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n V Malokarpatskom osvetovom
stredisku v Modre predstavili 15.
októbra fantázijnú rozprávkovú
knihu o kumšte keramikárov Svetlá
hus, ktorej autorkou je Viera Valachovičová - Ryšavá.
n V Galérii Prokop sa uskutočnila
25. septembra prezentácia románu
pezinského rodáka Juraja Bindzára
(1943) Tanec s mŕtvou služkou. Pri
tejto príležitosti sa konala autogramiáda a predaj knihy.
(mo)

Pezinská dychová hudba oslavuje v tomto roku 130. výročie
svojho vzniku. Pri tejto príležitosti
sme pripravili slávnostný koncert, ktorým chceme vzdať hold
a vďaku všetkým, čo sa pričinili o
existenciu pezinskej dychovej
hudby v minulosti i v súčasnosti.
Takmer trojhodinový program
pod názvom Dychová hudba
bola, je a bude sa uskutoční v
piatok 12. novembra o 18.00
hod. v Dome kultúry v Pezinku.
Vystúpia v ňom domáci Cajlané
a hosť z Moravy - známa Mistříňanka. Súčasťou podujatia
bude aj odovzdanie ocenení zaslúžilým členom dychovej hudby.
Vstupenky na koncert si môžete zakúpiť v predpredaji za
100 Sk a v deň podujatia za 120
Sk.
Príďte si oddýchnuť pri skvelej
muzike a tiež povzbudiť nás dychovkárov do ďalšej činnosti.
Organizátormi akcie sú Kultúrne centrum a Spolok DH CajFrantišek Féder
lané.

Prvá dychová hudba v Pezinku
vznikla v roku 1874 pri miestnom
sp e v o ko l e a D o b r o v oľ n o m
hasičskom zbore. Viedol ju Štefan
Baránek. Účinkovala hlavne na
majálesoch, báloch a manifestáciach. Takto prežívala do 1. svetovej vojny, potom aj v medzivojnovom období.
V roku 1921 bola založená dychová hudba Grinavanka. Prvým
kapelníkom bol František Ježík.
Najskôr hrali na cirkevných slávnostiach, neskôr aj na obecných a
iných spoločenských podujatiach.
Najväčšie úspechy dychovka
dosiahla po roku 1976, keď na kapelnícky post prišiel Karel Suchý z
posádkovej hudby z Bratislavy. Grinavanka dosiahla jedenásť víťazstiev v okresnej súťaži malých dychoviek. Za najcennejšie však považujú druhé a šieste miesto v celoslovenskej súťaži.
V päťdesiatych rokoch vznikla
veľká mestská dychová hudba pod
vedením Ľudovíta Horvátha. Pomáhal mu miestny farár, dekan Krištufek, ktorý zakúpil staršie dychové
nástroje z vojenskej hudby v Tren-

Malokarpatské múzeum

V Malokarpatskom múzeu
bola pri príležitosti Vinobrania a
v rámci Salónu vinohradníckych
a vinárskych múzeí inštalovaná
výstava pod názvom Stolovanie
a víno. Prezentuje možnosti
stolovania vo vybraných časových obdobiach a atmosféru pri
ktorej sa víno podávalo. Možno
si tu pozrieť zaujímavé exponáty vybraných múzeí zo Slovenska a Čiech.
Výstava potrvá do 22. novembra 2004.

Mestské múzeum
V priestoroch Mestského
múzea v Starej radnici bola
otvorená výstava Svety v malom. Na širokom priestore sú
tu vystavené výtvory modelárov a zaujímavé kresby a
maľby zo sveta komiksu.
Výstavu si môžete pozrieť
do 31.12. 2004.
(mo)

V Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne na Cajlanskej ulici otvorili 11. septembra výstavu insitných obrazov Belgickej maliarky Elisabeth Gevaertovej.
Narodila sa v roku 1935 v Antverpách. Keď mala štrnásť rokov, zomrel
jej otec. V roku 1956 sa s matkou
presťahovala do Hamburgu, kde neskôr stretla budúceho manžela, grafika a maliara Karstena Brundehorsta.

