
 

 

INFOLIST Z PRIEVIDZE 
SPRAVODAJSKO-INFORMAČNÝ E-MAILOVÝ NEWSLETTER MESTA PRIEVIDZA 

5/2014 
 

PRIEVIDZSKÉ MESTSKÉ DNI SÚ UŽ TENTO VÍKEND 

Víkend od 15. do 17. mája 2014 patrí Prievidz-
ským mestským dňom, ktoré sa konajú na Ná-
mestí slobody. Okrem príležitostného trhu sa 
môžu obyvatelia tešiť aj na Uličku ľudových 
remesiel a bohatý kultúrny program počas 
všetkých troch dní. 

Novinkou v rámci Uličky ľudových remesiel bude 
program materských škôl, základných škôl, zá-
kladných umeleckých škôl a Denných centier mes-
ta Prievidza pod názvom „Malí i veľkí umelci 
nášho mesta“, ktorý sa bude konať na pódiu vo 
štvrtok a v piatok od 10.00. Samozrejme, nebudú 
chýbať ani scénky a dramatizácia zaujímavých 
historických momentov v podaní Divadla „A“ a 
Divadla SHANTI pod názvom „História v pohy-

be“, ktoré ste mohli vidieť a zažiť už minulý rok. V časovom rozpätí 10.00 – 12.00 h budú prebiehať hra-
né scénky priamo medzi návštevníkmi a dokreslia historické pozadie trhov a rôznych zaujímavých uda-
lostí mesta Prievidza. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky.  

Na príležitostnom trhu očakávame nielen domácich návštevníkov, ale aj zahraničných hostí z partner-
ských miest mesta Prievidza, ktorí budú mať možnosť pozrieť si výrobky mnohých umeleckých reme-
selníkov, ktorí sa snažia o zachovanie remesla svojich predkov pre ďalšie generácie. Popri umeleckých 
remeslách mesto opäť vytvorilo priestor aj pre predajcov iného tovaru a služieb. 

Na dotvorenie správnej atmosféry je pripravený bohatý kultúrny program, ktorý začne v piatok o 16.30 h 
Slávnostným otvorením Prievidzských mestských dní 2014, pokračovať bude divadelnou inscenáci-
ou Svätopluk a Slovanské bohyne v znamení troch prútov, uvedené pri výročí 1120 rokov od úmrtia 
kniežaťa Svätopluka a nasledovať bude bohatý hudobný program s Akordeonikou, SZUŠ Xoana, ví-
ťazmi speváckych súťaží hornej Nitry, TS 
Fantastic a na záver nás čaká piatková zá-
bava s hudobnou skupinou Forever Music 
Band, ktorá potrvá až do jednej hodiny v noci. 

Sobotný program začínajú „Malí i veľkí umelci 
nášho mesta“, ďalej vystúpi DFS Malý Vtáčnik 
s hosťom DFS Radosť B. Bystrica, Divadlo 
NAtraKY s ich Rozprávkami z mlyna. V prie-
behu dňa sa môžete tešiť aj na hudobné sku-
piny Country Limit Club, Close Harmony 
Friends, Golem, Elán Tribute a večer zavŕ-
šime Oldies Disco DJ Haliena do jednej ho-
diny v noci. Samozrejme, nebude chýbať ob-
čerstvenie, otvorené do neskorých nočných 
hodín! 

-kass- 

 



 

 

ALFA A OMEGA PAVLA BLEYA 
 
V rámci Prievidzských mestských dní 2014 organizuje Art galéria (kino Baník), Kultúrne a spolo-
čenské stredisko v Prievidzi a Mesto Prievidza výstavu in memoriam z tvorby prievidzského ro-
dáka, akademického maliara, grafika a fotografa, autora Pamätníka SNP na Banskej, sgrafít na 
Sídlisku Píly a ďalších výtvarných diel pod názvom Alfa a omega Pavla Bleya. Vernisáž sa bude 
konať dňa 16. mája 2014 o 17.00 h v Art galérii (kino Baník) a potrvá do 8. júna 2014. 

 
Akademický maliar Pavol Bley sa narodil 24. mája 1930 v Prievidzi. Po absolvovaní Vyššej školy ume-
leckého priemyslu (1951) a Vysokej školy výtvarných umení, na oddelení kompozičného figurálneho 
maliarstva u profesora J. Želibského (1956) sa venoval pedagogickej činnosti na Strednej škole umelec-
kého priemyslu v Bratislave, voľnej i monumentálnej tvorbe a v posledných rokoch svojho života najmä 
komornej kresbe a maľbe.. Vytvoril okolo 240 monumentálnych diel na rôznych miestach bývalého Čes-
koslovenska a Slovenskej republiky. Je autorom a realizátorom pamätníka SNP v lokalite Banská v Prie-
vidzi. Zomrel 4. januára 2011 v Bratislave.  
 
Napriek tomu, že Pavol Bley 
zanechal pečať svojej kreatív-
nej osobnosti vo viac ako dve-
sto dielach monumentálnej 
tvorby, malieb, kresieb, grafík a 
ilustrácií, nemal počas života 
ani jednu autorskú výstavu, 
ktorá by ho v syntetizujúcej 
dramaturgii predstavila ako 
suverénneho autora s výni-
močným výtvarným potenciá-
lom. 
 
Čiastočne chce túto medzeru v jeho opodstatnenej prezentácii verejnosti zaplniť Art galéria mesta Prie-
vidza. Realizátori výstavy vychádzajú z faktu, že je rodákom z tohto mesta, kde sa rád vracal, hoci časť 
jeho spomienok sa viazala na tragické udalosti z konca vojny, kedy boli za účasť v povstaní popravení 
jeho dvaja najstarší bratia.  
 
Jeho rodné mesto Prievidza nesie viacero stôp jeho tvorby. Tou najvýznamnejšou je monumentálny pa-
mätník v lokalite Banská nad Prievidzou, venovaný obetiam II. sv. vojny. Ďalšou významnou stopou sú 
výtvarné realizácie v architektúre – vytvoril množstvo sgrafít na fasádach budov najstaršieho prievidz-
ského sídliska Píly. Okrem toho sa venoval výtvarnej výzdobe viacerých interiérov verejných budov, vrá-
tane obradnej miestnosti Mestského úradu. 
 
Aj keď väčšiu časť života - po štúdiách na Vyššej škole umeleckého priemyslu a VŠVU u prof. Želibské-
ho - prežil v Bratislave, do Prievidze, kde stále žije časť jeho rodiny, sa rád vracal. Bol členom Klubu 
rodákov pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. V posledných rokoch intenzívne pracoval 
na inventúre svojej umeleckej produkcie so zámerom pripraviť svoju súbornú výstavu.  
 
Výstava, ktorú pripravila Art galéria mesta Prievidza, predstaví jeho komornú tvorbu – kresby, grafiky a 
maľby a formou dokumentárnej fotografie aj časť jeho monumentálnej tvorby. Realizátori výstavy pripra-
vili výber jeho diel z pozostalosti v spolupráci s jeho rodinou a blízkymi – najmä bratom Milanom a dlho-
ročnou životnou partnerkou Tatianou Kramárovou. Výstava spolu s katalógom bude dôstojným holdom 
jeho dielu. Sme presvedčení o tom, že práve v Prievidzi, jeho rodisku, nájde svojich najvďačnejších vní-
mateľov. 

 
Amália Lomnická



 

 

 


