Pri príležitosti 365. výročia smrti
významného barokového maliara
portrétistu, pezinského rodáka
Jána Kupeckého zorganizovalo
mesto Pezinok IV. ročník medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe
detí a mládeže POCTA KUPECKÉMU. Podujatie vyvrcholilo 13. mája
2005. Začalo sa prednáškou historičky umenia Vladimíry Büngerovej
z Malokarpatského múzea, ktorá
účastníkom priblížila život a dielo
maliara. Po nej položili účastníci
kvety k buste maliara umiestnenej
na jeho rodnom dome na Kupeckého ul. Potom sa v minigalérii
Domu kultúry uskutočnila vernisáž
výstavy súťažných prác spojená s
odovzdávaním ocenení víťazom.
Odborná porota z 52 zúčastnených prác zo štyroch krajín za najlepšie vybrala práce:

Cena za najlepšie práce
v národných sekciách:
česká
1. Jiří Pechlát za grafiku Cézanne
2. Anna Hrdličková za parafrázu
na renesančný portrét Simonetta
slovinská
1. Irena Leskovec za pastel Dievča s červenými ústami
2. Toni Požar za pastel Modrooký
chlapec
maďarská
1. Tenk Fanni Anna za kresbu Dievča s vrkočmi

Cena primátora
mesta Pezinka:
1. Jana Horáčková, grafika Rembrant
2. Aldina Samardžič, koláž Dve.
Piaty ročník súťaže POCTA KUPECKÉMU sa uskutoční o dva
roky, pri príležitosti 440. výročia
narodenia majstra.
(EL)

Trinásty ročník literárnej súťaže
O cenu primátora mesta Pezinka
vyvrcholil slávnostným vyhlásením
výsledkov v stredu 25. mája 2005 v
obradnej sieni Mestského úradu. V
štyroch kategóriach v tejto súťaži
prezentovalo svoje spisovateľské
schopnosti temer 50 nádejných
poetov a prozaikov. Hodnotiaca
porota v zložení R. Bílik (predseda), M. Steinerová a Ľ. Miháliková
konštatovala mierny pokles počtu i
úrovne prác tohto ročníka v porovnaní s predchádzajúcim. Výsledky
prinesieme v budúcom čísle. (EL)

Café, bar, restaurant RADNICA
začala koncom apríla štvrtkové live
koncerty na nádvorí Starej radnice
v Pezinku. V nasledujúcom mesiaci organizátori pripravili tieto koncerty: 2. júna – 3+1 Peťo Preložník
(jamm), 9. júna – Také one (jazz
night), 16. júna – Romantika –
Roman Kraic, 23. júna – STARES,
30. júna – Comfort zone – Jazz.
Viac informácií dostanete na tel.
č. 033/641 4000, kde si môžete
rezervovať miesta na sedenie. (r)

Laureáti súťaže:
1. Zuzana Kvetková, maľba Dáma
v klobúku a Tulák (SR)
2. Jiří Pechlát, grafika Cézanne
(ČR)
3. Jožko Praček, kresba Dvaja
priatelia (Slovinsko)

V dňoch 10. a 11. júna sa uskutočnia na Radničnom námestí Keramické trhy Pezinok 2005. Nadväzujú na úspešný 1. ročník, ktorý sa
konal v minulom roku za účasti 75
keramikárov - výrobcov a predajcov z celého Slovenska a Českej
republiky.
"Tohtoročné Keramické trhy budú
ešte väčšie ako v minulom roku. Je
už isté, že príde viac ako sto keramikárov zo Slovenska, Čiech a pozvali sme aj Slovincov zo Starej
Pazovy a Petrovca," povedala nám
Dana Kopálová, riaditeľka Malokarpatského múzea, ktoré je hlavným organizátorom.
Usporiadatelia pripravujú tiež
sprievodné akcie – výstavy, detské
tvorivé dielne, súťaž v točení na

slovenská
1. Michal Kebis za maľby Unavený a Huncút
2. Martin Vajsábel za maľbu Starý
muž

hrnčiarskom kruhu, súťaž Nádoba
na víno. Novinkou bude pokus o
zápis do Guinessovej knihy rekordov v točení veľkej keramickej nádoby.
Samozrejme na podujatí nebudú
chýbať vystúpenia hudobných skupín a tanečníkov.
"Chceme, aby pezinské Keramické trhy nadviazali na tradíciu,
ktorá v tomto regióne bola. Usilujeme sa prilákať k nám viac ľudí,
aby sa rozširoval turistický ruch. V
budúcom roku chceme pozvať aj
Rakúšanov a Maďarov, teda Keramické trhy majú perspektívu a veríme, že sa stanú zaujímavým podujatím pre výrobcov i zákazníkov,"
doplnila riaditeľka D. Kopálová.
(mo)

10.00 – slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti predsedu BSK
Ľuba Romana a primátora Mesta Pezinka Olivera Solgu
10.00 – začiatok súťaže Nádoba na víno
10.00 – 19.00 detské tvorivé dielne (organizátor Centrum voľného času)
11.00 – začiatok súťaže v točení na hrnčiarskom kruhu
11.00 – 14.00 dychová hudba Vinosadka
13.00 – pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov – točenie veľkej keramickej nádoby
16.00 – 19.00 kapela bratov Kuštárovovcov
17.00 – vyhlásenie výsledkov súťaže v točení na hrnčiarskom kruhu
19.00 – ukončenie prvého dňa trhov

9.00 – začiatok predaja
10.00 – 18.00 ukážky práce majstrov na hrnčiarskom kruhu
10.00 – 18.00 detské tvorivé dielne (organizátor Centrum voľného času)
10.00 – 13.00 bluegrassová kapela Flowline
15.00 – 18.00 ľudová hudba FS Mladosť Šenkvice
17.00 – vyhlásenie výsledkov súťaže Nádoba na víno
18.00 – ukončenie 2. ročníka Keramických trhov Pezinok 2005
Zároveň vás pozývame na výstavu Krása hliny v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku. Výstava prezentuje bohatú zbierku hrnčiny Vlastivedného múzea v Galante, približuje návštevníkovi históriu hrnčiarskeho remesla na Slovensku i v Maďarsku. Výstavu si môžete pozrieť vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku od 3.6. do 28.8.
2005. Otvorené utorok – piatok 8.30 – 16.30 hod., sobota 9.00 – 15.00
hod., nedeľa 13.00 – 17.00 hod.
V čase Keramických trhov piatok 10.6. 2005 8.30 – 19.00 hod.
sobota 11.6. 2005 9.00 – 18.00 hod.

Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské múzeum v
Pezinku, Cech slovenských keramikov, Mesto Pezinok,
SOU, M.R. Štefánika, Slovenská ľudová majolika.

