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Trenčianska galéria pozýva na letné filmové večery 
 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky 
samosprávny kraj, prichádza s ďalšou letnou novinkou. Počas piatkových večerov sa 
nádvorie galérie premení na letné kino. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť priestor pre 
komunitné stretnutia a pomôcť oživiť večerné mesto kultúrnym podujatím. 
 
Myšlienka prepojiť výtvarné umenie s filmom nie je v hlavách trenčianskych galeristov 
žiadnou novinkou. Už niekoľko rokov sa snažia počas Noci múzeí a galérii prezentovať 
mladú filmovú tvorbu. „V tomto roku sme poprvýkrát premietali vonku a atmosféra 
večerného kina pod hviezdami ma oslovila natoľko, že počas prázdnin chceme našu 
ponuku zopakovať,“ vysvetľuje Ľuboš Hamaj, poverený riadením galérie. Podľa jeho 
slov  je nádvorie galérie ako stvorené na komunitné aktivity rôzneho typu a práve filmové 
večery sú v tomto smere prvou lastovičkou. 
 
Premietať sa bude vždy v piatok o 21.00 h. Galéria chce nadviazať na „Hudobné 
pikniky na tráve“, ktoré prebiehajú na Mierovom námestí. „Chceme, aby ľudia večer 
zostali v meste ešte o niečo dlhšie a filmová ponuka galérie by ich mohla pritiahnuť,“ 
uvažuje Ľuboš Hamaj.  
 
Prvým z filmovej ponuky bude slovenský hraný dokument venovaný osobe čudáckeho 
sochára Franza Xavera Messerschmidta, ktorého stvárnil český herec Marek Vašut. 
„Hľadali sme paralelu, ktorá by spájala galériu a film, a preto sme do nášho výberu 
zaradili aj filmy s tematikou výtvarného umenia,“ pripomína zastupujúci riaditeľ. Priestor 
dostanú aj študentské filmy, z ktorých spomenieme oceňovaný film Lukáša Hanuláka 
„Otec“ či sondu do života dnešnej mladej generácie od režiséra a scenáristu Teodora 
Kuhna s názvom „Stratené deti“. Druhá polovica leta prinesie snímku „Fair Play“ od 
režisérky Andrey Sedláčkovej a priaznivci výtvarného umenia sa môžu tešiť na filmové 
medailóny mladých slovenských výtvarníkov, pochádzajúce z produkcie 
banskoštiavnickej galérie Schemnitz. „Do tejto kolekcie plánujeme zaradiť aj medailón o 
maliarovi Robertovi Bielikovi, práve v deň vernisáže jeho výstavy v galérii,“ prezrádza Ľ. 
Hamaj.  
 
Filmové projekcie na nádvorí galérie sa začínajú 17. júla a potom vždy v piatok o 21.00 
h. Vstup na premietanie je voľný. Galéria počas letných mesiacov zmenila aj otváracie 
hodiny počas víkendov, kedy návštevníci môžu výstavy a expozície navštíviť až do 
devätnástej hodiny. 
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