
�	Maliarka Oravy
Vzdelávacie aktivity a tematické tvorivé dielne pre žiakov 
základných a stredných škôl.
Oravská galéria

január – december 2014

�	Galéria Márie Medveckej
Slávnostné otvorenie expozície pre verejnosť. Expozícia od 
otvorenia v roku 1979 predstavuje dielo Márie Medveckej 
v reprezentatívnom výbere vo všetkých vývojových etapách 
a žánrových okruhoch.
Galéria Márie Medveckej

23.4. – 12.10.2014

�	Sprievodca po stálej expozícii Márie 
Medveckej – slávnostné uvedenie 
Vydanie sprievodcu po stálej expozícii Márie Medveckej  
a jeho slávnostné uvedenie pri príležitosti 100. výročia jej 
narodenia. Jeho súčasťou bude katalóg malieb a kresieb, 
ktoré sú v expozícii zastúpené.
Galéria Márie Medveckej

23.4.2014

�	Mária Medvecká – POCTA K JUBILEU
Výstava diel Márie Medveckej z  depozitára Oravskej 
galérie  pri príležitosti 100. narodenia autorky.
Galéria Márie Medveckej,Tvrdošín

23.4. – 12.10.2014

�	Oravci v slovenskej kultúre
Tematické podujatie o oravských osobnostiach, medzi 
ktorými má významné miesto aj akademická maliarka 
Mária Medvecká. Podujatie je určené žiakom základných 
a stredných škôl.
Oravská knižnica  A. Habovštiaka

apríl – október 2014 

�	„PRÍBEHY“ – korešpondencia a 
spomienky priateľov Márie Medveckej
Zostavenie a vydanie bibliofílie pri príležitosti 100. výročia 
narodenia autorky.
Oravská galéria

apríl 2014

�	Inšpirovaní Oravou 
Plenér výtvarníkov a fotografov pri príležitosti 100. výročia 
narodenia Márie Medveckej.
Oravské kultúrne stredisko, Orava

august 2014

�	Odhalenie pamätnej tabule 
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule na budove 
Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne za osobnej 
účasti PhDr. Evy Ľuptákovej, riaditeľky OG DK.
ZŠ M. Medveckej, Tvrdošín

10.10.2014

�	Moja Orava
Slávnostné uvedenie bibliofílie „PRÍBEHY“ na výstave 
„Moja Orava“.
Art galéria Shűrger Tvrdošín

11.10. – 16.11.2014

�	Biografický leták: Mária Medvecká
Biografický leták o významnej oravskej výtvarníčke 
vydaný pri príležitosti 100. výročia jej narodenia.
Oravská knižnica  A. Habovštiaka

október 2014

�	Život a dielo Márie Medveckej
Výstava publikácií z fondu knižnice, ktoré sa tematicky 
zameriavajú na Máriu Medveckú, jej život a dielo.
Oravská knižnica  A. Habovštiaka

október 2014

�	Maliarka Oravy
Spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia narodenia 
M. Medveckej  a výstava oravských výtvarníkov a fotografov 
pod názvom Inšpirovaní Oravou (výsledok plenéru).
Mestské kultúrne stredisko Tvrdošín

október 2014

�	Literárno-historická minikonferencia 
k 60. výročiu založenia Literárneho 
múzea P. O. Hviezdoslava 
V programe konferencie odznie prednáška prof. Júliusa 
Rybáka s názvom S Máriou Medveckou za Pavlom 
Országhom Hviezdoslavom.
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

október 2014

�	Oravská krajina 
Výtvarné tvorivé dielne pre deti, ktoré budú tematicky zamerané 
na oravskú krajinu a život ľudí v nej. Účastníci dielní sa v úvode 
oboznámia s krajinomaľbami a portrétmi Márie Medveckej a 
následne sa budú venovať vlastným tvorivým aktivitám. 
Oravská knižnica  A. Habovštiaka

október – november 2014

�	100. výročie narodenia Márie Medveckej
Reinštalácia expozície vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu 
v Dolnom Kubíne, ktorá komplexne odprezentuje tvorbu Márie 
Medveckej dolnokubínskej verejnosti po tridsiatich rokoch.
Oravská galéria

13.11.2014 – 11.1.2015

�	Z oravského náčrtníka
Výstava výtvarných prác, ktoré vzniknú v rámci 
edukačných podujatí.
Oravská galéria

december 2014

Rok Márie Medveckej 
na Orave

pri príležitosti 100. výročia jej narodenia

Usporiadatelia: 
Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Art galéria Shűrger Tvrdošín, Mesto Tvrdošín, MUDr. Peter Belan, CSc., Oravská knižnica  A. Habovštiaka 
v  Dolnom Kubíne, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v  Dolnom Kubíne, ZŠ Márie 
Medveckej Tvrdošín, Žilinský samosprávny kraj

akademická maliarka, predstaviteľka realistickej orientácie slovenského výtvarného vývinu 20. storočia


