Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

Čadca (26. január 2017) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja zahájila nový kalendárny rok autorským stretnutím
významných osobností – Slovákom žijúcim v Austrálii, umeleckým sklárom Stanislavom
Melišom a spisovateľom, publicistom Dušanom Mikolajom. Zoskupenie tejto autorskej
dvojice nebolo náhodné. Z ich spoločného stretnutia sa črtajú prvé kontúry novej biografie,
ktorá čoskoro uzrie svetlo sveta.
Dušan Mikolaj je úspešným autorom viacerých kníh, z ktorých kultúrna verejnosť
zaznamenáva najmä jeho knižky: Tlejúce slnko,Medová baba,Majstri štetca. Medzi jeho
štrnástimi knižnými dielami sa vyníma Odrôtovaný svet Karola Guleja, za ktorú autor získal
Národnú cenu literatúry faktu Vojtecha Zamarovského. Stanislav Meliš sa narodil v Divine
pri Žiline a rok po augustovej intervencii vojsk Varšavskej zmluvy emigroval a usadil sa
v Austrálii. V súčasnosti žije v Dulongu v severoaustrálskom štáte Qeensland. Umelecký
sklár patrí medzi významných slovenských tvorcov pôsobiacich vo svete, kde významnou
mierou ovplyvnili vývoj tohto druhu umenia. Jeho výrobky sú vo viacerých svetových
galériách, očarili i dánsku princeznú Alexandru. Obdivujú ich v japonskom Múzeu
moderného umenia v Hokkaidó, ktoré ich po výstave sklárskych umelcov v roku 1982
zakúpilo do stálej expozície. Po tomto úspechu vyhlásili Stanislava Meliša za Osobnosť
Austrálie roku 1982.
Autorské stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Študenti Gymnázia J. M. Hurbana
v Čadci, v sprievode učiteľky Evy Kubalovej nešetrili otázkami a odniesli si so sebou
povzbudenie a inšpirujúci životný príbeh. Zaspomínalo sa i na významných Slovákov vo
svete. Nechýbali medzi nimi mená ako Koloman Sokol, Andy Warhol či Karol Guleja.
Stanislav Meliš povzbudzoval mladých študentov aby veci, ktoré nemôžu zmeniť brali
s humorom a na záver dodal: „V každom človeku je génius, len ho treba v sebe nájsť. Nebáť sa
prehier a pokúšať sa znova vstať.“ S Dušanom Mikolajom sa zhodli, že svet možno začať
meniť len tak, že začneme od seba, svojho vnútra, i keď je to niekedy nadľudský výkon.
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