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Na mape modrej planéty hádam
ani nenájdeme miesto s rovnakou
rozlohou a takým množstvom prírodných či kultúrnych rozmanitostí, ako
je práve Európa. Náš fascinujúci
starý kontinent sa po exotických zastávkach na iných svetadieloch
stane lajtmotívom tohtoročného, v
poradí už piateho, Etnofestivalu,
ktorý neodmysliteľne patrí do kalendára podujatí Občianskeho združenia P.R.D. V spolupráci s Kultúrnym
centrom, Mestom Pezinkom a Občianskym združením Človek v ohrození vznikol aj tento rok pestrý program, ktorý opäť ostal verný svojej
osvedčenej dramaturgii. Skalní návštevníci už vedia, že od skorých poobedňajších hodín na nich čaká
skvelé podujatie doslova nabité zážitkami, o ktoré sa postará niekoľko
sekcií festivalu.
Prostredníctvom rozprávania a
fotografií cestovateľov sa vydáme na
dobrodružné putovanie naprieč celým kontinentom. Cez nekonečné
fínske lesy, kde nezapadá slnko,
nórske fjordy, najvyššie škandinávske pohorie a severské mestá,
vďaka Martinovi Navrátilovi, bližsie
spoznáme, Fínsko, Švédsko, Nórsko a Dánsko. Náš európsky okruh
bude pokračovať severným Írskom,
na ktoré tentoraz zaostril svoj objek-

tív známy fotoreportér Andrej Bán.
Večne túlavé topánky má aj Juraj
Janík. Určite vás bude zaujímať, ako
na neho zapôsobil Wales. Závan
exotiky sľubuje návšteva Turecka.
Možno sa Martinovi Navrátilovi podarí narušiť zažité predstavy o tejto,
pre nás stále tak trochu tajomnej
krajine. Nepochybne rovnako pútavá bude aj filmová reportáž známeho svetobežníka Vlada Dudláka, ktorému tentoraz učarovala Ukrajina.
Tak ako počas predchádzajúcich
ročníkov, organizátori pripravili pre
návštevníkov niekoľko zaujímavých
fragmentov z festivalu Jeden svet,
ktorý vznikol zásluhou OZ Človek v
ohrození. Tieto vzácne a neraz veľmi
silné dokumentárne snímky sa stávajú kľúčom, akýmsi prvým krokom k
pochopeniu toho, čo všetko prináša
život rôznych národov, etník a kultúr.
Iba skutočné poznanie môže totiž
vyvolať aj pocit vzájomnej spolupatričnosti. Preto aj tieto dokumenty
prinášajú citlivému divákovi oveľa
viac ako iba bežný filmový zážitok. V
duchu myšlienky festivalu sa tentoraz predstavia výlučne európski režiséri.
Priestory minigalérie Kultúrneho
centra budú patriť tvorbe úspešného
fotografa Martina Črepa. Kúsok jeho
Talianska zaručene prežiari šedivý

februárový deň horúcim slnkom a
energiou s vôňou oregana.
Príjemný relax pri hudbe a šálke
horúceho voňavého nápoja určite
nájdete vo festivalovej čajovni. Azda
ani netreba pripomínať, že aj tento
rok sa uskutoční dobrovoľná zbierka, ktorá opäť pomôže konkrétnemu
záchrannému projektu.
Koncert, ako sami organizátori
prezradili, sľubuje hudobné lahôdky
rôznych žánrov a kultúr, ktoré vás
zaručene roztancujú až do neskorých nočných hodín. Pozvanie prijala
bravúrna kapela Korai Öröm z Maďarska, ktorá v posledných rokoch
patrí medzi najznámejšie a najkvalitnejšie formácií na poli worldmusic
strednej Európy. Czaldy – Waldy
Quartet (ČR) ponúkne šansóny zo
Zakarpatskej Ukrajiny a o dynamickú bodku festivalu sa postarajú
DJ´s z Korai Banditos.
Ak chcete stráviť zaujímavý deň,
plný silných zážitkov, určite si nedajte ujsť Etnofestival 2006 poslednú februárovú sobotu v Kultúrnom
centre Pezinok. Pútavé prednášky,
zaujímavé filmy, fotografie a očarujúca hudba, to všetko čaká na vás
možno aj preto, aby ste sa na svet, v
ktorom žijete, dokázali pozerať zas o
čosi vnímavejšie...
Veronika Hanuliaková

Ako čitateľka som sa postupne
zoznamovala aj s abecedou demokracie z pera pani Šiškovej. A toto
sú len útržky z jej mnohostrannej
činnosti.
Po otvorení výstavy riaditeľkou
knižnice pokračovalo stretnutie
voľným rozprávaním poetky o počiatkoch jej tvorby. Už sám názov
výstavy a motto evokuje hĺbku
myšlienok básnickej tvorby o človeku vo vesmíre a o vesmíre v
nás, hľadanie duševnej vyrovnanosti v rozorvanom svete. Zjednocujúcim prvkom fotografií bolo
slnko ako zdroj života, začiatkov,
energie a pozitívnych vnemov.

