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Ako sa zrodili
FULLOVE DNI
a ako sme ich uskutočnili
Text: Norbert Gašaj

Foto: V Café Louvre v Prahe sme založili Inštitút RK. Zľava B. Kudlička, R. Kolár a N. Gašaj. Zdroj: Archív N.G.

Na počiatku Fullových dní nebolo Slovo - ako u Pána – ale myšlienka, zámer priblížiť
geniálne dielo ružomberského rodáka Ľudovíta Fullu Ružomberčanom, vďaka jeho
tvorbe dať mestu pozitívnu značku, a dostať tak Ružomberok na kultúrno-spoločenskú mapu Slovenska a aj Európy. Európy minimálne. Na začiatok.
Na počiatku bola... Myšlienka
Bol to Robo Kolár, vydavateľ Ružomberského magazínu, podnikateľ, filantrop a aktivista, kto pred troma
rokmi začal pripravovať plán ako pomôcť Ružomberku rozkvitnúť. Spoločne s odborníkmi pripravoval volebný program na rozvoj nielen mesta,
ale aj celého liptovského regiónu.
Inšpiráciou v oblasti rozvoja kultúry
mu boli aj rozhovory s akademickým
maliarom, univerzitným profesorom
Jánom Kudličkom. Pre nás jednoducho „pánom Kudličkom“, keďže vďaka
jeho synovi Borisovi, nášmu priateľovi a spolužiakovi, sa jeho otec pre nás

už od skorej mladosti stal aj naším
priateľom, ktorého si veľmi vážime.

k jej zhmotneniu však viedla ešte
dlhá cesta.

„Fullovo dielo je jeden z národných
pokladov,“ povedal nám pri jednom
z takýchto rozhovorov prof. Kudlička. On, osobný priateľ majstra Fullu
a znalec jeho diela, už viac ako tri
desaťročia nosil v hlave myšlienku
priniesť majstrovstvo tohto geniálneho umelca do širokého povedomia.
O to viac, že priamo v Ružomberku
máme Fullovu galériu, ktorá uchováva majstrove výtvarné skvosty. Zorganizovať v meste FULLOVE DNI sa
tak stalo jedným z bodov Kolárovho
volebného programu. Od myšlienky

Myšlienka, ktorá sa stala realitou
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„Ako priblížiť a dostať rozsiahlu Fullovu tvorbu k ľuďom tak, aby ich zaujala a nestala sa len druhým lacným
mestským jarmokom?“ to bola hlavná
otázka, ktorú bolo treba zodpovedať pred prípravou nultého ročníka
Fullových dní. „A kedy by bolo najvhodnejšie Fullove dni uskutočniť?“
znela ďalšia otázka. Kto už s podobným veľkoryso zameraným projektom s cieľom dostať Ružomberok aj
ďaleko ďalej ako sú hraničné tabule
mesta, vie o čom hovorím. Príznačne
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k rozsahu zamýšľaného projektu Fullových dní sme odcestovali do Prahy na stretnutie s Ružomberčanom
Borisom Kudličkom. V slávnej Café
Louvre na Národnej triede sme Robo
Kolár, scénograf Boris Kudlička a ja
začali zhmotňovať myšlienku Fullových dní. Aj za týmto účelom sme
založili Inštitút RK, občianske združenie s cieľom pomáhať rozvoju Ružomberka. Prvým počinom Inštitútu
RK sa stali práve Fullove dni.
Začíname
Ďalšie stretnutia sa uskutočnili na
záhrade u Kudličkov, v Kultúre, na
obhliadkach potenciálnych miest,
kde by sme nultý ročník mohli uskutočniť. Fullove dni začali dostávať
reálne kontúry. Do tímu pribudol divadelný režisér Tóno Šulík, človek,
ktorému bol Ružomberok vždy blízky
aj skrz otca – známeho herca Antona
Šulíka pochádzajúceho z Černovej.
Tónov brat Martin, známy režisér,
zas prednedávnom zviditeľnil ulice
Ružomberka v oceňovanom filme
Tlmočník, v hlavnej úlohe s Jiřim
Menzlom. Hlavnú rolu v našom pláne
však zohrala Galéria Ľudovíta Fullu.
Práve oslavy 50. výročia jej založenia
v tomto roku boli odpoveďou na otázku, pri akej príležitosti nultý ročník
Fullových dni usporiadať. Jubileum
prišlo doslova na zavolanie. Koncept
Fullovych dní ako viacdňového festivalu bol na stretnutí vo Fullovej galérii predstavený riaditeľke Zuzane
Gažíkovej. Tá už v tom čase spoločne
s kolegami a Slovenskou národnou
galériou (SNG) pripravovala vlastný
program k oslavám výročia galérie.
Naše plány sa nakoniec spojili v multižánrové oslavy Fullu, jeho tvorby
a výročia založenia galérie.
Máme pre vás akciu... o akej mesto
nechyrovalo
Od začiatku sme ako organizátori chápali, že sa bez spolupráce
s Mestom Ružomberok nezaobídeme.
Naším cieľom bolo dostať Fullu medzi ľudí a do ulíc a nezostať ukrytý
len v priestoroch galérie. Náš zámer
organizovať každoročne takýto fes-

