Sprístupnenie výstavy „Čaro modrotlače“
(tlačová správa)

Vo štvrtok 15. februára 2018 sprístupnilo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici,
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, výstavu „Čaro
modrotlače“. Výstava je výsledkom spolupráce tunajšieho múzea a Trenčianskeho múzea
v Trenčíne.
Modrotlač, patriaca do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska, sa dostáva opäť do módy nielen v odievaní. Jej ornamentika sa bohato
využíva na drobných úžitkových predmetoch – modrotlačové aplikácie nájdeme na
kabelkách, obuvi, notesoch, keramických obkladačkách, či šperkoch. Vlastivedné múzeum sa
však vo výstavnej prezentácii „Čaro modrotlače“ zameralo na ukážky tradičného
technologického postupu modrotlače (návštevník uvidí imitáciu farbiacej kypy, originálny
železný ráf, mlynček na drvenie indiga, drevený mangeľ, či pomocné nádoby modrotlačiara)
a jej využití v ľudovom odievaní i interiérových doplnkoch. Považskobystrické múzeum
vlastní aj bohatú zbierku perrotínových foriem z púchovskej dielne Trnkovcov (vo fonde ich
má takmer 500). Vystavených je 10 kusov drevených foriem i foriem s plieškami a drôtikmi.
Z regionálneho hľadiska zaujmú aj kraslice p. Rothovej z Považskej Bystrice, ktorá sa
inšpirovala modrotlačovou ornamentikou. Vystavená aj prvá ucelená publikácia
o modrotlači od prof. Jozefa Vydru (1954), dočasne zapožičaná z fondu Považskej knižnice
v Považskej Bystrici. Vystavené predmety sú doplnené obrazovými i textovými bannermi,
prostredníctvom ktorých sa návštevník dozvie viac o slovenskej modrotlači.
Vlastivedné múzeum pripravuje na podklade výstavy aj sprievodný program pre školy
a verejnosť – tvorivé dielne, prípadne workshop modrotlače. Pre organizované skupiny je
pripravená počítačová prezentácia o histórii modrotlače na Slovensku, pričom sa poukazuje
na jej príbuznosť so zahraničnými technológiami farbenia tlače (japonská, či indonézska
kultúra). Súčasťou prezentácie aj krátke video od Petra Trnku, ktorý v roku 2010 obnovil
modrotlačovú dielňu v Ivanke pri Dunaji.
Výstavu „Čaro modrotlače“ sprístupnilo vlastivedné múzeum formou komentovanej
prehliadky pre 27 študentov Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici a zástupcov
médií. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť do konca júla 2018, vstupné podľa platného
cenníka, pričom posledný vstup je o 14:30 hod. Všetkých srdečne pozývame!
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