Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016
(správa z podujatia)

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2016 Mesto Považská
Bystrica v spolupráci so Základnou umeleckou školou Imra Weinera Kráľa v Považskej
Bystrici, Vlastivedným múzeom v Považskej Bystrici, Považskou knižnicou a PX
Centrom v Považskej Bystrici, Spolkom priateľov I.W. Kráľa v Považskej Bystrici,
firmou Partner Progress, s. r. o. a za podpory Krajskej organizácie cestovného ruchu
Trenčín región a tiež aj Okresnej organizácie cestovného ruchu v Považskej Bystrici
pripravilo dňa 9. septembra 2016 výstavu obrazov Imricha Weinra Kráľa, akademického
maliara, z rodáka z Považskej Bystrice.
Výstava, ktorú slávnostne otvoril primátor Mesta Považská Bystrica doc. Karol
Janas, bola inštalovaná v historickom kaštieli BURG v Považskom Podhradí (prímestská časť
Považskej Bystrice). Na slávnostnej vernisáži vystúpil predseda Spolku priateľov I. W. Kráľa
Ing. Pavol Demáček, aby verejnosť oboznámil s poslaním spolku a zavedením Ceny Imricha
Weinera Kráľa. Ocenenie je exkluzívnou poctou pre významné žijúce osobnosti, ktoré
prispievajú k rozvoju francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce. Cena sa udeľuje pod
záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky a veľvyslanca Francúzska v Slovenskej
republike.
I.W. Kráľa ako výnimočnú osobnosť slovenského moderného výtvarného umenia a jeho
tvorbu predstavila Mgr. Anna Šujanská, historička a kurátorka zbierok výtvarného umenia z
Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Súbežne s jej odborným výkladom prebiehala
virtuálna prezentácia kompletnej kolekcie obrazov (akvarelov a olejov) v počte 62 kusov,
ktoré múzeum získalo darom od Ireny Blůhovej, dlhoročnej umelcovej partnerky.
Ďalšiu kolekciu 47 obrazov,

ktoré sú

v správe Mestského úradu v Považskej Bystrici,

predstavila odbornej a tiež i laickej verejnosti kurátorka výstavy Mgr. Darina Arce zo
Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline. Ako upozornila pani kurátorka, obrazy IWK sú
tematicky zamerané na Weinerove rodisko Považskú Bystricu, okolitú prírodu, športujúcu
mládež, sociálnu problematiku, ale aj na krásu prírody a krásu ženy.

Program slávnostného večera doplnilo sláčikové kvarteto ZUŠ v Považskej Bystrici a Pavol
Repáň v sólo hre na harfe. Vernisáž výstavy bola určená hlavne pre odbornú verejnosť.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva pokračovali 14. septembra 2016 opäť v kaštieli
Burg v Považskom Podhradí. Bohatý program, určený pre širokú verejnosť, splnil svoj cieľ
a poslanie. Slávnostný večer otvoril Ing. Pavol Baška, vedúci oddelenia kultúry pri
Mestskom úrade v Považskej Bystrici, krátkou informáciou o vystavovaných Weinerových
akvareloch.
Potom nasledovali odborné prednášky pracovníkov kultúrnych inštitúcií pôsobiacich na pôde
Mesta Považská Bystrica. Mgr. Anna Šujanská, historička Vlastivedného múzea
v Považskej Bystrici, vystúpila s odborným príspevkom „Balašovci, prezentácia jedného
z najvýznamnejších uhorských šľachtických rodov v kontexte so stavebnými a inými
nehnuteľnými pamiatkami, ktoré zanechali v Považskej Bystrici a jej blízkom okolí“.
Súčasťou jej prezentácie bola audionahrávka zhudobnených veršov básnika Bálinta Balašu
(Valentína Balašu).
S ďalšou prednáškou na tému „História sa nás dotýka“ s podtitulom „O histórii budovy
Považskej knižnice“ vystúpila pani Antónia Šaradinová z Považskej knižnice v Považskej
Bystrici. Príbehy kocúra Mineta z detskej knižky doplnenej pestrými ilustráciami obrázkov I.
Weinera Kráľa prítomným predstavila Mgr. Andrea Smolková, pracovníčka náučného
oddelenia Považskej knižnice v Považskej Bystrici.
Milým prekvapením pre účastníkov podujatia bolo koncertné vystúpenie Sláčikového
kvarteta zo Štátneho komorného orchestra v Žiline a samostatné vystúpenie Pavla
Repáňa hrou na harfu.
O obidve kultúrne podujatia, uskutočnené v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva 2016, bol mimoriadne veľký záujem. Vernisáže sa zúčastnilo približne 80 hostí,
sprievodného programu 60 návštevníkov.

V Považskej Bystrici dňa 19. 9. 2016
Mgr. Anna Šujanská, historička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

