Výstava ´Samostatne a pritom spoločne´ v Dubnickom
kaštieli
( tlačová správa )

V sobotu 7. mája 2016 sa v parku J. B. Magina v Dubnici nad Váhom uskutočnilo slávnostné
otvorenie letnej turistickej sezóny v Dubnickom múzeu, mestskej rozpočtovej organizácie Mesta
Dubnica nad Váhom.
V úvode privítal prítomných hostí poverený riaditeľ PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. Za mesto
Dubnica nad Váhom sa otvorenia zúčastnil pán viceprimátor František Mikolášek, ktorý symbolicky
veľkým kľúčom otvoril brány kaštieľa pre verejnosť. Kultúrny program spestrili herci v dobových
kostýmoch, predvádzajúci scénky zo života grófa Ilešháziho, ktorému v 17. storočí patril dubnický
kaštieľ. Veľmi pekný bol inštrumentálny gitarový vstup, či akordeónové duo.
V interiéri kaštieľa na 1. poschodí bola pre verejnosť otvorená výstava Samostatne a pritom
spoločne. Návštevníkom podujatia ju priblížila poverená riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej
Bystrici Mgr. Petronela Rágulová, PhD. Bannerová prezentácia je výsledkom cezhraničnej spolupráce
považskobystrického múzea, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
a Muzea regionu Valašsko vo Vsetíne, príspevkovej organizácie Zlínskeho kraja. Nosnou ideou
výstavy je prezentovať spoločné kultúrno-historické korene Slovákov a obyvateľov Moravy.
V priebehu 17. storočia kolonizovali naše pohraničné oblasti cudzie etniká, prichádzajúce na pozvanie
panovníkov z Rumunska a Ukrajiny. Bola to tzv. kolonizácia na valašskom práve. „Valasi“ sa živili sa
ako pastieri oviec, drevorubači, alebo strážcovia hraníc. Naturálny spôsob života sa prejavil vo
všetkom, čo vytvárali – v architektúre, odeve, strave, remeslách i duchovnej kultúre. Valašské prvky
tvoria podnes charakteristickú zložku našej národnej kultúry.
Ďalším bodom otvorenia sezóny bola obhliadka modelu dubnického kaštieľa, ktorý zhotovili žiaci zo
Špeciálnej základnej školy v Dubnici nad Váhom. Hlavným materiálom na výrobu veľkoplošného
modelu boli recyklované rolky z toaletného papiera.
Záverečnou časťou slávnostného podujatia bolo sprístupnenie výstavy autorských fotografií pána
Ivana Valucha z Dubnice nad Váhom s názvom „Krajina a moje okolie trochu inak“. Obrazy sú
nainštalované v tzv. grotte v parku J. B. Magina. Ústrednými motívmi fotografií je mesto Dubnica nad
Váhom, najmä graficky upravené prírodné scenérie.
Slávnostného otvorenia letnej turistickej sezóny v Dubnici nad Váhom sa zúčastnilo asi 60
ľudí.
Záverom dodáme, že dubnický kaštieľ predstavuje architektonický skvost Považia. Zaujímavou
stavbou je spomenutá záhradná Grotta spolu s pivničným priestorom v podzemí a vyhliadkovou
vežou na poschodí. Park J. B. Magina pôsobí na človeka veľmi upokojujúco, preto kaštieľ i jeho
prostredie je vhodným tipom pre spoznávaco-relaxačný výlet ľudí každej vekovej kategórie.
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