Na záhrade u prof. Jána Kudličku. Sprava prof. J. Kudlička, B. Kudlička, R. Kolár a T. Šulík s vizuálom festivalu Fullove dni. Zdroj: N. Gašaj

tival oznámil primátorovi Čomborovi
profesor Ján Kudlička, primátorov
hlavný poradca pre kultúru. Primátor nápad Fullových dní vrelo privítal.
Hm, Fullove dni, aký super nápad, že
som na to neprišiel sám, pomyslel si
klasik. Nevadí. A zamyslel sa...

„Dielo Ľudovíta Fullu patrí medzi národné poklady.“
Akad. mal. prof. Ján Kudlička
O týždeň neskôr, 20. augusta, presne
mesiac pred začiatkom Fullových dní,
sme sa na mestskom úrade stretli s viceprimátorom Michalom Lazarom. Na
stretnutie sme prišli v plnej zostave:
za Inštitút RK Robo Kolár, Boris Kudlička, Mário Kučerka a ja, ďalej Tóno
Šulík, Peter Hajdin a za produkciu
Martin Noga. Robo s Borisom predstavili viceprimátorovi myšlienku a zámer, Tóno s Petrom na tablete ukázali
predstaviteľovi mesta celý projekt. Viceprimátorovi a tiež prítomnému hovorcovi mesta sa projekt veľmi páčil,
oboch zaujalo naše logo festivalu so
slovnou hračkou „Full Love Dni“, teda
„Dni plne Fullu a lásky“ – náš pozitívny
odkaz a cieľ festivalu.
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podieľali. Sú to Mário Kučerka, Jaroslav Moravčík, Mestský študentský
parlament a ďalší.
Dni plné Fullu a lásky
Najvýrečnejšia o priebehu Fullových
dní je naša fotogaléria na stranách
Ružomberského magazínu. Keďže
ale stále zostáva v platnosti latinská
múdrosť, že „len čo je napísané, to zostáva“, aspoň na nasledujúcich riadkoch by som rád v stručnosti priblížil
priebeh Fullových dní 2019.

Na spoločnom stretnutí v Galérii Ľ. Fullu. Zľava R.Kolár, J.Kudlička, Z.Hrušková, Z.Gažíková, M.Noga a T.Šulík. Zdroj: Archív N.G.

