Občianske združenie Podobenka z Vajnor
s podporou mestskej časti Bratislava-Vajnory vyhlasuje súťaž

CENA KATARÍNY BRÚDEROVEJ
9. ročník
verejná výtvarná, literárna a spevácka súťaž detí základných škôl
nedeľa 23. jún 2019 o 16.00 h v Parku pod lipami
(v prípade nepriaznivého počasia v Dome kultúry Vajnory)
Vajnory sa aj v súčasnosti pýšia svojou bohatou históriou, osobitou krásou ľudového
umenia. Stali sa domovom jednej z výnimočných a mnohostranných osobností slovenského
ľudového umenia, Kataríny Brúderovej (1882 – 1964). Zručná maliarka, vyšívačka, speváčka
a rozprávačka vyučovala začiatkom 20. storočia v cirkevnej škole vo Vajnoroch ručné práce,
kreslenie a viedla výšivkárske kurzy. Jej tvorbu ocenili na výstavách v Londýne, Prahe a jej
maľby zdobia i SNM v Martine. Vypracovala aj návrh na výzdobu pútnického chrámu
v Levoči. Každý návštevník kostola Sedembolestnej panny Márie vo Vajnoroch s obdivom
pohliadne na nástenné maľby, vytvorené z rýdzo vajnorského ornamentu.
Z úcty k jej umeniu i z úcty k živým tradíciám Vajnor sme sa rozhodli obnoviť súťaž
o Cenu Kataríny Brúderovej, ktorú v rokoch 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005
a naposledy v roku 2007 organizovala Základná škola Jána Pavla II.
Do súťaže sa môžu prihlásiť deti, ktoré sú žiakmi 5. – 9. ročníka ktorejkoľvek základnej
školy v Bratislave, ktorí čerpajú námety zo života a tradícií Vajnorčanov, majú blízky vzťah k
Vajnorom alebo pre Vajnory tvoria.
Súťaž je verejná vystupujú, pred porotou a zároveň pred verejnosťou. Bude prebiehať
v troch súťažných kategóriách:
1. kategória: VÝTVARNÉ PRÁCE – kresby a maľby vychádzajúce z vajnorskej tradície
a vyjadrujúce osobný vzťah autora k Vajnorom (formát A3 alebo A2),
2. kategória: VLASTNÁ LITERÁRNA TVORBA - próza vzťahujúca sa na život
Vajnorčanov doma i v zahraničí, obsahujúca originálny príbeh z minulosti alebo
súčasnosti,
3. kategória: SPEV ĽUDOVEJ PIESNE – sólový spev dvoch ľudových piesní (jedna
vajnorská) s inštrumentálnym sprievodom alebo bez neho.
Po vyhlásení súťaže majú deti za úlohu osloviť a požiadať o pomoc pri príprave najmä
svojich rodičov, staré mamy a starých otcov, tety a strýkov zo svojho okolia.
Súťažiace deti v deň konania súťaže verejne vystavia svoje výtvarné práce, prednesú
súťažný literárny text, zaspievajú dve piesne. V každej kategórii okrem hlavnej ceny porota, v
ktorej prisľúbili účasť viacerí známi bratislavskí umelci, udelí i dve vecné ceny.
Hlavným poslaním Ceny Kataríny Brúderovej je popri spomienke na našu významnú
rodáčku zachovanie a rozvíjanie živých tradícií Vajnor, nachádzanie pokladov skrytých
v pamäti starších Vajnorákov, objavenie talentov medzi mladšou generáciou, vytvorenie
možnosti predstaviť svoje dielo, resp. vystúpiť s ním pred obecenstvom, ale najmä vytvorenie
pozitívneho vzťahu k staršej generácii, histórii a tradíciám obce a zachovanie, rozvíjanie a
podpora hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva Vajnor a jeho propagácia.
Milí Vajnorčania, verím, že natrhnutá niť sa úplne nepretrhne a aj po dvanástich rokoch sa
nám v súťaži o Cenu Kataríny Brúderovej podarí objaviť medzi našimi deťmi veľa nových
talentov. Preto príďte povzbudiť 23. júna 2019 o 16.00 h do Parku pod lipami našich
súťažiacich a prežiť spolu s nami príjemné popoludnie.
Prihlášku nájdete na www.vajnory.sk. Bližšie informácie: Gabriela Zemanová, predsedníčka
OZ Podobenka z Vajnor, kontakt: 0905 201 464