Precítené bolo
autorské čítanie
bás ní, v y b e r aných podľa počiatočných písmen
zúčastnených –
myšlienky doznievali v mnohovravnom tichu. Dlho
sa nekončila ani
voľná diskusia k
písanej i fotografickej tvorbe.
Stretnutie priaznivcov písaného
slova a fotografie
vyvrcholilo návrhom pomôcť vydať tieto výsledky
tvorby. Bolo by
možno vhodné pouvažovať o tom,
aby napríklad nadácia REVIA aj v
spolupráci s MsÚ v Pezinku a za
podpory sponzorov pomáhala autorom, ktorí tvoria v našom meste,
sprostredkovať ich tvorbu ostatným. A dovolím si povedať, že pani
Eva Šišková je skúsenou autorkou, ktorej zbierku by som rada
čítala aj v súkromí (a určite nielen
ja).
Výstavu si môžete pozrieť a niektoré básne z tvorby autorky si
môžete prečítať ešte do konca
januára.
Margita Čukanová
Snímka (mo)

... a ešte raz začínať
nemožno strácať čas
suché lístie sa nerozzelená
slepému nedáš svetlo
ľahostajný nezloží pieseň
nepoznané nezabudneš.
V jeden sychravý decembrový
podvečer zorganizovala Malokarpatská knižnica v Pezinku vernisáž výstavy fotografií Pezinčanky
Evy Šiškovej Molekuly vesmíru z
lekárne srdca. Vernisáž bola spojená s rozprávaním poetky, publicistky a fotografky o poézii každodennosti.
Nechodievam často na podobné
podujatia, pretože pre človeka,
ktorý pracuje v Bratislave, je dosť
zložité stihnúť začiatok podujatí o
piatej podvečer. V tento decembrový deň som si však všetko zariadila tak, aby som to stihla. Viedla
ma k tomu hlavne zvedavosť a
pozitívny náboj z predchádzajúcich stretnutí s pani Evou. Fotografie z jej tvorby som si mohla
sporadicky pozrieť a niektoré básničky prečítať vo vitríne jedného
obchodného zariadenia na Štefánikovej ulici. Poznám ju aj ako prajného človeka, sponzorujúceho
mnohé podujatia – okrem iného
vďaka nej Malokarpatská knižnica
vlastní unikátne štyri zväzky encyklopédie Beliana s podpismi novodobých slovenských prezidentov.

Ako sme uviedli v minulom
čísle Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlásilo XIV. ročník literárnej súťaže O cenu primátora Pezinka.
Do súťaže sa môžu zapojiť
žiaci základných škôl a študenti
stredných škôl na území mesta
alebo ktorí majú v Pezinku trvalé
bydlisko. Súťažné práce nie sú
obmedzené žánrovo, musia byť
pôvodné, môžu mať pôvod v
písomných kontrolných prácach. Podmienkou zaradenia do
hodnotenia je doručenie súťažných prác v troch strojom (počítačom) písaných exemplároch v
slovenskom jazyku do 31. 3.
2006 na adresu Kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok. Súťaž je anonymná, pri
každom texte treba uviesť namiesto mena a adresy heslo. V
priloženej zalepenej obálke,
označenej rovnakým heslom, sa
uvedie meno autora, jeho adresa, dátum narodenia a škola,
ktorú navštevuje. Stredoškoláci
pripoja k heslu symbol "SŠ", žiaci základných škôl symbol "ZŠ".
Obálky s heslami budú otvorené
až po vyhodnotení súťaže.
Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná
primátorom mesta Pezinka.
Súťaž sa vyhodnotí osobitne v
každej kategórii ZŠ a SŠ v
žánroch poézia a próza. Všetky
vyhodnotené súťažné práce
budú odmenené vecnou cenou.
Najlepšie práce uverejní mesačník Pezinčan. Výsledky súťaže
budú uverejnené v Pezinčanovi
a na webovej stránke Pezinka.
Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže sa uskutoční 24.
mája 2006 v obradnej sieni
MsÚ. Organizačným zabezpečením súťaže je poverená
Daniela Debnárová z Kultúrneho centra, Holubyho 42, tel. č.
033/641 3933.
(EL)

V skorých ranných hodinách
16. januára zomrel vo veku 46
rokov spevák, bubeník, zabávač a textár skupiny Senzus
Dušan Hergott. V kapele, ktorá
absolvovala desiatky úspešných vystúpení v domácich televíziách, pôsobil takmer tridsať
rokov. Počas tohto obdobia nahral 30 albumov a štyri vlastné
CD.
(mo)

