KULT Ú RA / 7

Pezinská Základná umelecká
škola Eugena Sucho ň a oslavuje
svoje pä ťdesiatiny. Toto krásne jubileum je prílež itosťou na hodnotenie, časom vďačnosti i časom
nabraťnový dych.
Spomíname s vďačnosťou na
vás, pán Bacigál, i keď už nie ste
medzi nami, vy ste stáli pri zrode
tejto školy a vďaka vášmu osobné mu nasadeniu za dobrú vec sa
to podarilo. Myslíme i na prvý učiteľský zbor, Anton Glasa, Margita
Š ašková, Edita Mikulíková, Mária
Moravčíková, Ján Valášek boli
prví a po nich prišli ďalší. Kaž dý z
nich sa svojím podielom zaslúž il o
rast našej školy a stal sa súčasťou
jej ž ivota. A sme veľmi radi a hrdí
na to, ž e k zoznamu môž eme pripísať i dve veľké mená - Eugen
Suchoň a Ľudovít Rajter. Počas
ich ž ivota sme pociťovali ich priazeň a naše osobné stretnutia s

nimi sú našim bohatstvom.
Od roku 1980 sme školou plnoorganizovanou. Najmladším odborom je tanečný , najstabilnejším
hudobný , ktorý má najširšie zázemie, čo mož no dokumentovať už
tradíciou rodinný ch koncertov, na
ktorý ch nie sú vý nimočné vystúpenia detí so svojimi rodičmi.
Našim "šperkom" sa stal vý tvarný odbor pod vedením Danici
Tykovej. Niet roka v ktorom by
niekto zo ž iakov nebol prijatý na
Š UP-ku alebo VŠ VU. Prerazili
"do sveta", do povedomia vý tvarnej obce, kde sa im darí obhajovaťsi svoje miesto.
Našou túž bou je ož iviť zašlú
slávu dramatické ho odboru.
Určite pre to urobíme všetko, čo
bude v našich silách.
Rozprávať o škole, to znamená
hovoriť o deťoch. Po rodine je to
vari druhá najdôlež itejšia ustanovizeň .
Bránami našej školy prešli

stovky absolventov a značná časť
z nich profesijne pokračuje u nás v
začatom odbore. I keby to tak nebolo, chvíle strávené v umeleckej
škole nie sú stratené .
Umenie je zo sveta, v ktorom sa
nič nedá presne odmerať, je to
svet tajomstiev, ale na pevnom
základe. Okoloidúci to ani netuší,
treba vstúpiť. My by sme chceli
byť predstupienkom do tohto sveta. Zdá sa vám to zveličené a neprimerané ? Skúste si zaspievať,
vylúdiť tón z hudobné ho nástroja,
slovom alebo pohybom vyjadriť
svoj vnútorný svet, farbou a tvarom vysloviť svoj pohľad..., a doprajme to našim deťom...
Poprajme Základnej umeleckej
škole Eugena Suchoň a v Pezinku, aby sa nikdy nevzdala tejto
vízie. Buďme jej priaznivo naklonení, prijmime ju za svoju.
Mária Vaneková
riaditeľka školy

V dň och 2.-5. mája t.r. sa uskutoční
v Pezinku IV. ročník medzinárodné ho
festivalu chrámový ch zborov AD UNA
CORDA. O stručné informácie o festivale sme pož iadali člena organizačné ho vý boru Ing. Mariána ŠIPOŠA:
Ako prebiehajú prípravy festivalu?
- Uzatvorili sme definitívne účasť zborov a hostí, zhá ňame financie na ubytovanie, rieš ime zá lež itosti spojené s
propagá ciou a ďalš ie organizačné
veci.

Prezraď te nám č osi o programe...
- Bude podobný, ako v predchá dzajúcom ročníku. Začíname vo š tvrtok
2. má ja otvá racím koncertom, v rá mci
ktorého vystúpi chlapčenský zbor
BONI PUERI z Hradca Krá lové spolu
s hosťom Martinom Babjakom. V piatok budú koncerty po okolitých dediná ch, zúčastnia sa na nich aj zahraniční účastníci. V sobotu bude spoločná prehliadka vš etkých zúčastnených zborov v Pezinku. Festival sa
končí v nedeľu slá vnostnou svätou
omš ou, na ktorej vystúpia vš etky zbo-

ry. Účasť na omš i prisľúbil aj Paul Lausu, generá lny sekretá r Pax Christi
International z Belgicka.
Na tohtoročný festival sme pozvali
tri slovenské zbory. Okrem domá ceho
AD UNA CORDA to budú CONTINENTAL SINGERS z Bratislavy a
veľmi zná my zbor CLOSE HARMONY FRIENDS z Nitry. Bratislavčania
vystúpia v Dome kultúry a Nitrančania v Mestskej pivnici, čo je novinkou tohtoročného festivalu.
Podrobný materiál o festivale prinesieme v budúcom čísle.
(mo)

