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Trenčín, 20. december 2016 
Galéria M. A. Bazovského priniesla v rámci Vianoc v galérii plno tvorivých aktivít  
 

 

Vianočné sviatky neobišli ani Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Vianoc v 

galérii sa zúčastnilo viac ako 150 návštevníkov, ktorí si v priestoroch galérie spríjemnili tretiu 

adventnú nedeľu.  

 

Pre návštevníkov bol pripravený bohatý sprievodný program plný tvorivých aktivít. Deťom 

pomáhal zorientovať sa v priestoroch galérie a nájsť jednotlivé expozície hravý sprievodca 

galériou. Pri expozíciách o M. A. Bazovskom, slovenskom sochárstve 20. storočia a Eve 

Mišákovej Ábelovej na nich čakali zaujímavé stanovištia výtvarných aktivít. Jednou z nich boli 

tvorivé dielničky Ateliéru majstra Galerka, v rámci ktorých sa deti s rodičmi mohli zabaviť pri 

výrobe originálnych vianočných pohľadníc. Ďalšou z možností, ako si naplno vychutnať 

vianočnú atmosféru, bolo zdobenie vianočných medovníčkov. Stála expozícia M. A. 

Bazovského deťom ponúkla Obrí vianočný stromček, ktorý si mohli vyfarbovať. Deti sa 

zabavili aj pri fotokútiku, v ktorom sa mohli vyfotiť s tematickým vianočným pozadím. 

V každej výstavnej sieni čakala na návštevníkov zaujímavá aktivita.  

 

Prezentácia tvorby šikovných ľudí „Dizajnéri v galérii“ priniesla prehliadku keramiky, šperkov, 

drevených hračiek, brošní, diárov, pohľadníc, batohov a mnohých ďalších vecí. Svoju tvorbu 

v rámci podujatia predviedli aj študenti zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ktorou tiež 

prezentovali činnosť školy. Jednodňová výstava so zimnou tematikou priniesla tvorbu žiakov 

Základnej umeleckej školy Karola Pádivého. Vianoce v galérii ukončila baterková prehliadka. 

„Naše prvé Vianočné sprievodné podujatie dopadlo výborne. Návštevníci si veľmi 

pochvaľovali atmosféru a aktivity, ktoré sme v galérii pripravili. Svedčí o tom aj počet 

návštevníkov, ktorý prekročil číslo 150. Dúfam, že sa z tejto akcie vytvorí tradičné 

predvianočné podujatie, ktoré budú návštevníci vyhľadávať. Verím, že sprievodné podujatia 

ako toto posilnia návštevnícku základňu galérie,“ povedala Barbora Varga Petríková, 

poverená riadením Galérie Miloša Alexandra Bazovského. 

 

Spracovala: Barbora Varga Petríková (poverená riadením Galérie Miloša Alexandra 

Bazovského) 
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