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V minulom roku sa uskutočnil Deň
partnerského mesta Mladá Boleslav v
Pezinku. Pozostá val z vystú pení hudobných skupín, divadla a výstavy fotografií. V tomto roku sa koná recipročne
Deň Pezinka v Mladej Boleslavi. "Po
dohode s riaditeľom partnerského kultúrneho strediska Vratislavom Houštecký m privezieme do Boleslavi tri súbory.
Pre deti zo škô l vystúpi Divadlo PIKI s
rozprá vkou Pipi Dlhá Pančucha. Staršej generá cii ponúkneme program dychovej hudby Cajlané. Pre mladý ch
sme pô vodne vybrali mladú rockovú
kapelu, ale naši priatelia prejavili väčší
zá ujem o country hudbu, takž e sme
dohodli vystúpenie Arionu," - povedala
ná m riaditeľ
ka KC Pezinok Ingrid Noskovičová .
Na Dni Pezinka v Mladej Boleslavi,
ktorý sa uskutoční25. apríla, sa zú častnia aj predstavitelia mesta na čele s
(mo)
primá torom Oliverom Solgom.

Obrovský zá ujem, prevažne
mladých ľ
udí, bol 14. marca o
koncert nitrianskej hudobnej skupiny HORKÝŽE SLÍŽE. Vystú penie v Dome kultú ry v Pezinku
sledovalo 700 platiacich divá kov,
zá ujem bol eš te väčš í, avš ak
usporiadatelia museli predaj vstupeniek z bezpečnostných dôvodov obmedziť.
(mo)

V archíve Malokarpatského
múzea sa nachá dzajúrô zne zaujímavosti zo ž ivota vý znamný ch i
menej zná mych osobností. Maliar
Štefan Polkorá b k tý m druhý m
určite nepatrí. Napriek tomu si ho v
krá tkosti predstavme:
Narodil sa v r. 1896 v Pezinku Cajle a zomrel v roku 1951 v Bratislave. Jeho tvorba bola zameraná
na klasické portrétne maliarstvo,
ž á nrové vý javy zachytá vajúce slá vnosti a obrazy zo ž ivota ľudu a krajinká rsku tvorbu. V zbierkovom
fonde múzea sa nachá dza časť
jeho obrazov a štúdií, ktoré ste
mohli vidieť pri väčšej vý stave v

Štefan Polkoráb (vľavo) a farár
Anton Skovka v priateľskom rozhovore.

Akademický maliar, grafik a ilustrá tor Jozef Balá ž sa dožil v týchto
dňoch významného životného jubilea - osemdesiatin. Život tohto
umelca je spojený s naš im mestom,
kde žil a tvoril.

Rímsko-katolícky ú rad v Pezinku
a organizá tori 9. Plesu Farnosti
Pezinok ú primne ďakujú vš etkým,
ktorísa podieľ
ali na jeho príprave a
finančne prispeli na jeho konto.
Výťažok z plesu v sume 41 900 Sk
bol odovzdaný na opravu Farského
kostola.
František Féder
hlavnýorganizátor

Narodil sa 14.3. 1923 v Hlohovci.
V rokoch 1939-43 sa vyučil v Slovenskej grafii za reprodukčného
grafika. Výtvarné š tú dium začal roku
1946 na SVŠT v Bratislave na oddeleníkresby a maľ
by. V rokoch 194952 pokračoval v š tú diu na VŠMU.
Od roku 1952 š tudoval na Akadémii
výtvarných umení v Sofii. Roku
1953 š tú dium ukončil a vrá til sa do
vlasti.
Najväčš iu časťjeho tvorby zaberá
voľ
ná grafika, knižné a časopisecké
ilustrá cie a zná mková tvorba. Popri
grafickej tvorbe vytvoril aj niekoľ
ko
tapisérií a artprotisov. Za svoju
prá cu získal viacero ocenení. Svoje
prá ce vystavoval na desiatkach výstav na Slovensku i v zahraničí.
Ná š mu jubilantovi želá me to najdrahš ie - dobré zdravie, aby sa čo
najskôr uzdravil a mohol prísťmedzi
ná s.
(mo)

Farského plesu sa týka i poďakovanie, ktoré dostali organizá tori

plesu od ú činkujú cej bratislavskej
kapely En Avant:
- Keďž e má me za sebou rušnúplesovúsezónu nielen po Bratislave,
ale aj mimo nej, mô ž eme bez akejkoľvek neúprimnej chvá ly konštatovať, ž e 9. Ples Farnosti Pezinok
bol, čo sa tý ka atmosféry a ná lady
najlepším, na akom sme kedy hrali.
Uznanie za vý bornú organizá ciu
patrí predovšetký m hlavnému organizá torovi Františkovi Féderovi.

