
 

 

Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2009 
Hviezdoslavovo námestie, nádvorie Zichyho paláca, Medická záhrada, Galéria F7, Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Gaštanová 19,  Galéria Cypriána Majerníka, Galéria Z sú miesta konania programov Kultúrneho leta 2009 v Starom Meste s podtitulom ...bez kvapky dažďa, ktorý vyjadruje skutočnosť, že väčšina podujatí sa uskutočnila v exteriéri. Piatok, sobota a nedeľa  na Hviezdoslavovom námestí žili pravidelne  maxišachom a koncertmi rôzneho žánru . Úvodný otvárací deň KL´ 2009 sa tradične  začal Festivalom dychových hudieb a čestných stráží pri bohatej diváckej kulise. V druhej časti odznel koncert kultovej hudobnej skupiny Fermata, ktorý sa tešil veľkej pozornosti i mladšej generácie . Prvou novinkou promenádnych koncertov bolo zaradenie country speváka Alana Mikušeka ,tento počin sa stretol s mimoriadne priaznivou odozvou, druhou, že sa mohli uskutočniť na novom kvalitnom pódiu , postavenom v priestore altánku. Treťou , zaradenie do programu podujatia pre deti v piatok poobede. Z dôvodu potreby komornejšieho prostredia pre tento druh činnosti, uvažuje oddelenie kultúry o ich realizácii v Sľubekovej záhrade. Možnosť hrať maxišach na Hviezdoslavovom námestí je už od jeho rekonštrukcie a v minulom roku sa začali prejavovať prvé príznaky zubu času. Šach potrebuje z roka na rok náročnejšiu údržbu a označenie políčok na šachovnici bolo poškodené. Pre ďalší rok bude potrebné riešiť nové figúrky a provizórne riešené značenie, opraviť v nákladnejšej verzii  v súlade s pôvodným projektom. Nádvorie Zichyho paláca už niekoľko sezón slúži ako divadelná a hudobná scéna pod holým nebom. Komorné prostredie v spojení s kultúrnym programom ponúka, prinajmenšom ,príjemne strávený letný večer pre každého účastníka. V hodnotenom roku, pracovníci oddelenia kultúry ,Centra divadla, literatúry a vzdelávania ,Františkánske nám.7 a Centra hudby, Ventúrska 9, pripravili a realizovali nepomerne viac predstavení a koncertov. Vhodná dramaturgia sa potvrdila bohatou návštevnosťou a ukázala smerovanie do ďalších ročníkov. Divácki najúspešnejšie predstavenia odohrali:  Divadlo GUnaGU , Divadlo a.ha. a Nitrianske divadlo. Koncerty  Szidi Thobias, Klezmer band zaznamenali rekordnú návštevnosť.  Výzvou do budúceho ročníka je potreba skvalitniť viditeľnosť a počuteľnosť nádvoria. Javí sa jediné schodné riešenie, zvýšiť pódium pre účinkujúcich, nakoľko v strede nádvoria je umiestnená fontána , jej prekrytie je príliš problematické a určite finančne náročnejšie. Bohatá návštevnosť chrámových koncertov predurčuje ich zaradenie i do ďalších ročníkov KL. Za úvahu stojí ich rozšírenie i mimo priameho centra mesta. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Gaštanová 19, pripravilo programovo pestré denné detské tábory. Mimoriadnym úspechom bolo zaradenie celodenných výletov do zahraničia , Čechy a Rakúsko. Medická záhrada i toto leto žila bohatým kultúrnym životom. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Školská 14 nadviazalo na programovú skladbu z minulých ročníkov KL. Zachovalo cvičenia, súčasný tanec, predstavenia pre deti a rozšírilo ponuku o folkové koncerty, ukážku bojového tanca capoeira, súťaž free style v poézii pod spoločným názvom Hyde park. Voľba zaradiť na záver programu predstavenie Černá rodinka v podaní pouličného Divadla Kvelb sa ukázala ako vhodná, vtipná bodka.   Letná čitáreň, organizovaná Staromestskou knižnicou sa stala už pojmom a sprievodné podujatia sa tešili veľkej pozornosti. Výzvou v budúcom roku bude zabezpečenie ozvučenia k sprievodným akciám a útulnejšie sedenie pre čitateľov. V Galérii F7 dve výtvarníčky popri výstave realizovali dva razy do týždňa výtvarné dielne pre deti v priestore konania výstavy. Vyhľadávanejšími sa stali termíny v strede týždňa. Vo výstavnej činnosti i tento rok sa mestská časť Bratislava Staré-Mesto podieľala na realizácii projektu Socha a objekt a Galéria Cypriána Majerníka zrealizovala výstavu Súkromná sociológia. 
 



 

 

Názov podujatia počet Návštevnosť  Priemerná  
návštevnosť Promenádne koncerty Hviezdoslavovo nám. 21 6 200 295 

Divadelné nádvorie Zichyho paláca 11 700 63 
Hudobné nádvorie Zichyho paláca 12 800 67 
Hyde park v Medickej záhrade 7 700 10 
Cvičenie v Medickej záhrade 13 195 15 
Maxišach na Hviezdoslavovom nám. 30 180 6 
Denné detské tábory CDLaV Gaštanová 4 161 40 
Predstavenia pre deti v Medickej záhrade 5 500 100 
Predstavenia pre deti na Hviezdoslavovom nám. 3 220 73 
Súčasný tanec v Medickej záhrade 2 200 100 
Výstavy 4 1300 325 
Výtvarné dielne 10 20 2 
Jazzová loď 1 180 180 
Chrámové koncerty 2 360 180 
spolu 125 11 716 94 
 

Záverom možno konštatovať, že programová skladba a jej časové rozvrhnutie splnilo poslanie, 
pripraviť verejnosti kultúrny zážitok počas letných mesiacov . Drvivá väčšina podujatí sa uskutočnila 
s voľným vstupom a i vstupenky na Jazzovú loď, koncerty a divadelné predstavenia na nádvorí 
Zichyho paláca , poplatky na detské letné tábory, boli v rovine čiastočného vyrovnania reálnych 
nákladov. 
 
V Bratislave 12. októbra 2009 
Vypracovala: Mgr. Beata Tarjányiová 
           
 


