
 
 
 
 
 
 
Výstavné aktivity: 
 
09. 12. 2011 – 05. 02. 2012 
Grafika v zbierkach Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
Popri  akvizičných zámerov maľby, plastiky a kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
od počiatku budovala aj zbierku slovenskej grafiky. Zachytáva všetky tvorivé generácie – od 
zakladateľov  slovenského výtvarného umenia  až po súčasnosť . Zbierka je prienikom širokého 
spektra osobitých a vyhranených názorov, programov a koncepcií, ktoré v slovenskom výtvarnom 
umení existovali aj existujú.  
 
Reprezentatívna  výstava prostredníctvom 115 autorov prehľadne mapuje  charakteristické znaky 
a kvality slovenského grafického prejavu. Medzi ne patrí perfektná technická realizácia diel, 
majstrovstvo charakterizačnej kresby a skratky, akcentovaná úloha imaginatívnosti a osobitej 
poetickosti, vysoká farebná a tvarová kultúra, inklinácia k špecifickému humoru a irónii.  
 
09. 12. 2011 – 05. 02. 2012 
Miloš Šimurda  - obrazy/1958-2009 
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravuje v spolupráci s Krajskou galériou 
výtvarného umenia v Zlíne  v čase od 9. decembra 2011 do 5. februára 2012 vo svojich priestoroch 
výstavu diel akademického maliara MILOŠA  ŠIMURDU  ( absolvoval na VŠVU v Bratislave v roku 1955 
v ateliéri prof. J.Mudrocha). Dnes už 87 ročný autor, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, sa na nej 
prezentuje vývojovo najvýznamnejšími dielami, ktoré predstavujú viac ako 50 rokov  umelcovej 
humanisticky orientovanej tvorby. Šimurdove dielo je mnohotvárne, má kresťanské korene, je 
ponorené do antickej filozofie, vzťahuje sa však aj k súčasnosti a verí v budúcnosť. Základnou témou 
Šimurdovej výstavy je človek – aj preto prevažujú figurálne témy.  
 
Najzávažnejšie umelecké diela tohto českého maliara súvisia predovšetkým so slovenskou, presnejšie 
bratislavskou umeleckou scénou (žije a tvorí striedavo na Slovensku a na Morave). Môžeme ho preto 
považovať za najvýznamnejšieho predstaviteľa československého umenia šesťdesiatych rokov, 
žijúceho na území Zlínskeho kraja.    
 
 
Kultúrno-vzdelávacie aktivity: 
13. 12. 2011 , 10. 1. a 24. 1. 2012     Arteterapia 1         9.00 hod. 
13. 12. 2011 , 10. 1. a 24. 1. 2012                  Arteterapia 2       16.00 hod.  
06. 12. 2011, 17. 01. 2012          Ateliér pre seniorov 
06. 12. 2011, 17. 01. 2012    Večerný ateliér pre dospelých 
14. 12. 2011, 11.01. a 25. 01. 2012                 Galerkovo 
18. 12. 2011       Nedeľné tvorivé dielne 
 
21. 12. 2011 – 29. 01. 2012  suterén galérie 
Výstava Radosti života II.  
Výstava prác návštevníkov galerijného ateliéru pre dospelých a seniorov 
 
Koncerty 
18. 12. 2011  koncert Základnej umeleckej školy  K.  Pádivého  v Trenčíne 


