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Trenčín, 3. február 2018 
Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne delí od polstoročnice už len rok 

Začiatkom februára si Galéria Miloša Alexandra Bazovského (GMAB) v Trenčíne v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pripomenie 49. výročie svojho vzniku. Ako každý 

oslávenec chystá aj narodeninovú oslavu. Pre svojich návštevníkov pripravila na druhý februárový 

víkend sprievodný program s názvom Máme narodeniny! 

Pri príležitosti 49. narodenín Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne čaká malých 

i veľkých návštevníkov bohatý program. Prejsť si tri stále expozície (expozícia Miloša Alexandra 

Bazovského, výtvarné umenie Trenčianskeho regiónu a Slovenské sochárstvo 20. storočia) priamo 

s kurátorom a dozvedieť sa viac o autoroch v zbierkach galérie môžu milovníci umenia 

a trenčianskej galérie v sobotu 10. februára 2018 úplne bezplatne. „Podujatie Máme narodeniny! 

organizujeme už po druhýkrát. Naším cieľom je verejnosť oboznámiť s činnosťou a aktivitami 

galérie. Toto sprievodné podujatie supluje deň otvorených dverí. Celý deň bude voľný vstup do 

galérie, aj na všetky pripravované aktivity, “ prezradila riaditeľka GMAB Barbora Varga Petríková. 

Okrem stálych expozícií sú v galérii už viac ako týždeň sprístupnené aj nové výstavy 

významných maliarov z nášho regiónu. Akademický maliar Ľudovít Bránsky predstavuje svoje 

jedinečné dielo na výstave Metamorfózy Trenčína a krajiny. Výstavou Nepokoj v duši 

predstavuje svoje dielo autor Marián Sučanský, ktorý sa vo svojej tvorbe venoval predovšetkým 

maľbe a kresbe. Obidve výstavy sú venované okrúhlym životným jubileám autorov. Na svoje si 

počas narodeninového dňa galérie prídu aj tí neskôr narodení. „Pre tých najmenších máme 

pripravené tvorivé dielne, už tradične sa budú môcť zapojiť do obľúbených aktivít Ateliéru Majstra 

Galerka. Chýbať nebude ani torta,“ doplnila riaditeľka GMAB Barbora Varga Petríková. 

Ateliér Majstra Galerka sa pri príprave tvorivých dielní nechal inšpirovať aktuálnymi výstavami. 

Pomocou zaujímavých výtvarných aktivít sa deti oboznámia s tvorbou významných umelcov. V 

galérii sa bude v sobotu 10. februára od 10.00 h do 17.00 h kresliť, maľovať, vyfarbovať, strihať. Ak 

ešte nemáte program na druhú februárovú sobotu, prijmite pozvanie na narodeninový deň GMAB 

v Trenčíne! 
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