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Juž nej Afrike, Francúzsku a
Bulharsku.
Umelcovu aktivitu a úspešnosť potvrdzuje dvadsať individuálnych výstav v piatich
európskych štátoch. Vystavoval vo Francúzsku, Rakúsku,
Č echách, Bulharsku a na Slovensku.
Sochy Emila Venkova vyjadrujú presvedčivo jeho pocity a
poznanie sveta, sú nabité obdivuhodnou energiou a vitalitou.
Sochárovým inšpiratívnym
prameň om sa stáva svet prírodných a ľudských foriem.
Sochár Emil Venkov sa dož íva 22. augusta 65 rokov.

Narodil sa v roku 1937 v Sofii.
Š tudoval na výtvarnom gymnáziu v Sofii (1952 - 57),
Akadémii výtvarného umenia v
Sofii (1957 - 58) a Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave (1960 - 66).
V Pezinku ž ije a tvorí od roku
1992.
Sochár EMIL VENKOV sa
venuje monumentálnej tvorbe
a komornej plastike. Realizované diela sú z bronzu, kovu,
kameň a a epoxidu. Jeho práce
sú majetkom galérií a súkromných zbierok na Slovensku, v
Č echách, USA, Kanade, Š vajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, v

Tri otázky umelcovi:
Č o ste vo svojom ž ivote už stihli, a čo by ste
chceli ešte urobiť ?
- Začnem súkromím. Som obdarený dvoma krásnymi deťmi, na ktoré som ozaj pyšný. Teší ma, ž e
mám vyrovnaný rodinný ž ivot, a tým potrebné zázemie pre tvorbu. Mám tiež veľa priateľov, čo je
dnes už dosť vzácne, lebo ľudia sa pod ťarchou
ž ivotných problémov skôr uťahujú do ústrania.
Č o sa týka mojej práce, v ž ivote som urobil veľmi
veľa monumentálnych vecí, dokonca niektoré sa
mi páčia i teraz (smiech). Č lovek, ktorý má nároky
na svoju robotu a na seba, stále má, ešte i v mojom
veku, čo doháň ať. Nehovorím, tú banálnu vetu - ž e
tú najlepšiu vec som ešte neurobil, avšak hľadám
ju.
Č o znamená pre vás vaša práca?
- Je to posadnutosť. Veľa ľudí sa mi čuduje, prečo
teraz na staré kolená, robím ešte také veľké výstavy s veľkorozmernými sochami. Odpoveď znie:

Roku 1947 sa skupina mladých
ľudí pri dobrovoľnom hasičskom
zbore v obci Kučišdorf, dnes Vinosady, rozhodla založ iť dychovú hudbu.
Na jej čele stál, ž iaľ, už než ijúci
Michal Záruba st. a František
Petrakovič, tešiaci sa ešte z dobrého zdravia ako najstarší člen dychovky. Z dobrovoľných zbierok od
občanov zakúpili prvé hudobné
nástroje.
Ich prvým učiteľom, ktorý ich
zoznámil s notami a hudobnými
nástrojmi bol Jozef Peško z Modry.
Bol tiež prvým kapelníkom. Títo
traja s veľkým nadšením a podporou mnohých občanov rozširovali
svoje rady. Ich úsilie bolo tak veľké,
ž e 18. augusta 1947 mali prvé vystúpenie na dož inkových slávnostiach v obci.
Po niekoľkých rokoch bolo potrebné vychovať si mladé talenty,
čomu sa s veľkou láskou a obetavosťou venovali Jozef Kiršner a
Jozef Slezák. Určitý čas, na čo sú
členovia hudby hrdí, účinkovali s
nimi aj bratia Š ikulovci, z ktorých
Vincent bol známy slovenský spisovateľ.
V tom období dychová hudba
účinkovala vo svojej obci a blízkom
okolí na rôznych kultúrno-spolo-

lebo to potrebujem. Tu vôbec nejde o niečo komerčné, kaž dý predsa dobre vie, ž e na veľké diela
nie sú dnes financie.
Na jednu veľkúvýstavu sa práve chystáte...
- Áno. Bude v Danubiane, v galérii v Č unove. Táto
galéria v mnohom prevyšuje galérie v Európe. Nielen svojim veľkorysým interiérom, ale aj svojím
umiestnením na vode. Sú to krásne priestory,
vhodné na vystavenie veľkorozmerných vecí. Budem tam mať jedenásť veľkých plastík (3 - 5 metrov vysokých) a 35 komorných bronzových plastík.
Na túto výstavu sa pripravujem už dva roky. Myslím si, ž e zopakovať takéto niečo v budúcnosti
bude veľmi ťaž ké, jedine, ak by sa výstava stala
putovnou a prekročila by hranice republiky.
Vernisáž čunovskej výstavy bude 7. septembra.
Ná šmu jubilantovi, pri prílež itosti jeho vý znamné ho ž ivotné ho jubilea, ž elá me veľa zdravia a ešte
mnoho tvorivých síl a krá snych diel, pre radosť ná s
(mo)
všetký ch.

