
„PLENÉR 2009 – poznávajme krásy Slovenska“ 

Od roku 2002, v poradí už jedenásta tvorivá dielňa mladých talentovaných výtvarníkov 

zo Základnej umeleckej školy Senica a Gymnázia Velké Pavlovice. Tvorivé stretnutie po 

prvý krát v inom prostredí – na strednom Slovensku v lokalite BRATKOVICA , pri obci 

Detvianska Huta v „nedotknutej“ prírode plnej slnka, jedinečných ľudí . To bolo miesto pre 

18 mladých výtvarníkov z dvoch krajín, z dvoch partnerských miest, ktorí poznali krásy 

Slovenska, ktorí vytvorili nielen nespočetné množstvo kresieb a malieb, ale i nezabudnu-

teľných zážitkov a priateľstiev  ...

Ďakujem všetkým, ktorí sa na tvorivej dielni zúčastnili a na úspešnom priebehu podieľali. 

Mladým výtvarníkom, pani Ing. Marii Šmídovej, profesorke Gymnázia Velké Pavlovice, 

mestu Senica a primátorovi RNDr. Ľubomírovi Parízkovi.

Štefan Orth, koordinátor projektu

Ako každoročne, aj tento rok ZUŠ Senica a Gymnázium Velké Pavlovice usporiadalo 

stretnutie mladých, talentovaných výtvarníkov, ktorých hlavnou úlohou bolo tvoriť v prí-

rode a ozvláštňovať ju svojimi nápadmi, myšlienkami v dňoch od 21. – 25. septembra 

2009. Hlavnou úlohou bola štúdia krajiny, používanie rôznych maliarskych techník, ale aj 

vzájomné vymieňanie si skúseností.  V malebnej, horami ukrytej osade menom Bratkovi-

ca, kde sa ticho dalo krájať, sa ozýval šuchot ceruziek v zápale kreslenia. Malá skupinka 

študentov, tam v diaľke tiahnucich sa hôr tie ,, anjelské deti .“ Otvárajú nám dvere nových 

obzorov, krajiny tak ľahkej, hĺbavej, plnej farieb ... kľudu. Prinášanie pocitu šťastia nad 

nešťastím... Rozbehli sme sa po dráhe večnosti a len nepatrným krôčikom sme zistili, že 

sa nedá lietať podľa pravítka, ale kráčať po schodoch. Videli sme, tápali sme, zachytili 

sme , ochutnali sme a nakoniec zjedli. Ten týždeň sme v sebe objavili kus génia, aj keď 

s búrkou vo vlasoch ale čistou mysľou.                                                   

Michala Kraicová, ZUŠ Senica

Úplne najlepšie je, že každý plenér je iný. A skutočne veľa nápadov nám uľahčilo maľo-

vanie a kreslenie. Kopce a lesy sú plné vône, majú iný vzduch než ten náš mestský. 

Učitelia nám pomáhali so všetkým a my im na oplátku tiež. Zo spoločnej spolupráce 

máme radosť nech robíme čokoľvek, napríklad umývanie riadu sa premení na neskutoč-

nú srandu. Myslím, že všetci čo tu sme a čo sme zažili by sme to kľudne vydržali ďalší 

mesiac. Naozaj sa mi nechce ísť domov. Vždy keď prídem domov z plenéru, je mi prvý 

deň smutno, a neviem sa dočkať ďalšieho ...

Matej Halinár, ZUŠ Senica

Na výtvarnou dílnu „Plenér 2009“ jsme jeli do osady Bratkovica u Detvianskej Huti. Neče-

kala jsem, že na Slovensku může být tak krásně. Počasí nám vyšlo. Mé dojmy jsou také 

ovlivněny tím, že je podzim, všude padá barevné listí, svítí sluníčko, na loukách se pasou 

kravičky a já se na tohle dívám. Parta Čechů a Slováků se na poslední dva dny dala 

dohromady a zkrášlovala v okolí chaty přírodu. Byl to můj první a doufám, že ne poslední, 

výtvarný zájezd. myslím, že na něj budu ještě dlouho a ráda vzpomínat.

věčná pesimistka 

Hanka Sukupová, Gymnázium Velké Pavlovice

PLENÉR 2009 Bratkovica 
poznávajme krásy Slovenska

Tvorivá dielňa mladých výtvarníkov ZUŠ Senica a Gymnázia Velké Pavlovice /ČR/

BRATKOVICA  21. – 25. septembra 2009
Projekt je spolufi nancovaný Mestom Senica z programu PRO SENICA

Účastníci:   Velké Pavlovice: Antálková Ester, Kobzová Marika, Konečná Karolína, 

Kučera Petr, Osičková Veronika, Rampáčková Eliška, Stávková Vlaďka, 

Sukupová Hana, Venglovičová Vanesa  

  ZUŠ Senica: Matej Halinár, Michala Kraicová, Diana Slováková, Moni-

ka Nemečkayová, Martin Filip, Patrícia Černeková, Simona Bartalová, 

Nikoleta Slováková, Ján Volárik

Organizátor:  Výchova umením, občianske združenie pri ZUŠ Senica

Partneri:  Mesto Senica

 ZUŠ Senica

 Gymnázium Velké Pavlovice

Realizačný tím:  Štefan Orth, koordinátor projektu, pedagóg ZUŠ Senica, výtvarník

 Ing. Marie Šmídová, pedagóg Gymnázia Velké Pavlovice, výtvarníčka 

Miesto realizácie: Osada Bratkovica pri Detvianskej Huti, Stredné Slovensko

 21. – 25. 9. 2009
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