Országa Hviezdoslava, kde nám lektorka podala zaujímavý výklad o spisovateľovom 

celom živote a diele. Pozreli sme si aj expozíciu, v ktorej sa nachádzajú pozoruhodné 

dokumenty jeho tvorby. Obohatení o nové poznatky sme sa presunuli o pár metrov do 

Oravskej galérie, ktorá sídli v Župnom dome. Tu sme mali možnosť vidieť štyri samostatné 

výstavy. Na prvom poschodí vo Veľkej výstavnej sieni sa nám predstavila tvorba jednej 

z najznámejších súčasných slovenských fotografiek Táni Hojčovej. Jej výstava s názvom 

„Teatro mundi“ nás fascinovala spojením talentu s dokonalou technickou realizáciou 

a ovládaním remesla, ako aj jej námetmi – fascinujúcimi oblohami, tajomnými prírodnými 

scenériami aj pôsobivými portrétmi umelcov. V Malej výstavnej  sieni vystavuje Luka Brase – 

mladý výtvarník, absolvent AVU v Banskej Bystrici. Jeho tvorba predstavila vizuálny denník, 

ktorým zaznamenával svoje zážitky z ciest. Výstava s názvom „Šašo jeden počmáraný“ 

skutočne zaujala autorovi generačne blízkych študentov. 

Okrem týchto dvoch súčasných výstav sme si pozreli aj stálu expozíciu, kde sa študenti popri 

výklade lektorky mohli stretnúť so skutočne kvalitnými dielami slovenského umenia od 

stredoveku, cez barok a umenie 19.storočia až k umeleckým skvostom 20. storočia. 

Zbierkový fond Oravskej galérie zahŕňa najkvalitnejšie diela a najvýznamnejších slovenských 

autorov. 

Keďže počasie nám nedovolilo poprechádzať sa po meste Dolný Kubín, presunuli sme sa cez 

„kopec“ do Ružomberka. V priestoroch Galérie Ľudovíta Fullu, ktorá patrí k zariadeniam 

Slovenskej národnej galérie, sme mali možnosť vidieť pracovňu i súkromné priestory tohto 

národného umelca. Pre študentov tu mali pripravený skvelý program – v priestoroch 

s dočasnými výstavami bola komorná prezentácia diela Roháča a interaktívna hra.  O živote 

a diele ružomberského rodáka Ľudovíta Fullu nás oboznámili študenti výtvarnej výchovy na  

Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorí tu mali seminár z dejín umenia.  

Napriek tomu, že sa počasie celý deň neumúdrilo a neustále pršalo, prežili sme deň plný 

dojmov a zážitkov.     
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