číne a dal ich na cirkevné náklady
opraviť. Po nich dychovku viedol
pán Bacigál, miestny organista.
Vtedy mala dychovka päťdesiat
členov. V roku 1951 kapelníctvo
prevzal Karol Somík. V roku 1970
ho vystriedal Ľudovít Hanúsek,
ktorý dirigentskú paličku držal do
roku 1988, keď veľká mestská dychovka skončila svoju činnosť. Neskôr prišli mladí muzikanti - Féderovci a Mlynkovci a činnosť dychovky sa znovu pod vedením Ľ.
Hanúska obnovila. Postupne sa
vypracovala na jednu z najlepších
v Západoslovenskom kraji.
V roku 1983 vznikla dychová
hudba Pezinčanka, zložená z členov mestskej dychovej hudby.
Prvým kapelníkom bol Ján Féder,
neskôr ho nahradil Ing. Peter Féder. V kapele sa na poste vedúcich
vystriedali: Peter Tavaly, Jozef Sedláček, Pavol Machajdík a Denis
Trávniček. Pezinčanka v roku 1992
nahrala v Slovenskom rozhlase
kazetu, mala aj samostatné programy v Slovenskej televízii. Činnosť ukončila v roku 2001.
V roku 1991 vznikla popri Pezin-

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku usporiadala 22. októbra v Dome kultúry
Koncert priateľstva.
V programe účinkovali žiaci troch
škôl - ZUŠ M. Vileca Bardejov, ZUŠ
Pavla Mudroňa Martin a ZUŠ Pezinok. Z Pezinčanov vystúpili: Jakub
Štohl, flauta (J. Pepusch: Allegro),
Michaela Szilvásová, spev (E. Suchoň: Ani mi je večer), Judita Antalová, spev (A. Candara: Sebben
crudele), Zuzana Jasenková, klavír
(C. Debussy: Svit luny), Ivana Poláčková, spev (ABBA: Thank you
for the music) a Petra Bubeníková,
spev (Le Ann Rimes: Please).
Cieľom podujatia, ktoré budú organizovať každé dva roky striedavo s Festivalom E. Suchoňa,
bolo nadviazať kontakty s dvoma
slovenskými umeleckými školami a
prezentovať najtalentovanejších
žiakov.
(mo)

Maľovať začala v roku 1965,
krátky čas učila na umeleckej škole
v Hamburgu. Skutočný talent u nej
spoznal galerista Walter Mensch,
ktorý prezentoval jej dielo v roku
1969. V roku 1992 vyšla o nej monografia. Zúčastnila sa na medzinárodnej výstave Insita 1997.
Výstava potrvá do 14. novembra.
Peter Šoula

V Mestskom múzeu v Pezinku si
v týchto dňoch pripomenuli 1. výročie existencie tejto významnej
mestskej kultúrnej inštitúcie. Na
otvorení výstavy Svety v malom
túto udalosť vo svojom príhovore
spomenul primátor mesta Oliver
Solga, ktorý zároveň pracovníkom
múzea poďakoval za celoročnú
úspešnú činnosť.
Múzeum v rekonštruovanej Starej radnici začalo svoju činnosť pri
príležitosti minuloročného Vinobrania a na slávnostnom otvorení sa
zúčastnil minister kultúry Rudolf
Chmel.
(mo)

čanke a Grinavanke dychová hudba Cajlané, ktorej kapelníkom sa
stal František Féder. Na postoch
umeleckých vedúcich sa vystriedali Pavol Machajdík, M. Bakša, V.
Katrinec a terajší Pavol Vido. DH
Cajlané získala viacero ocenení na
súťažiach a festivaloch. Počas 13-

ročnej činnosti podnikla niekoľko
koncertných ciest po Slovensku i v
zahraničí. Od roku 1995 má, ako
prvá dychovka na Slovensku, svoj
Fanklub. V roku 2000 sa pretransformovala na Spolok dychová
hudba Cajlané. Predsedom je František Féder.
(ff, mo)

Na snímke z roku 1956: stojaci (zľava) - Rudolf Okon, Jozef Klamo, Anton Štrba, Štefan Gabík, Rudolf Vlasák, Ján Guštafík, Štefan Špala,
Ján Štrba, Michal Slezák, Ján Kelecsényi, Karol Somík, sediaci (zľava)
- Jozef Slezák, Ľudovít Hanúsek, Jozef Biznár, Róbert Prizbula, Rudolf
Held, Jozef Strnisko, Rudolf Biznár, František Wittgrúber.
Foto: archív K. Somík

