
 
PREŠOVSKÝ MONTMARTRE 

(3.6. – 7.6.2019) 

 

Počas Dní mesta Prešov 2019 sa uskutočnil ďalší roční obľúbeného podujatie Prešovský Montmartre. 
Tento festival vizuálneho, tanečného, divadelného a hudobného umenia podporilo aj mesto Prešov, 
ktoré poskytlo dotáciu vo výške 2272,- €.  

Festival prebiehal od 3.6. do 7.6.2019 už tradične pri Caraffovej väznici na Floriánovej ulici. Celkový 
program bol zostavovaný tak, aby vyhovoval požiadavkám kvalitného a mnohoštýlového podujatia 
so zreteľom zaujať všetky vekové kategórie. O výzdobu sa postarali ZUŠ na Októbrovej ulici 
a ZUŠ Poschla. Návštevníkom Prešovského Montmarteru sa počas týždňa predstavili 16 vizuálni 
umelci, 4 tanečné telesá, 4 hudobné telesá a 1 divadlo (spolu cca 160 účinkujúcich). Podujatia 
sa zúčastnili nielen regionálni umelci, ale aj srbskí maliari z Kovačice – predstavitelia svetoznámej 
insitnej školy.  

Festival oficiálne otvorili prešovské mažoretky Diridonky. Svoje majstrovstvo predviedli 
aj talentovaní študenti a vyučujúci SOŠ služieb v Prešove, ktorí vďaka kreativite premenili Floriánovu 
ulicu na divadlo, ateliér a prechádzku históriou zároveň. Návštevníci si mohli dať čaj o piatej s Audry 
Hepburn, zaspievať si Amy Winehouse, maľovať s Fridou Kahlo, dať si selfie s Monou Lízou alebo sa 
len poprechádzať s princeznou Sisi. Počas troch dní predvádzala tanečná škola Art Studio S.O.M. 
ONE priamo na ulici tanečný happening. Návštevníci mali možnosť vidieť aj módnu prehliadku 
Kataríny Zápotockej. Pre najmenších bola pripravená muzikálová rozprávka Kačky Rapotačky 
v podaní divadla Crocus. Pripravené boli aj výtvarné workshopy a tvorivé dielne pre deti aj dospelých 
pod vedením Mgr. Anky Hekkelovej. V spolupráci s artterapeutickým centrom MARIAH prebehol 
workshop s hlinou, počas ktorého si návštevníci mohli na hrnčiarskom kruhu vyrobiť vlastné hlinené 
výrobky. Jeden deň sa niesol aj v znamení folklóru, ľudových remesiel a tradícií, kedy okrem 
výtvarníkov predstavili svoje umenie a výrobky aj drobní hand made výrobcovia. 

Popoludia boli venované hudobným vystúpeniam umelcov: Muse Trio (3.6.), Katka a Rafo (5.6.),  
FS Solivarčan a DFS Šarišanček (6.6.), Petra Bači Band (6.6.), Veronika Strapková (7.6.)    