roku 1996, usporiadanej k 100. vý ročiu narodenia umelca.
Tentoraz si však predstavíme
tohto maliara vo veľmi netradičnej
úlohe. Vlastne skô r pri netradičnej
zá mene alebo premene.
V Malokarpatskom múzeu sa nachá dza trojica fotografií - aký si
triptych, zachytá vajúci ž artovný
príbeh vý meny odevov dvoch priateľov - maliara Š. Polkorá ba a fará ra Antona Skovku, ktorá sa udiala
pravdepodobne na terase nad
kupolami kostolov vo večnom
meste - Ríme. Na prvej fotografii
vidíme oboch aktérov premeny v
nezá väznom a uvoľnenom rozho-

vore. Druhá je akoby oficiá lnym
striedmym portrétom a na tretej si
navzá jom vymenia svoje odevy a
tý m aj premenia svoju identitu,
ktorúzdokumentujúna tý chto fotografiá ch.
Je to veľmi netradičné, pretož e
ide o vý menu dvoch svetov - sveta
duchovného a sveta civilného. Je
veľmi ťaž ké odhadnúť prečo sa
obaja rozhodli hraťtúto úlohu, či išlo
o stá vku, skúšku alebo o jedinečný
ž artík, ktorý im obom úspešne vyšiel. Zaujímalo by ná s, čo si o tomto
príbehu myslíte, prípadne ak viete o
ň om viac, napíšte ná m to alebo ná s
navštívte v Maloka rpatskom

Na tejto snímke sú už s vymenenými miestami a vážnejšími tvárami.

Tu sú znovu s vymenenými
miestami a prekvapujúco aj s
vymenenými odevmi.

Výbor Dobrovoľ
ného hasičského
zboru v Pezinku vá s pozýva na
tradičnú Hasičskú šibačkovú zábavu v nedeľ
u 20. apríla do Domu
kultú ry.
Do tanca a na počú vanie bude
hrať hudobná skupina AKORD. O
občerstvenie je postarané. Organizá tori pripravili bohatú tombolu.
Vstupné je 200 Sk. Vstupenky si
môžete zakú piť aj v predpredaji u
Já na Slaného, Kupeckého 71, Pezinok, tel. 640 1493 alebo 0907
717891.
(gg)

V petržalskom klube 22 na Vavilovovej ulici bola otvorená výstava Alfonza Havrá nka pod ná zvom Č aro
drevenej plastiky. Pri tejto príležitosti
tu svoje prá ce vystavuje aj pezinský
P. Šoula
rezbá r Viliam Pertl.

IGNÁ C ADALBERT RUŽIČ KA
(18.4. 1777 - 15.2. 1833) - huslista,
kapelnÍk, hudobný skladateľ
, 170.
výročie ú mrtia;
OĽ GA KELTOŠOVÁ (27.2. 1943
- ) - politička, ministerka SR, poslankyňa NR SR, 60. výročie narodenia;
JOZEF BALÁ Ž (14.3. 1923 - ) maliar, grafik, ilustrá tor, 80. výročie
narodenia;
JÁ N ŠTOHL (26.7. 1932 - 21.3.
1993) - astronó m, 10. výročie ú mrtia;
JÚ LIUS ŽARNOVICKÝ (2.4. 1853
- 1.5. 1917) - ná rodovedec, publicista, evanjelický fará r, 150. výročie narodenia;
MAURICE LÖ EWY (MÓ RIC
LÖ EWY) (15.4. 1833 - 15.10.
1907) - hvezdá r, astronó m, autor
odborných spisov, 170. výročie
narodenia.

V Malokarpatskom mú zeu v Pezinku sa koná výstava maliara,
reš taurá tora a š pecialistu na portrétne umenie Ľudovíta Pitthordta.
Ľ. Pitthordt sa narodil 22. jú la
1860 v Pezinku, zomrel v roku
1946 v Bratislave.
Komorná výstava predstavuje
život a tvorbu umelca. Prezentuje
výber diel zastú pených v Galérii
mesta Bratislavy, Slovenskej ná rodnej galérie v Bratislave a Malokarpatskom mú zeu v Pezinku
(spolu 18 diel).
Pezinok sa s dielami a životom Ľ.
Pitthirdta predstavuje prvýkrá t.
Výstava potrvá do 13. apríla. (vb)

Dve posledné vety v člá nku
Služ by kniž nice občanom, ktorý
sme uverejnili v minulom čísle
majú sprá vne znieť: "Z tejto sumy
vyše 216 tisíc Sk boli dary od
sponzorov, Mesta Pezinok a Malokarpatskej nadácie Revia. Všetkým patrínaša vďaka." Za chybu,
ktorá vznikla pri ú prave materiá lu,
Redakcia
sa ospravedlňujeme.