čenských podujatiach a cirkevných
obradoch. Po premenovaní obce
na Veľké Tŕnie prešla dychovka
pod správu obce. Osvetová beseda im zakúpila nové nástroje, ktoré
slúž ia s malými opravami do dnes.
Od roku 1978 sa stalo novým zriaďovateľom JRD Modra až do roku
1990, po ň om až doteraz je ním
Obecný úrad Vinosady. Dlhoročným organizačným vedúcim hudby
od roku 1950 bol František Petrakovič. V súčasnosti má Vinosadka
19 členov, s vekovým priemerom
49 rokov. Najstarší člen má 81 a
najmladší 12 rokov.

v literárnej súť až i ž iakov a študentov O CENU PRIMÁ TORA
mesta Pezinok
Katarína Bočevová

Básnici
Začať slovom a skončiť básň ou.
Všetky frázy ž ivota polož iť na papier
a nikomu nič netreba vysvetľovať.
Je to jednoduché.
Vylož íš všetky karty na stôl,
vyleštíš svoj štít charakteru.
Mož no sa Ti uľaví, mož no niečo zabolí.
Vyklopíšvšetky pocity, budešhrať férovo.
Č isto a jasne.
Bez pretvárky napíšešumelecké dielo,
ocenené svojou dušou.
Začať slovom a skončiť básň ou.
To by bolo, ľudia - básnici.
Ja, Ty, on - my všetci.
Sadáme za stôl a píšeme...
Také prosté...
(1. miesto v kategó rii študentské
práce POÉZIA).

Dychovky v preši
pod týmto názvom sa uskutoční v nedeľu 25.
augusta na nádvorí pezinského zámku II. ročník
medzinárodného súťaž ného festivalu dychových
hudieb.
Program sa začína o 13.45 hod. vystúpením
hosťa festivalu - Tufaranky. O 14.00 hod. je zraz
súťaž ných hudieb pred Domom kultúry a sprievod
mestom. Slávnostné otvorenie festivalu bude o
14.15 na nádvorí zámku.

Terajším vedúcim hudby je Ján
Hanúsek a kapelníkom Jozef Záruba.
Za roky svojho účinkovania získala hudba mnohé ocenenia, najvýznamnejšími sú - Č estné uznanie Matice slovenskej, Rady ONV,
Rady KNV, čestné uznanie v oblasti
ľudovej a umeleckej tvorivosti, diplomy z festivalov a iné.
V súčasnosti, popri účasti na
súťaž ných prehliadkach, Vinosadka svoju tvorbu prezentuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach doma i v zahraničí.
Ing. Milan Vencel

AUGUSTÍN BARTA st. (3.1.
1876 - 1.9. 1957) - pezinský maliar
a reštaurátor, 45. výročie úmrtia;
GUSTÁ V MALLÝ (21.5. 1879 3.8. 1952) - akademický maliar, 50.
výročie úmrtia;
FRANTIŠ EK SANDTNER (27.8.
1917 - 24.11. 1980) - publicista,
spisovateľ, rodák, 85. výročie narodenia;
Š TEFAN Š ILHÁ R (2.7. 1932 - ) spisovateľ, lingvista, filozof, saleziansky kň az;
FEDOR JAMNICKÝ (16.7. 1882
- 18.7. 1972) - diplomovaný banícky inž inier, kronikár, rodák, 120.
výročie narodenia, 30. výročie úmrtia;
MILAN Ž ARNOVICKÝ (25.7.
1887 - 11.4. 1959) - autor divadelných hier, publicista, evanjelický
farár, rodák, 115. výročie narodenia.

Zápis detído krúž kov Centra
voľného času v Pezinku sa uskutočníod 5. do 30. septembra 2002
v budove CVČ denne od 9.00 do
17.00 hodiny.
Bliž šie informácie vám poskytnú
priamo v CVČ v Zámockom parku.
(ľb)

