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Trenčín, 12. máj 2016 
Galéria M. A. Bazovského pokračuje v trende pozitívnych čísel 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky 

samosprávny kraj (TSK), v poslednom období teší pozitívnymi informáciami. V januári 

tohto roku prekvapila štatistikami, ktoré hovorili až o 45% náraste návštevnosti v roku 

2015 v porovnaní s rokom predtým.  

Galéria ďalej nadväzuje na svoje dobré výsledky. Záver mesiaca apríl patril vernisáži 

výstav maliarky Ivony Žirkovej Od detailu... k ilúzii a Marka Vrzgulu, ktorý výstavu 

nazval Polčas/Printemps/Prime time/Part II. Posledné roky maliara sú charakteristické 

Pohybmi, Špirálami a najaktuálnejšie Pulzarmi rôznych farieb nanesených v bohatých 

vrstvách. V porovnaní s ním je maliarka Žirková typická precíznosťou detailov 

portrétov, autoportrétov, aktov  ponorených do vody, či zahalených do priehľadných 

materiálov. Vernisáž výstav týchto dvoch umelcov do galérie prilákala skoro dvojstovku 

účastníkov so záľubou vo výtvarnom umení, čím takmer prekonala rekord v počte 

návštevníkov na jedno podujatie. Prím rekordnej účasti si naďalej drží vernisáž Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne pri príležitosti prvého desaťročia jej novodobej histórie.   

Pod vedením Barbory Petríkovej, poverenej riadením galérie, chod inštitúcie pokračuje 

v pozitívnom smerovaní. „Mojím cieľom je naďalej prezentovať galériu a jej aktivity 

Trenčanom, organizovať množstvo pravidelných edukačných akcií a zaradiť galériu 

medzi popredné miesta v našom meste, kde môže človek tráviť svoj voľný čas 

a popritom sa kultúrne a spoločensky vyžiť,“ uviedla Petríková a dodala, že aj aktuálny 

mesiac máj je v galérii plný aktivít. Len včera sa galéria stala dejiskom Noci literatúry. 

„Od 21. hodiny večer k nám prišlo približne 40 milovníkov kníh, aby si vypočuli príbehy 

v podaní rozhlasového moderátora a programového riaditeľa Bratislavského knižného 

festivalu BRaK Petra Michalíka ktorý predčítal úryvok z knižky Martina Polláčka 

s názvom Americký cisár,“ priblížila nová riaditeľka literárnu noc v galérii. „Dnes u nás 

obhajovali maturitné práce študenti Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Trenčíne. Práce 

žiakov grafického dizajnu a propagačného výtvarníctva SUŠ si verejnosť môže prísť 

pozrieť od zajtra 13. mája 2016 až do 26.mája 2016. Pripravujeme aj obľúbenú Noc 

múzeí a galérií, počas ktorej budú dvere galérie otvorené až do 22.00 h. Pre 

návštevníkov máme nachystaný bohatý kultúrny program. Sme radi, že sa čoraz viac 

návštevníkov okrem výstav zúčastňuje aj pravidelných sprievodných akcií - 

fotoworkshopov či tvorivých dielničiek,“ dodala.  

Galériu môže verejnosť navštíviť počas pracovných dní vždy od 9.00 h až do 17.00 h, 

cez víkend od 11.00 h do 17.00 h. Prehľad všetkých aktivít galérie je možné nájsť na jej 

webovom sídle a tiež na facebookovej fanpage.  
 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, veronika.rezakova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 

55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144 

http://www.gmab.sk/aktuality/pozyvame-nadsencov-fotografie-na-siedmy-fotograficky-workshop..html?page_id=7616
http://www.facebook.com/GaleriaBazovskeho.