Začiatkom marca otvorili v najmodernejšej časti Paríž a, v La Dé fense, v hlavnej dominante nazvanej
La Grande Arche vý stavu vý tvarníka - tvorcu kreslené ho humoru
Olivera Solgu. Spý tali sme sa ho na
jeho pocity z vý nimočnej mož nosti
vystavovať v Mekke umenia, v Paríž i:
- Vnímam to na jednej strane ako
splnenie sna kaž dého umelca a na
druhej strane ako veľký zá väzok,
nielen vo vzťahu k reprezentá cii
Slovenska, ale aj voči paríž skemu
publiku a v neposlednom rade i voči
svojej ďalš ej výtvarnej tvorbe. Poteš il ma úprimný zá ujem mnohých
ná vš tevníkov o moje kresby, ale i o
naš u krajinu z radov diplomatov,
krajanov i ostatných ná vš tevníkov,
ktorých bolo asi dvesto.
Mô žete nám priblížiť celé podujatie?
- Výstavu usporiadalo veľvyslanectvo SR vo Francúzsku, pripravil
ho kultúrny radca pá n Peter Š tilicha
a v sídle Európskeho informačného
centra ho otvá ral ná š chargé d´affaires pá n Stanislav Vallo (mimochodom je zná my svojou starostlivosťou o ná š zbor Ad Una Corda na

jeho turné vo Francúzsku a v Taliansku). V priestoroch Centra boli
eš te nainš talované samostatné
výstavy umeleckého fotografa Dina
Dugasa, satirika Františ ka Okruhlicu a kremnickej mincovne.
Sú visel váš pobyt aj s vašou
prácou viceprimátora?
- Priamo nie, čerpal som dovolenku a vš etky ná klady som si hradil z vlastného... Nezabudol som
vš ak na svoje rodné mesto. Na vernisá ž i sa ponúkali propagačné ma-

teriá ly o Pezinku a vš etci prítomní
ná vš tevníci degustovali vynikajúce
pezinské víno "z dielne" pá na Matyš á ka a pá na Š eba. Okrem toho som
mal veľa stretnutí osož ných aj pre
naš e mesto a to najmä v diplomatických a umeleckých kruhoch. Poteš iteľné je i to, ž e výstava by mala
mať svoju reprízu v dvoch ďalš ích
francúzskych mestá ch a mož no i v
Bruseli a Luxemburgu.
Ď akujeme za rozhovor a želáme
veľa umeleckých ú spechov. (r)

SLOVO RIADITEĽKY

Pezinok bol jednym z jedenástich
miest Vyšehradskej štvorky, v ktorý ch sa v rovnakom čase uskutočnili organové koncerty. Večer 22.
marca zneli v Kláštornom kostole
fascinujúce tóny skladieb Johana
Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehuda a Alexandra Albrechta v
perfektnej interpretácii Bernadetty
Šuň avskej. Záštitu nad podujatím
prevzal primátor mesta Ivan Pessel.
(EL)

(piatok) o 15.00 hod. v Zámockom parku (sobota) o 9.45 hod. zraz pred
Zám. parkom vý let do jaskyne Driny;
(utorok) o 13.30 hod. v CVČ - športovo-vedomostná súťaž ZŠ o putovný pohár;
(streda) o 14.00 hod. v CVČ
- 3. kolo vý tvarnej
súťaž e detí;
(nedeľa) - bliž šie
informácie v CVČ ;
(utorok) o 16.00 hod. v CVČ
- súťaž e a hry v
indiánskom štý le
(nedeľa) - súťaž v modernej gymnastike - spresníme na samostatný ch plagátoch;
(streda) o 13.30 hod. v CVČ
- podujatie z prílež itosti Dň a Zeme spojené s vý stavou;
(utorok) o 16.00 hod. v KC
(Malá sála) ;
o 15.00 - 18.00
hod. na ZŠ Kupecké ho
- odpoludnie podľa záujmu
detí.
2.4.
8.00-12.00 hod.
6. a 20.4.
8.00-12.00 hod.
20.3..-3.4.
10.00-18.00 hod. v CVČ ;
15. - 26.4.
- digitálna fotografia Petra Rybecké ho
10.00-18.00 hod. v CVČ
voštvrtok 11.4. o
9.30 hod. v CVČ
- veselé hry a súťaž e
- vo štvrtok 25.4. o 9.30 hod.
- tvorivé dielne a
športové súťaž e;;
v stredu 3. a 10.4.
o 13.30 hod. v CVČ - tvor. dielne z prír. materiálu;
- v stredu 17.4. o 13.30 hod. v
CVČ
- darček pre
mamu;
- 4. a 18.4. o
13.00 hod.

