KULTÚRNE CENTRUM Modra
Vyhodnotenie činnosti za rok 2019
Rok 2019 hodnotíme v Kultúrnom centre ako veľmi dobrý a vyrovnaný. Podarilo sa nám úspešne
zrealizovať všetky naplánované podujatia ako sú Fašiangy, Kráľovské hodovanie, Modranský piknik,
Kultúrne leto, Vinobranie či Vianočné zastavenie. Uplynulý rok bol však výnimočný pre Mestskú
knižnicu, ktorá prvý krát spustila on-line knižničný katalóg a pre Kino Mier Modra, ktoré navštívilo
takmer 17 000 divákov!
Jedinečné zážitky
Každý rok sa snažíme pripraviť pre obyvateľov z Modry a okolitých obcí niečo nové, zaujať širšie
publikum a ponúknuť jedinečný a originálny program s dôrazom na tradície a špecifiká nášho regiónu
ale aj niečo zo sveta súčasnej kultúry a umenia. Medzi tie nezabudnuteľné okamihy a zážitky tohto
roka dozaista patril koncert ženského orchestra z ďalekého Afganistanu – ZOHRA, ktorý sa uskutočnil
15. júla v Nemeckom evanjelickom kostole. Členky súboru patria medzi prvé ženy vo svojich rodinách
i celej krajine, ktoré za posledných 30 rokov študovali hudbu. Výnimočný koncert sme organizovali
v spolupráci s Festivalom Pohoda. Najväčším a najnavštevovanejším tradičným kultúrnym podujatím
v našom meste je Modranské vinobranie, ktoré bolo v roku 2019 označené ako jedno
z najúspešnejších za posledné roky. Okrem hudobných hviezd ako I.M.T. Smile, Korben Dallas či Tata
Bojs sme predstavili opäť širokú zmes hudobných žánrov od ľudovej hudby cez alternatívny rok či hiphop (výborný Gleb prilákal do Komunitnej záhrady množstvo mladých ľudí). V roku 2019 sa
netradične na Vinobraní predstavil aj chrámový zbor zo susedného Pezinka Ad Una Corda a pre
najmenších, sme pripravili špeciálny, detský koncert. V našej celoročnej dramaturgii malo tento rok
výnimočné miesto aj podujatie 89 – Ty, ktoré realizujeme v spolupráci s kníhkupectvom Artforum
Pezinok. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme pripravili zaujímavé filmové projekcie,
literárne diskusie, výstavu, divadelné predstavenia pre stredné školy i dospelú verejnosť (legendárne
Divadlo na tahu). Naše pozvanie prijal aj jeden z kľúčových aktérov novembra 1989, český hudobník,
skladateľ, občiansky aktivista a niekdajší politik Michael Kocáb, ktorý v piatok 22. 11. v modranskom
kine diskutoval s Michalom Kaščákom a zaspieval si niektoré skladby Pražského výběru s výbornými
Karpatskými chrbátmi. Bol to nezabudnuteľný večer a krásna oslava slobody.

Afgansky orchester ZOHRA v Nemeckom evanjelickom kostole

Modernejšia knižnica
Mestská knižnica sa v roku 2019 výrazne posunula smerom k modernizácií služieb. Sme veľmi radi, že
sa nám podarilo sprístupniť prvú úroveň on-line knižničného katalógu. Nájdete v ňom cca 9 300 kníh
– literatúru pre deti, mládež, beletriu pre dospelých a časť odbornej literatúry. Katalóg zatiaľ slúži iba
na prehliadanie knižničného fondu. Postupne budeme sprístupňovať ďalšie funkcie, ako sú aktívna
práca so svojim kontom, predĺženie alebo rezervácia knihy on-line. Ak si chcete založiť svoje
konto, zájdite prosím do knižnice, vyplníme s vami novú prihlášku uplynulom roku knižnica doplnila aj
vybavenie kancelárie pre maximálne efektívnu digitalizáciu (tri PC s čítačkami čiarových kódov a nový
počítač all in one na obsluhu klientov), čo nám pomohlo zrýchliť proces elektronizácie knižničného
fondu. Link na katalóg: https://kniznica.kcmodra.sk/.
Koncom roka 2019 sa knižnica pripravovala na čiastočnú rekonštrukciu priestorov. V septembri bol
dokončený projekt modernizácia jej centrálnej časti, ktorého autorom je Ing. Arch. Matúš Bišťan.
Realizovali sme prieskumy trhu a hľadali dodávateľov na rekonštrukciu elektrických rozvodov, opravu
drevených parkiet a výrobu nového policového systému na mieru centrálnej časti knižnice.
Nový policový systém bude financovaný čiastočne z dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške
8 000 €, ktorú sme získali v roku 2019. Ostatné výdavky (cca vo výške 20 000 €) hradíme z vlastného
rozpočtu.

