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Trenčín, 13. november 2017 
Trenčianska Turná hostí originálnu výstavu o putovaní a živote potomkov 

slovenských vysťahovalcov do Kovačice    

V Katolíckom dome v obci Trenčianska Turná (okres Trenčín) nájdete výstavu 

kovačických umelcov zo Srbska, ktorej edukačný charakter vás oboznámi so životom 

potomkov slovenských vysťahovalcov v tejto malebnej srbskej obci. 

Naivné maliarstvo potomkov slovenských vysťahovalcov do Kovačice. Tak znie 

názov výstavy, ktorej vernisáž v piatok 10. novembra odštartovala možnosť dozvedieť sa 

viac o živote Slovákov žijúcich v Srbsku. Prostredníctvom insitného umenia uvidia 

návštevníci na plátne zachytený rodinný, náboženský, spoločenský či hospodársky život 

Kovačičanov. „Výstava pozostáva okrem obrazov aj z dvadsiatich panelov, na ktorých sa 

slovom, fotkami a archívnymi dokladmi predstavuje život Slovákov v Kovačici od obdobia 

ich sťahovania na Dolnú zem až po súčasnosť,“ priblížil tematické vyskladanie výstavy 

zakladateľ a prvý predseda Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka v Kovačici Pavel 

Baláž a prítomným zároveň odovzdal pozdravy od Kovačičanov.  

Výstava má okrem prívlastku putovná ešte jeden – je výchovná. „Edukačný charakter 

výstavy spočíva v tom, že kovačickí umelci sa osobne venovali deťom zo Základnej školy 

Samuela Timona v Trenčianskej Turnej v troch skupinách – učili ich maľovať a zároveň s 

nimi besedovali. Priala som si, aby žiaci počuli slovenčinu, ktorú si Slováci v Kovačici 

uchovávajú 215 rokov a aby ju vedeli porovnať so spisovnou slovenčinou, ktorú ich 

v škole učíme,“ uviedla riaditeľka školy Samuela Timona v Trenčianskej Turnej Beáta 

Sabová, ktorá si organizáciu výstavy zobrala na starosť.      

Pozrieť si výstavu prišiel do Katolíckeho domu aj predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. „Chcem poďakovať Slovákom žijúcim 

v Kovačici za to, že si aj prostredníctvom umenia zachovali slovenskú kultúru a tiež za to, 

že takýmto spôsobom dôstojne reprezentujú Slovensko v zahraničí,“ vyjadril svoje 

poďakovanie trenčiansky župan, pod ktorého záštitou sa výstava koná. „Vďaka patrí aj 

pánovi starostovi a pani riaditeľke základnej školy za to, že sa toho zhostili a že vytvorili 

priestor na to, aby takáto zaujímavá výstava o putovaní a živote Slovákov v Kovačici 

mohla v Trenčianskej Turnej byť,“ dodal.    



Originálnu putovnú expozíciu o dedinke Kovačica, ktorá vznikla v roku 1802, už mali 

možnosť vidieť obyvatelia Slovenska, Srbska, Francúzska, Anglicka či Talianska. Obrazy 

kovačických insitných maliarov si v Katolíckom dome v Trenčianskej Turnej môžu 

návštevníci pozrieť do 17. novembra 2017. Potom sa putovná výstava vydá západným 

smerom, presunie sa do priestorov Národnej banky Slovenska, aby si toto krásne 

umenie potomkov slovenských vysťahovalcov mohli vychutnať aj ďalší jej návštevníci.       
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