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                          Trenčiansky samosprávny kraj 
   Tlačová správa 

 

Trenčín, 11. august 2016 

Včera otvorili výstavu „Svet, ako ho vidíme my“ na Trenčianskej župe 

 

V stredu 10. augusta 2016 otvorili v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK) 1. kolo výstavy výtvarných prác ľudí s telesným postihnutím s názvom „Svet, 

ako ho vidíme my.“ 

Celoslovenskú výstavu výtvarných prác ľudí s telesným a ťažkým telesným postihnutím 

s názvom „Svet, ako ho vidíme my“ realizuje Republikové centrum Slovenského zväzu 

telesne postihnutých (SZTP) už od roku 2009. Od vzniku projektu sa výstava konala vo 

viacerých mestách (Humenné, Piešťany, Žilina, Bardejov, Komárno, Bratislava, Nové 

Zámky, Košice) a regiónoch. Výstava je od roku 2012 rozšírená o ručné práce, 

drevorezbu, tokárstvo a iné ľudovo-umelecké činnosti. Na vernisáži výstavy sa zišli autori 

i hostia. 

Riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici sa prihovoril organizátorom aj autorom: „Som veľmi 

rád, že organizátori tejto výstavy si vybrali priestory Úradu TSK. Ľudia, ktorí majú ťažké 

telesné postihnutie nám dokazujú, že dokážu prekonať samých seba a žijú naplno. Ich 

diela sú pekným príkladom a vzorom pre zdravých ľudí. Verím, že návštevníci si 

z výstavy odnesú príjemný zážitok,“ uviedol v príhovore.  

Vystavených je približne 200 exponátov, vytvorených maľovaním, drevorezbou či 

rôznymi výtvarnými technikami od takmer 50 autorov – amatérov, ktorí takto prejavujú 

svoje pocity či zážitky. „Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali realizovať túto výstavu, 

tvorcom aj organizátorom. Aj medzi nami ľuďmi s telesným postihnutým existujú rôzne 

formy vyjadrenia svojich pocitov a zážitkov. Každý vníma realitu inak. Sme síce len 

amatérsky umelci ale náš uhol pohľadu sa nelíši ničím od toho profesionálneho. Tak to 

vidíme a cítime,“ povedala predsedníčka SZTP Monika Vrábľová. 

Trenčianska župa pomáha ľudom s postihnutím prostredníctvom podpory sociálnych 

projektov, svojich sociálnych zariadení alebo organizovaním podujatí ako je toto. 

Expozíciu organizuje Slovenský zväz telesne postihnutých v spolupráci s Trenčianskym 

osvetovým strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pod záštitou predsedu TSK 

Jaroslava Bašku. Návštevníci si môžu prezrieť diela do 2. septembra 2016 v priestoroch 

Úradu TSK na druhom poschodí. 
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