Návrh rekonštrukcie a modernizácie centrálnej časti Mestskej knižnice, Ing. Arch. Matúš Bišťan

Výnimočný rok pre kino
Rok 2019 bol mimoriadne úspešný aj pre naše kino. Jeho návštevnosť výrazne vzrástla a cestu k nám
si našlo až 16 939 divákov (nárast o 4 461). Opäť sme investovali aj do budovy kina. Na celom objekte
sme vymenili okná a vstupné dvere. Sme veľmi radi, že návštevníci sa k nám pravidelne vracajú.
Vďaka nim sú mnohé predstavenie vypredané. V roku 2019 sme celkovo odohrali 393 predstavení.
Našich divákov netvoria len obyvatelia Modry, ale stále viac k nám chodia aj obyvatelia z okolitých
obcí a zo susedného Pezinka. Program kina sa snažíme pripraviť čo najpestrejší. Okrem komerčných
titulov si u nás nájde svoje aj náročný divák vo filmovom klube K4, či v prehliadkach Scandi, Creme de
la creme, Febio fest, BE2Can a v Projekte 100. Stálicou v našom programe sú umelecké dokumenty zo
série Umenie na plátne. Pre priaznivcov adrenalínu sme priniesli festivaly Expedičná kamera a Snow
film fest. Pravidelne sme organizovali aj školské predstavenia. V auguste sme úspešne odpremietali
letné kino v našom mestskom „amfíku“ na nádvorí historickej radnice.

Investície
•

Oprava bleskozvodov v Kultúrnom dome a v Kine Mier
celková investícia: 2 000 €

•

Výmena okien a dverí na celej budove Kina Mier a Bistra Kinečko
celková investícia: 17 400 €

•

Nákup Nivtec pódiových dosiek a príslušenstva
celková investícia: 13 000 €

•

Oprava časti pultovej strechy nad Bistrom Kinečko
celková investícia: 2 500 €

•

Výmena posledných starých okien a dverí na budove KD
celková investícia: 2 500 €

Hospodárenie
V roku 2019 sa nám opäť podarilo zvýšiť vlastné príjmy a ukončiť rok s pozitívnym hospodárskym
výsledkom. Vlastné príjmy tvorí najmä vstupné v Kine Mier, predaj lístkov na predstavenia v KD a
prenájmy priestorov na podujatia.
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Dôležitá kontinuita
K 1. aprílu 2020 príde k zmene vedenia Kultúrneho centra. Marcela Kvetková, ktorá je od septembra
2015 riaditeľkou, odchádza a vedením bude poverený dramatur Ján Sklenár. Dovoľte nám preto malé
ohliadnutie za poslednými rokmi. Prvé dva roky sme sa venovali najmä profesionalizácii kľúčových
celomestských podujatí, zlepšili sme ich dramaturgiou, vizuál, ich propagáciu, nanovo sme
skoncipovali dramaturgiu i vizuál vinobrania so snahou posilniť vinohradnícke tradície. Zmenili sme
názov organizácie a snažili sa posilniť jeho identitu, aby nás návštevníci i partneri vnímali ako
otvorenú kultúrnu organizáciu. Dramaturgiu sme otvorili aj kvalitnej súčasnej kultúre a umeniu. Začali
sme sa viac venovať školám a prinášať im kvalitnú divadelnú a literárnu kultúru. Čoskoro sme si
uvedomili, že je mimoriadne dôležité investovať do budovania infraštruktúry, aby dokázal kultúrny
dom a kino slúžiť svojmu účelu aj v budúcnosti. Opravili sme schody a strechu kultúrneho domu,
investovali sme do kina, vymenili sme sedenie a zmodernizovali kinosálu, opravili kanalizáciu
a vymenili okná na celom objekte. Svojpomocne sme upravili a zjednotili vstupné priestory a sály
kultúrneho domu, doplnili sme infosystém a čiastočne technické vybavenie KD, ktoré je však stále nie
je dostatočné. Veľa práce sme investovali do Mestskej knižnice, z jej fungovania a modernizácie
ideovej i priestorovej máme obrovskú radosť. Veríme, že Kultúrne centrum sa výrazne podieľa na
dobrom mene a obraze nášho mesta a že nás, milí diváci, budete aj naďalej tak fantasticky
podporovať. Všetkým združeniam, školám, partnerom i nášmu zriaďovateľovi ďakujeme za výbornú
spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty a zážitky.
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