Už po šiestykrát sa konal poslednú februárovú sobotu v Dome
kultúry ETNOFESTIVAL, podujatie, ktorého organizátorom je Občianske združenie Pezinské rozprávkové divadlo.
Tohtoročnou témou bola po minuloročnej blízkej Európe skutočne
exotická a odľahlejšia Južná Amerika a Kuba. Festival, ktorý je určený a otvorený skutočne širokému spektru návštevníkov, bol tradične rozdelený do rôznych sekcií,
aby si každý návštevník mohol
prísť na to svoje. Tým, ktorí sa radi
nechávajú inšpirovať a túžia zakúsiť dobrodružné cesty na vlastnej
koži, sa určite zišli rady a rozprávania skúsených cestovateľov,
ktorí pomocou audiovizuálnej dokumentácie preniesli diváka priamo na chodníčky po svojich vlastných stopách v rámci sekcie statických obrázkov. O svoje zážitky
a dojmy sa s nami podelil dobrodruh Marek Jurina, Martin Navrátil
a hosť z Českej republiky Martin
Mykiska. Pre filmuchtivých návštevníkov boli pripravené pohyblivé obrázky – sekcia dokumentárnych filmov, ktoré na festival láskavo zapožičiava OZ Človek v
ohrození z archívu festivalu Jeden
svet. Prostredníctvom ich príbehov sme sa dozvedeli, ako žijú
obyčajní ľudia v krajinách poznačených revolúciami, diktátorskými
režimami a často občianskymi
nepokojmi, ale na druhej strane aj
ľudia v krajinách slnka, kávy a bezstarostných horúcich rytmov latino
hudby. V priestoroch KC bolo
možné vidieť výstavu autorských
fotografií Jozefa Terema z jeho
cesty po Guatemale. Počas celého festivalu sa každý mohol
občerstviť v čajovni Čhajori tematicky pravými a kvalitnými čajmi z

Pezinská folklórna skupina Obstrléze, kerá hraje dzivadlo a spíva
ludové pesnyčky by scela s vama,
starí Pezinčané (aj Pavúci) natvázat peknú, užitečnú spoluprácu a
ráda by očula šecky možné príbehy, spomínky, zážitky, porekadlá,
pesnyčky, povedačky o Pezinku,
keré móžu dát otvážlivci na papír a
pošlú jich fčul hnet na atresu: Klub
dôchodocv, Hrnčiarska 44, 902 01
Pezinok – pre Obstrléze.
Nevíme jako zaplacit vašu snahu, ale slubujeme vám, kamarádzi
starí aj mladí, že o vašem bohumilem skutku sa dozvedzá šeci vaši
starí spolužáci, rodzina, prátelé,
zdraví aj nemocní, známi aj neznámi patrične zvedaví ludé ot
1 do 150 rokú.
Nesceme, aby naša minulost
umrela spolu s nama a nigdo sa

Južnej Ameriky. Pre tých najsmädnejších boli prichystané aj tradičné
miešané nápoje. Večer na pódiu
podali vynikajúci výkon slovenské
skupiny hrajúce hudbu Latinskej
Ameriky, a to formácia Sin Fronteras, ktorá zaujala tradičným štýlom Mariachi a zahrala typické
mexické serenády. Celé publikum

Skupina Sin Fronteras
doslova roztancovali hudobníci z
Mango Salseros rytmickou a zmyselnou hudbou, ktorá vzniká moderným miešaním rôznych štýlov
súčasnej salsy a peruánskej hudby. Koncert príjemne spestrili
ukážky latino tancov v podaní
skvelého pezinského súboru.
Tento etnofestival bol skutočne
plný informácií, zaujímavostí a
dobrej nálady, avšak ani minulé
ročníky nezaostávajú. Porozprávať čo-to o svojich cestách nám
prišli takí hostia ako Andrej Bán
alebo Vlado Dudlák, svoje umenie
dokumentárnej fotografie prezentovali medzi inými aj Alan Hyža či
Martin Črep. Návštevníci Etnofes-

nedozvedzel, jako to bolo v našem
vinohratnýckem mestečku pot
Malýma Karpatama, ket zme boli
ešče dzeci (naši rodyče téš), mládenci a frajly. Nerozmýšlajte dlho,
sednyte a píšte. Alebo nám to prídzite povedzet osobne každé posledné pondzelý v mesíci do Klubu
dúchodcú o 14.30 hodzine, dze
budú aj ostatné spríznené duše.
My zme ten vinohrat, v kerém bude viset vaše hrozénko – váš príspevek.
Tak, čo ste to v Pezinku zažili,
očuli ot dzetka a bapky, skúsili,
čítali, vyvédli, vidzeli? Nebojte sa,
mená nebudeme hovorit, ket nescete. Čekáme až do Vánoc, a
potom furt. Vinšujem vám šeckým
zdraví a otvahu. Vaša vinohratnýčka Enofa, úratne
Oľga Csibová – Rajčanyová

