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V dňoch 28. - 29. jú na sa uskutoč nív Pezinku medziná rodnýdivadelnýfestival CIBULÁK. Toto tradič né podujatie sa koná pätná stykrá t.
Vznik festivalu sa datuje od roku
1987, spoč iatku ako prehliadka
amaté rskych sú borov, neskôr (od
roku 1993) sa prezentujú už aj divadlá fungujú ce na profesioná lnej
ú rovni. Atmosfé ra podujatia sa nesie v duchu netradič ných ž á nrov.
Originalita a experiment to sú kvality, ktoré ná vštevník festivalu ocení
v nejednom predstavení, prevaž ne
v exterié roch. Sú č asťou programovej ponuky sú aj koncerty, už klasicky robia bodku za kaž dým festivalovým dňom. Z bohatej kroniky
minulých roč níkov môž eme spomenú ť divadlá : zo zahranič ných Teatre Turbulence (Francú zsko),
Noryiuki Sawa (Japonsko), Teatr
Novogo Fronta (Rusko), Bolek Polívka, Sklep, Ha - divadlo (všetci
Č R), z domá cich - Teatro Tatro,
Stoka , GUnaGU, PIKI. Hudobní
hostia festivalu boli napríklad: Polemic, Richard Muller, Neuropa, Free
Faces a ďalší.
Tohtoroč ný CIBULÁK priná ša
oproti predchá dzajú cim roč níkom
niekoľko zmien. Hlavný stan sa
prenesie do Mestskej pivnice, kde
bude v sobotu aj Off program. Po
prvýkrá t sa v programovej ponuke
objaví bubnovýworkshop Pezinok
- drumtown. Filmová sekcia bude

venovaná mladé mu animované mu
filmu.
Na festivale okrem divadiel zo
Slovenska (Teatro Tatro, GUnaGu,
Tú lavé divadlo, Teatro Neline) bonbónikom bude č eskýsú bor Sklep,
č i švajč iarsky projekt MZdP. Už
tradič ne sa divá kom predstavífrancú zske divadlo - tentoraz Compagnie Arthur et Astride s predstavením Eldtraff. Pódium amfiteá tra
bude poč as piatkovej noci patriť
hlavne energickým skupiná m SKYLINE (Č R) a MASFEL. Vyvrcholením festivalu bude vystú penie slovenskej skupiny VIDIEK.
Nuž toto je len niekoľko dôvodov
preč o by ste mali zavítať na pezinský CIBULÁK. Pre cezpoľných
ešte jedna informá cia: je tu mož nosť ubytovania za symbolický
poplatok.
Nevá hajte, CIBULÁK - to je aj
vaša mož nosť ako sa aspoň na
malý okamih povzniesť nad hladinu reality. Hlavný organizá tor
festivalu - Obč ianske združ enie
Pezinské rozprá vkové divadlo a
spoluorganizá tori - mesto Pezinok
a KC Pezinok - sa tešia na vašu
ná vštevu. Okrem kvalitné ho divadla na vá s v Pezinku č aká samozrejme špecialita festivalu omastenýchlieb s cibuľou a dobré
pezinské víno.
Bliž šie informá cie o festivale ná jdete na internete: www.cibulak.sk.
Petter Bittner

Bratislavská informač ná služ ba
usporiadala vlastivednú vychá dzku po hroboch významných osobnostípochovaných na Martinskom
cintoríne v Bratislave - Ruž inove.
Medzi významnými osobnosťami
pochovanými na tomto cintoríne je
pezinskýrodá k, maliar Š tefan Polkorá b. Narodil sa 2. septembra
1896 na Cajle, zomrel 14. októbra
1951 v Bratislave.
Portré toval Jozefa Ľudovíta Holu-

byho, Jozefa Gregora Tajovské ho,
Janka Alexyho, Janka Jesenské ho
a v roku 1932 v Topoľč iankach Tomá ša Gariquea Masaryka. Jeho
obľú beným motívom boli prá ce na
poli, zná me sú jeho obrazy Žatva,
Oranie, Sviatoč né strojenie a iné .
Vytvoril vyše sto diel, ktoré sú v
mnohých galé riach. Č asť jeho
prá c vlastní Malokarpatské mú zeum v Pezinku.
Peter Š oula

