TLAČOVÁ SPRÁVA
Historická prešovačka, vínostan aj street art.
Modranské vinobranie zachováva tradície, prichádza s novinkami.
Modra, 20. septembra 2019 – Posledné oberačkové slávnosti v Malokarpatskej oblasti
môžete ešte zažiť v Modre a je sa na čo tešiť. Hlavné mesto vína a keramiky láka na
historickú prešovačku, dobový alegorický sprievod, kvalitné pouličné jedlo ale hlavne
víno a burčiak s garanciou pôvodu v Modranskom vinohradníckom rajóne. Novinkou
tohtoročného vinobrania je totiž vínostan, kde pod jednou strechou nájdete len
registrovaných vinárov z regiónu.
Vinobranie je vyvrcholením a oslavou ukončenia oberačkovej sezóny. V Modre sa
usporadúva od 50. rokov 20. storočia a je považované za udalosť roka. Oberačkové
slávnosti trvajú tri dni, tento rok pripadli na posledný septembrový víkend 27. - 29. 9.
2019. Sú spojením tradičného s moderným, prepájajú históriu so súčasnosťou. Vínne
pivnice a viechy sú otvorené, z dvorov sa ozýva muzika, ľudia ochutnávajú víno, burčiak,
voňavé mušty. Mesto už tradične pozýva na verejnú ochutnávku vín – zo súťaže Víno
Modranského vinobrania do mestskej pivnice a na komentovanú historickú prešovačku na
nádvorie historickej radnice, ktorú pripravuje spolok Vincúr.
Alegorický sprievod o histórii Modry
Slávnostný alegorický sprievod Posledná lajtra predstaví kľúčové míľniky histórie Modry
a vinohradnícke tradície. Okolostojacich najskôr pozdraví Rudolf II. s hraběnkou Stradovou
a ich družina. Rakúsky arcivojvoda udelil Modre v roku 1607 privilégiá slobodného
kráľovského mesta. Na čelo sprievodu patrí socha sv. Urbana, patróna vinohradníkov
a koruna vinobrania – veľký strapec s hroznom, ktorý budú niesť členovia OZ Kraľovan
v slávnostných krojoch. „Jadro sprievodu tvoria tri obdobia. Historické obdobie
zobrazuje vinohradnícky dom, dvor a vinohrad. Obdobie prvej republiky v sprievode
zosobňujú známe postavy modranských dejín - evanjelický farár Samuel Zoch, básnik
Ján Smrek, zástupcovia Slovenskej ľudovej majoliky, Modranského turistického spolku,
spolku Sokol a ďalší,“ hovorí riaditeľka Kultúrneho centra Modra Marcela Kvetková.
„Posledná časť sprievodu nás prenesie do súčasnosti, ide posledná lajtra ťahaná koňmi,
okoloidúcich častujú vinohradníci vínkom z džbánov a prezentujú pohostinnosť
Modranskej viechy.“
Novinka – VÍNO STAN
Všetci vinári z Modranského vinohradníckeho rajónu budú tento rok pod jednou strechou.
„Chceme podporiť našich vinárov a tých, ktorí vyrábajú víno z hrozna dopestovaného
v modranskom vinohradníckom rajóne,“ hovorí primátor Modry Juraj Petrakovič. „Víno
bude k dispozícii iba vo Vínostane, na nádvorí historickej radnice, v otvorených
dvoroch a pivniciach. Týmto krokom garantujeme kvalitu vín a burčiaku, ktoré si ľudia
kúpia priamo od vinára, ktorý ho produkuje. Myslíme aj na životné prostredie - víno
budeme po prvý krát nalievať iba do zálohovaných sklených pohárov.“ Modra patrí
k prvým mestám na Slovensku, ktoré sa všeobecne záväzným nariadením zaviazali
nepoužívať jednorazové plasty na verejných podujatiach. Tento zákaz museli akceptovať
všetci záujemcovia o stánkový predaj na vinobraní.

Originálny street art
Na vinobraní Modra spúšťa prvý street art projekt v spolupráci s miestnymi umelcami,
ďalšie budú postupne pribúdať. Návštevníci sa môžu odfotiť so symbolom oberačiek –
korunou z hrozna, ktorá je dielom Dominika Trusinu a nájdu na plote domu na ulici Dr.
Bodického. „Instagram je silné sociálne médium a my chceme osloviť aj mladú
generáciu, hovoriť o tradíciách a histórii nášho mesta ich jazykom. Insta influenceri si
v Modre určite prídu na svoje,“ uisťuje Marcela Kvetková. Kultúrne centrum Modra
v programe vinobrania myslelo aj na deti a teenagerov. Priestor starého trhoviska na ulici
Dr. Bodického sa premení na obrovský slamený labyrint pre všetkých parkúristov.
V komunitnej záhrade na Štúrovej 59 predvedú cirkusanti z cirkusu Chůdadlo žonglérsku
omeletu, kto má chuť môže ísť na čítanie a diskusiu s autorkou knihy Mimi a Líza - Katkou
Kerekešovou. Najväčším magnetom pre mladých bude populárny bratislavský raper Gleb.
Headliner vinobrania – IMT Smile
Modranské vinobranie má celkovo tri scény. Alternatívnu v komunitnej záhrade, tradičný
vinohradnícky dvor na nádvorí historickej radnice a hlavné pódium na Štúrovej ulici.
Dramaturgia programu vo všetkých lokáciách je pestrá a prispôsobená rôznym vekovým
skupinám návštevníkov. Tohtoročný hlavný hudobný hosť je prešovská skupina IMT Smile.
Koncertovať bude aj domáca klasika Bukasový masív, pražská alternatívna stálica Tata
Boys, či klubová a festivalová lahôdka – Korben Dallas. Folk rock zahrá skupina Slniečko,
elektronickú hudbu skupina Autumnist, na ľudovú nôtu vystúpi domáci detský folklórny
súbor Magdalénka, Rusín Čendeš orchestra, Šenkvická muzika.
Viac informácií o podujatí nájdete na:
Web: http://www.modranskevinobranie.sk/sk/
Facebook: https://www.facebook.com/modranskevinohranie/
Kontakt:
Kultúrne centrum Modra, Sokolská 8, Modra
Marcela Kvetková / 0910 800 188
press@kcmodra.sk / www.kcmodra.sk

