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                 Trenčiansky samosprávny kraj 

                        Tlačová správa      

        

   

 

Trenčín, 6. september 2017 

Verejnosť môže do 15. septembra v Trenčíne spoznať krásu Čínskeho príbehu 

V utorok 5. septembra sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne uskutočnila 

slávnostná vernisáž výstavy fotografií s názvom Čínsky príbeh – Čínsky Tibet. Výstavu prišiel osobne otvoriť 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec 

v Slovenskej republike LIN Lin. 

Priestory Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sa v dňoch 5. – 15. septembra stali domovom pre výstavu série fotografií s názvom 

Čínsky príbeh – Čínsky Tibet. Výstavu v krajskom meste Trenčín si návštevníci môžu pozrieť vďaka 

spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja a Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej 

republike. Obrazy tejto výstavy sú odrazom trvalej čínskej idey splynutia človeka s prírodou. Fotografie sú 

výsledkom práce desiatok autorov a zachytávajú krásy prírody, ale aj rôzne mestské zákutia. 

Slávnostná vernisáž výstavy sa konala v utorok 5. septembra za prítomnosti mimoriadneho 

a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. LIN Lina 

a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. Pozvanie na vernisáž prijal aj 

podpredseda TSK Jozef Trstenský a rektor Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. 

Slávnostná ceremónia sa niesla v komornom duchu v sprievode klavírnej muziky. „Medzi Čínskou ľudovou 

republikou a Slovenskom existuje tradičné priateľstvo, z ktorého sa rodia spolupráce v rôznych oblastiach. 

Tie dosahujú viditeľné výsledky. Svedčí o tom aj táto výstava. Je dôležité udržiavať vzájomné porozumenie 

medzi oboma našimi krajinami,“ povedal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky 

v Slovenskej republike Lin Lin. „Som rád, že Trenčiansky samosprávny kraj sa mohol spolupodieľať na 

organizácií tejto výstavy, ktorou návštevníkom priblížime exotiku tak vzdialenej krajiny, akou je Čína. Aj 

vzájomná spolupráca medzi našimi krajinami je na veľmi vysokej úrovni. Veľa investorov z Číny chce 

investovať v našej republike, čo svedčí o kvalite spolupráce medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou 

republikou,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.  
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Vyše sto fotografií približuje príbehy, ktoré objavujú kultúru, sociálnu a ekonomickú stránku života ľudí 

v najľudnatejšej krajine sveta.  


