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Tlačová správa k výstave
TAJOMSTVÁ POD HLADINOU

Banská Bystrica, 4. marca 2019
Vydajte sa spolu so Stredoslovenským múzeom odhaľovať krásy a tajomstvá, ktoré sa ukrývajú
pod vodnou hladinou! Výstava Tajomstvá pod hladinou, ktorá potrvá v Tihányiovskom kaštieli
od 5. 3. do 24. 11. 2019, predstaví nádherné slovenské bystriny, jazerá, rieky a ich obyvateľov, ale aj
ekologické problémy, ktoré sa týkajú našich vôd.
Výstava prezentuje unikátne zbierky predmetov a fotografií, ktoré priblížia magický život v
tečúcich i stojatých vodách. Vďaka autentickým preparátom sladkovodných rýb z dielne uznávaného
preparátora Milana Žiaka, ktorý vlastní jednu z najväčších súkromných zbierok preparovaných rýb na
Slovensku, sa návštevníci ako lusknutím prsta ocitnú pod hladinou (ne)spútaných slovenských riek.
Snímky českého fotografa a potápača Viktora Vrbovského, ktoré zachytávajú detaily rýb,
obojživelníkov a bezstavovcov v ich prirodzenom prostredí, dotvoria predstavu o jedinečnom spôsobe
života vodných obyvateľov.
Na svoje si prídu aj najmenší návštevníci. V rozprávkovom svete pod vodnou hladinou môžu
spolu s vodníkom sediacim na starej záchodovej mise rozjímať nad tým, ako ľudia zmenili svojím
správaním jeho podvodnú krajinu... A práve to je ďalší rozmer výstavy Tajomstvá pod hladinou, ako aj
každodennej práce prírodovedcov z Tihányiovského kaštieľa – poukázať na narastajúce ekologické
problémy. Slovenské vodné toky čoraz viac ohrozuje najmä výstavba veľkých a malých vodných
elektrární, znečisťovanie vôd tuhým aj kvapalným odpadom, migračné bariéry na tokoch, plytvanie
pitnou a úžitkovou vodou či strácanie zásob podzemnej vody.
„V rámci environmentálnej výchovy sa snažíme pôsobiť na deti už od útleho veku, od
materských, cez základné až po stredné a vysoké školy. Našou prioritou je vysvetliť mladým ľuďom, že
problematika čistej vody v našich riekach a jazerách sa týka každého z nás,“ zdôrazňuje riaditeľ
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici PhDr. Marcel Pecník.
Výstavu obohatí i unikátna zbierka známok Poštového múzea, na ktorých sú vyobrazené
živočíchy žijúce vo vodnom prostredí alebo v jeho blízkosti. Všetci milovníci prírody, ktorých zaujíma
tajomný svet pod vodnou hladinou, ale aj neúnavní hľadači šťastia nájdu v Tihányiovskom kaštieli
množstvo rybích šupiniek až do 24. novembra 2019.
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