Vo vý stavný ch priestoroch Pražského hradu bola v uplynulý ch dň och
inš talovaná doposiaľ najvä čš ia vý stava obrazov Já na Kupeckého, z ktorý ch viaceré boli zapožičané zo zná mych svetový ch galérií. Jedinečné
portréty ná š ho slá vneho rodá ka si priš li pozrieťaj početníPezinčania, medzi ktorý mi boli i pracovníci mestského úradu a Malokarpatského múzea.
Snímka M. Oravec

Divadlo
Sklep (Č R)
sa predstaví s pá smom B esídka v doprovode so
živou kapelou.

Piatok 28.6.
17.00 Teatro Neline (SR) - Danka a Janka, Hradby na Mladoboleslavskej ul.
18.00 Tú lavé divadlo (SR) Hamlet, alebo ná lez lebky, Radničné ná mestie
19.00 TUBABU (Č R) - vystú penie bubnovej kapely, Holubyho
ul.
19.00 TEATRO TATRO (SR) Č ervená č iapoč ka, alebo klauni
všetkých krajín, spojte sa!, Zá mocký park
20.00 TUBABU (Č R) - workshop - Pezinok Drumtown ukonč enýpochodom cez mesto
20.30 MZdP (Š vajčiarsko) GOPF, Veľká sá la KC
22.00 Compagnie Arthur et
Astride (Francú zsko) - Eldtraff,
Ná dvorie zá mku
23.00 Koncert: SAVE THE COOKIE (SR), SKYLINE (Č R), MASFEL (Maď arsko), Amfiteá ter

Sobota 29.6.
11.00 Filmová sekcia - mladý
slovenskýanimovanýfilm spolu
s kapelou Feelme, Malá sá la KC
17.00 Teatro Neline (SR) - Rosamunda, Malá sá la KC
18.00 Tú lavé divadlo (SR) Macbeth, alebo veľa krvi pre nič ,
Radničné ná mestie
19.00 TEATRO TATRO (SR) Č ervená č iapoč ka, alebo klauni
všetkých krajín, spojte sa!, Zá mocký park
20.00 GU na GU (SR) - English is
Easy, Csaba is Dead, Malá sá la
KC
20.30 MZdP (Š vajčiarsko) GOPF, Veľká sá la KC
21.30 Divadlo SKLEP (Č R) Besídka, Estrá dna sá la KC
21.45 Compagnie Arthur et
Astride (Francú zsko) - Eldtraff,
Ná dvorie zá mku
23.00 Koncert: SEVEN DAYS
TO WINTER (SR), TOO MUCH
(SR), VIDIEK (SR), Amfiteá ter .

POZVÁNKA NA VÝ STAVU

V Malokarpatskom múzeu si
môžete eš te do konca júla pozrieť
zaujímavú vý stavu pod ná zvom V
krajine totemový ch stĺpov. Vý stava
pozostá va z fotografiía predmetov
pochá dzajúcich zo š túdijnej cesty
manželov Marty a Já na Botíkovcov
za americký mi Indiá nmi.
Autori vý stavy pobudli dlhšíčas v
severozá padnej časti Spojený ch
š tá tov americký ch, kde mali možnosť bližš ie spoznať životné podmienky, kultúru, zvyky a pamiatky
viacerý ch indianskych kmeň ov. Ich
vý skumné cesty smerovali priamo
do rezervá cií, kde nadviazali kontakty s indianskymi umelcami, vzdelancami, starš inami i mladý mi ľuďmi.
Vý sledky cesty predstavujú na
vý stave, ktorú sa oplatívidieť.
(mo)
Na snímkach:
Maska z medené ho plechu, suvenírovývýrobok z dielne Artesania;
Rodina Botíkovcov - Marta, Zuzka,
Danka a Já n - na vernisá ž i v Malokarpatskom mú zeu.