Viceprimátor Michal Lazar nám oznámil, že akcia to môže byť zaujímavá,
páči sa mu a v budúcnosti si vie predstaviť úzku spoluprácu mesta s nami
pri konaní ďalších ročníkov festivalu.
Rozchádzali sme sa pozitívne naladený z prísľubu, že Mesto Ružomberok
sa v budúcnosti tiež raz bude podieľať
na organizácii Fullových dní.
O pár dní neskôr sme sa z mestských
novín dozvedeli, že Mesto Ružomberok organizuje pre svojich občanov
nultý ročník Fullových dní...
A klasik sa zasmial...
Sila synergie a ľudského potenciálu
„Myšlienka zviditeľniť Fullu v meste
prišla z viacerých strán. A v tej synergii,
pri príležitosti 50 rokov vzniku galérie
nastal takýto výtlak. My sa v galérii
snažíme zviditeľňovať Ľudovíta Fullu
už niekoľko rokov. Sme radi, že pre myšlienku sa nadchlo viacej ľudí,“ povedala
pre Ružomberský magazín Zuzana Gažíková, riaditeľka galérie, ktorá pravidelne pripravuje v galérii rôzne aktivity.
Len vďaka jej dramaturgii 3-dňového
programu v galérii a ľudí okolo nej, a ľudí
zhromaždených okolo Roba Kolára mohol vzniknúť takýto vydarený trojdeň.
Na tomto mieste chcem vysloviť vďaku všetkým, vyššie v texte nespomenutým, ktorí sa na úspešnosti akcie
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Mestský festival Fullove dni odštartoval v stredu 18. septembra večer
prednáškou historika Petra Dvorského pod názvom Hisstory, o histórii rodu Fulla v Ružomberku a o okolnostiach vzniku Fullovej galérie.
Prednášku nasledoval v predpremiére dokument Zuzany Hruškovej
Zamatne – spomienky na Ľudovíta
Fullu, po ktorom prebehla diskusia
s pamätníkmi na Fullu.
Druhý deň festivalu bol v znamení
kreatívnych ľudí. Po doznení primátorových slov mohla oslava 50. výročia Galérie Ľ. Fullu skutočne začať.
Keďže Fullov byt, ktorý sa nachádzal
dômyselne umiestnený v priestoroch
galérie, zostal zahalený tajomstvom
a jeho pôvodnú podobu dôkladne
nepoznáme, o jeho tvorivú Re-konštrukciu sa pokúsili umelci aj výstavou Zaostrené na detail.
Po hudobnom zážitku z koncertu Jany Andevskej a Pecha-Kucha
Night Špeciál, ktorých základným
pravidlom bolo striedanie obrazov
každých 20 sekúnd s autorským
komentárom, sa už len oslavovalo.
S následným Živijóóó do ďalších 50
rokov pre galériu odzneli prípitky
a gratulácie priamo od generálnej
riaditeľky SNG Alexandry Kusej, riaditeľky Galérie Ľ. Fullu Zuzany Gažíkovej a iniciátora a spoluorganizátora Fullovych dní Roba Kolára.
Prítomnosť generálnej riaditeľky
SNG Alexandry Kusej dávala oslavám
päťdesiatin tohto klenotu modernej
architektúry výnimočný rozmer. Je
totiž vnučkou architekta Martina Kusého, autora prvej štúdie budovy GĽF
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z roku 1964. Galéria bola štvrtkový
večer plná návštevníkov a umelcov.
Oslavy svojím umeleckým prispením
do programu poctili textilná dizajnérka Michaela Bednárová, grafický dizajnér Juraj Blaško, fotografka Jana
Hojstričová, dizajnérka Sylvia Jokelová, filmár a animátor Andrej Kolenčík, grafický dizajnér Matúš Lelovský,
hudobník Leonard Lofaj (Ley Skeletonn), audiovizuálna umelkyňa a projektová koordinátorka Petra Sedláková, fotografka Olja Triaška-Stefanovič
i vizuálny umelec Michal Žilinský.
Po stopách Fullu
Piatok pokračoval festival od skorého
rána. Už o 9:00 sa štartovalo na bicykloch po stopách Fullovej inšpirácie, ktorá je spätá s jeho rodným Ružomberkom a okolím. Trasa Hrabovo – Čutkovo
– Fullova krčma – Fullova ulička – Kostol sv. Ondreja – Ludrovský kostol – Fullova hrobka mala približne 50 km a dali
ju len tí najzdatnejší. Viacerí priaznivci
Fullovho diela si obzerali miesta, ktoré

Fullu či už inšpirovali, alebo tam nechal svoju trvalú stopu „napešo.
Tí, ktorí si na cyklotúru netrúfali alebo
na ňu nemohli prísť, mohli od 10:00 v galéri navštíviť Iné vízie SK – video art súčasných slovenských umelcov s hosťom
Michalom Žilinským, alebo popoludní
„GĽF outdoor“ na Podhore, kde sa maľovali na tvár „fullovské motívy“.
Vítajte v meste Ľudovíta Fullu!
Od 15:00 začal žiť aj Park Štefana Hýroša, kde to odštartoval detský folklórny
súbor Liptáčik a pokračoval mnohými
cenami ovenčený súbor Liptov. V krátkej prestávke vystúpil primátor Čombor so svojimi spomienkami na majstra
Fullu, po ktorých sme si mohli už nerušene užívať umenie Liptova. Keby videl
Fulla na javisku vystúpenia Liptáčika a
Liptova, mal by veľkú radosť. Veď jeho
mimoriadne dielo spája práve láska k
tradíciám, vidieku, folklóru aj detským
kresbám. Po Liptove roztancovala srdcia a niektorým aj nohy ružomberská
džezová legenda RK Jazz Band. Svojej
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premiéry sa dočkal filmový dokument
Zamatne Zuzany Hruškovej, ktorý oficiálne do sveta vypravil spolu s autorkou Robo Kolár, ktorý vznik filmu ako
aj soundtrack financoval. Po premiére
spoločne pokrstili SP „Fulla“ od mladého ružomberského rapera Leonarda
Lofaja. Vzápätí po krste Hýrošov park
na takmer hodinu preniesla do sveta etno-hudby slovenská worldmusic
skupina Banda.Fullove dni 2019 vyvrcholili koncertom už legendárnej skupiny Vidiek, na ktorej známych pesničkách sa bavil celý Hýrošov park. Nultý
ročník Fullových dní sa vydaril.
Vítajte v meste Ľudovíta Fullu!
Autor je člen Správnej rady Inštitútu RK,
ktorý bol spoluorganizátorom Fullových
dní 2019 a predseda Redakčnej rady Ružomberského magazínu, ktorý bol mediálnym partnerom Fullových dní 2019.
Fotoreportáž z Fullových dní uverejňujeme na nasledujúcej samostatnej
dvojstrane RM.