Vynikajúca americká speváčka a
hudobníčka Becky Bullerová
vystúpila 17. marca v KC s domácou formáciou Blue Velvet Band,
ktorú vedie Richard Cíferský, organizátor koncertu. Okrem domácej
skupiny sa predstavila ešte česká
kapela P.R.S.T., ktorá dotvorila
príjemný večer plný skvelej bluegrassovej hudby.
(os)

V rámci tohtoročného Etnofestivalu uskutočnili študenti Ekonomickej univerzity prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť názory
účastníkov na úroveň vybraných
aspektov tohto 6. ročníka. K akým
záverom dospeli?
– až 54 percent respondentov
prišlo na festival na základe referencií známeho;
– pre 61% respondentov bolo dôvodom návštevy podujatia zmysluplné využitie voľného času;
– 29% prišlo na Etnofestival už s
konkrétnym zámerom pozrieť si
určitú časť programu;
– priemerné známky, akými hodnotili respondenti jednotlivé faktory podujatia: 1,88 – hudobnú
produkciu, 2,16 – informácie o
mieste konania, 2,17 – filmy, 2,17
– tanečná sekcia, 2,18 – prednášky, 2,26 – informácie o programe,
2,45 – priestorové riešenie, 2,46 –
občerstvenie.
Znamená to, že najlepšie ohodnotili účastníci hudobnú sekciu,
najmä výkon skupiny Mango Salseros, najhoršia priemerná známka vyšla občerstveniu. To bolo síce pestré, ale kapacitne poddimenzované, pretože okolo 20.
hodiny už neboli niektoré nápoje v
ponuke.
Až 75% respondentov prejavilo
záujem navštíviť aj budúci ročník
Etnofestivalu, pretože sa im páčil,
zvyšných 25% nie je ešte rozhodnutých a nik z účastníkov prieskumu jednoznačne neuviedol odpoveď, že sa mu festival nepáčil,
resp. že podujatie nesplnilo jeho
očakávanie. Pokiaľ ide o účastníkov, 62,5% bolo Pezinčanov a
občanov z okolia (do 20 km),
medzi zahraničnými účastníkmi
boli Česi a Poliaci. Charakteristika
návštevníkov: 60% hostí boli ženy,
najpočetnejšia veková skupina –
54,2% mládež od 16 do 24 rokov,
sociálne zloženie – až 92% boli
študenti a zamestnanci.
Na základe prieskumu
Zuzany Pobudovej
spracovala (EL)

Kolektív autorov pripravuje publikáciu Povesti a legendy o Pezinku,
ktorá by mala vyjsť v júni tohto roku
pri príležitosti 360. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského
mesta Pezinku. Niektoré príbehy
sa našli v starej literatúre, iné v
súkromných archívoch, viaceré
boli zachytené pri spomínaní pamätníkov. Spracovatelia pozývajú
k spolupráci aj ďalších Pezinčanov, ktorí by chceli toto dielko obohatiť o svoje príspevky. Možno ich
doručiť do 10. apríla 2007 v písomnej forme na Mestský úrad,
referát vzťahov k verejnosti, alebo

prostredníctvom e-mailu: eva.lupova@msupezinok.sk. Komu nevyhovuje písomná forma, mohol
by ich prísť iba prerozprávať a spracovatelia ich prepíšu.
Zatiaľ je v zbierke okolo dvadsať
povestí a legiend, ktoré sa viažu k
rôznym miestam, osobám či udalostiam z histórie Pezinka. Hoci
mnohé z nich sú až neuveriteľné,
či mystické a nemajú oporu v žiadnych historických dokumentoch,
sú určitým svedectvom o minulosti
Pezinka, dávajú mestu svoje čaro
a pridávajú mu na zaujímavosti.
(EL)

tivalu v minulosti precestovali orientálnu Áziu a vďaka dokumentom Pavla Barabáša aj rozprávkové kúty pod strechou sveta –
Kilimandžárom, Blízky Východ,
zaujímavé miesta Európy, aké
možno nepoznáte, Latinskú Ameriku, Karibik a mnohé iné...na pódiách sa predstavili napr. Pressbur-

Snímka M. Oravec
ger Klezmer Band, Čmelka alias
dnešná Sui-Vesan, Ghymes či
maďarská formácia Korai Orom a
djs. Festival sa vždy nesie v príjemnej a priateľskej atmosfére,
ktorú vykresľuje krásne fínske
príslovie hovoriace: ,,Neexistujú
cudzinci. Iba priatelia, ktorých nepoznáme..." Už teraz sa môžeme
tešiť na budúcoročné vydanie pezinského Etnofestivalu.
Barbora Bereznáková

