PODUJATIA na mesiac OKTÓBER 2020
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Palackého 27, 911 01 Trenčín; www.gmab.sk, fb/GaleriaBazovskeho
otváracie hodiny: utorok – piatok 09.00 – 17.00 hod., sobota, 10.00 – 17.00 hod., nedeľa zatvorené

 STRETNUTIE S…
14.10.2020 – 16:00
Pri príležitosti výstavy Eriky Miklóšovej „Abstract landscapes" si pre Vás autorka spolu so svojou
bývalou študentkou Emmou Csuport pripravila kreatívny workshop pre deti, na ktorom si
vyskúšajú tvoriť krajinu len za pomoci textílii priamo vo výstavných priestoroch galérie. Precvičia
si tak svoju fantáziu, orientačné a priestorové vnímanie.
Workshop je vhodný pre deti od 6 rokov.
Na workshop je potrebné sa dopredu prihlásiť na lucia.petrovicova@gmab.sk alebo 032 743 68 58
Projekt podporilo Mesto Trenčín
Vstup voľný

 STRETNUTIE S…
21.10.2020 – 16:00
Pri príležitosti výstavy Eriky Miklóšovej „Abstract landscapes" si pre Vás autorka spolu so svojou
bývalou študentkou Emmou Csuport pripravila ekologický workshop, na ktorom si budete môcť
recykláciou nepotrebných textílii vyrobiť vlastný koberec.
Na workshop je potrebné sa dopredu prihlásiť na lucia.petrovicova@gmab.sk alebo 032 743 68 58
Projekt podporilo Mesto Trenčín
Vstup voľný

 ZOOMOVANIE - 08.10. A 22.10.2020, 16.00 hod.
Radi sa dostávate veci na koreň? Pri odborne zameranom programe k aktuálnym výstavám
Abstract Landscapes a Dokument 2020 budete mať možnosť sa spolu s nami o niečo detailnejšie
priblížiť k niektorým vystavovaným dielam. Prostredníctvom série krátkych komentovaných
prehliadok sa zoznámime s autormi, témami a technikami a budeme hľadať súvislosti medzi
starým a súčasným, slovenským a svetovým umením.
Vstup voľný

 PRÍBEH UMENIA III. - 15.10.2020, 16.00 hod.
Máte radi príbehy a umenie? Práve pre Vás sme pripravili cyklus prednášok o umení minulosti
a súčasnosti. Rozhovory o dejinách a zaujímavostiach výtvarného umenia pre dospelých i
študentov. Tentoraz sa zameriame na zobrazenie témy lásky vo výtvarnom umení v minulosti
a dnes.
Vstup voľný

 VEČERNÝ ATELIÉR PRE DOSPELÝCH I. - 06.10 a 20.10.
od 16.00 do 18.30 hod.
Tvorivý ateliér pre dospelých - rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.
Počet účastníkov je limitovaný. Je nutné sa vopred prihlásiť na tel. č. 032 743 68 58
Vstupné 3 €

 VEČERNÝ ATELIÉR PRE DOSPELÝCH II. / noví účastníci - 13.10 a 27.10.
od 16.00 do 18.30 hod.
Tvorivý ateliér pre dospelých - rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.
Počet účastníkov je limitovaný. Je nutné sa vopred prihlásiť na tel. č. 032 743 68 58
Vstupné 3 €

 GALERKOVO - 08.10 a 22.10. ( dve skupiny )
9.00 - 10.00 hod. – prvá skupina
10.30. – 11.30 hod. – druhá skupina
Tvorivé dielničky pre malé deti od 18 mesiacov do 6 rokov. Hravé spoznávanie výtvarných
techník a cibrenie jemnej motoriky pre najmenších.
Počet účastníkov je limitovaný. Je nutné sa vopred prihlásiť na tel. č. 032 743 68 58
Vstup 1 €/ dieťa

Dbáme na vašu a našu bezpečnosť, preto je počas celého trvania stretnutí
potrebné, aby mali všetci účastníci rúška. Kvôli vašej bezpečnosti je počet
účastníkov limitovaný a zaviedli sme rezervačný systém. Vzhľadom na
situáciu, prosíme seniorov, aby zvážili účasť na podujatiach.
Pred vstupom do priestorov galérie je potrebné použiť dezinfekciu a na
stretnutiach dodržovať bezpečnostnú vzdialenosť medzi sebou.
Prosíme všetkých účastníkov, aby sa v prípade akýchkoľvek zdravotných
komplikácií stretnutia nezúčastnili.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na stretnutia s Vami!

“Ateliér pre seniorov” je do odvolania zrušený, keďže mesto Trenčín nedoporučuje
organizovať hromadné podujatia pre seniorov v akomkoľvek počte.

