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VÝSTAVY
Glassmovement – Výber zo sklárskych sympózií 1990 - 2015
22. 1. 2015 otvorenie – 26. 4. 2015, ut – pia 10:00 – 17:00, so – ne 11:00 – 18:00

Výstavná sieň MMB v Starej radnici bude patriť výnimočnej výstave súčasného
umeleckého skla.
Hviezdy svetovej a domácej sklárskej scény po prvýkrát vystavujú spolu na Slovensku
výsledky medzinárodných sympózií doplnené aj o ateliérovú tvorbu.
Politické zmeny na začiatku deväťdesiatych rokov naštartovali obdobie nebývalého rozvoja
sklárskej scény. To sa prejavilo nielen čulou výstavnou činnosťou, ale aj novou formou
tvorivých dielní a medzinárodných stykov. Sympóziá sa stali významným priestorom pre
priamu konfrontáciu domácej a zahraničnej tvorby. Tak slovenskí výtvarníci postupne
dostávali pozvania na sympóziá v českých Tepliciach alebo Květnej, do francúzskeho
Trélonu a Viannu, rakúskeho Bärnbachu či maďarského Bárdudvárnoku. Recipročne
prichádzali na slovenské sympóziá v Zlatne či Bratislave a tvorivé projekty ako Danube
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Project zahraniční umelci nielen z európskych krajín, ale aj z Kanady a Austrálie. Záujem
médií o toto tvorivé kvasenie bol ohromný a tak okrem článkov v tlači, sa podarilo nakrútiť
celú sériu televíznych dokumentov či už na domácej scéne alebo v zahraničí. Preto krátky
strihový dokument sprevádza výstavu a často umožňuje vidieť, ako vznikali vystavené
diela domácich autorov L.Čerba, Ľ. Ferko, M. Hajnová, A. Jakab, P. Macho, M.
Mlíchová , J. Steinhubel a zahraničných T.Baudry, Y. Jumeau, G. Torcheux
z Francúzska, D. Driel, F. van Ham, Prof. R. Meitner, M. Mészaros z Holandska, B.
Eliáš z Čiech, M. Papais a Harry Tun z Kamady, H. Hundstorfer z Rakúska , A.
Hakatie z Fínska , P.Gergely a J.Polyák z Maďasrska a napokon E.Horton
z Austrálie. Na sympóziách spolupracovali významní domáci a zahraniční teoretici umenia
ako J. Račeková, A. Žačková, A.Schrammová, M. Horváthová. So zahraničných najmä
Holanďania S. Wintermans a neskôr F. Jeursen. Výtvarníci, u ktorých sa nezachovali
originálne sympoziálne diela alebo inštalácie vystavujú ateliérovú tvorbu. Výstava
potvrdzuje, že často neprávom marginalizovaná domáca sklárska scéna je stále živá
a napriek nepriaznivej dobe pre seriózne umenie dosahuje svetovú úroveň.
DETSKÝ ATELIÉR MÚZEUM MÁ BUDÚCNOSŤ – PODUJATIA
Rozpoviem ti tri príbehy... v premiére, 14. 3. 2015, 14:30, Stará radnica.
V Starej radnici pripravujeme tretie stretnutie „Rozpoviem ti tri príbehy...“ s Pavlom
Dvořákom a výtvarným ateliérom.
Témy: Vznik Československa na konci prvej svetovej vojny, Smrť generála, Pád
lietadla Milana Rastislava Štefánika – Koniec Márie Terézie, Zničenie pomníka
veľkej kráľovnej na nábreží.
V programe sa predstaví historička Múzea mesta Bratislavy, PhDr. Elena Kurincová,
ktorá prinesie ukázať zbierkové predmety týkajúce sa života Milana Rastislava
Štefánika.
Po programe bude autogramiáda Pavla Dvořáka spojená s prezentáciou a predajom jeho
doteraz vydaných publikácii.
Hneď po odznení príbehov deti dostanú možnosť svoje predstavy a fantázie výtvarne
zobraziť priamo v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť. Tešíme sa na vás.
Pripomíname!
Pripravili sme pre vás – malú knihu 2015 – programovú skladačku s výberom prvých
výtvarných prác. K dispozícii je v pokladni múzea v Starej radnici aj so záložkami do
knihy.
Uzávierka ilustrátorskej súťaže je 30. mája 2015.
Veríme, že knihu vašich kreslených príbehov o Bratislave vydáme do konca roka
2015. Ak máte 4-16 rokov, neváhajte a zapojte sa. Naďalej nás navštevujte na
sobotných ateliéroch alebo sa zapájajte do projektu prostredníctvom vašich pedagógov
a internetu: www.muzeum.bratislava.sk
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VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŠKOLY
Len prihlásené skupiny na: +421 2 591 008 27(17), +421 917 61 77 80
husova@bratislava.sk; striesova@bratislava.sk
Mária Terézia a my, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Remeslo má zlaté dno, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Na návšteve u Apponyiho, Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Mesto ako na dlani, Múzeum zbraní, Michalská veža
Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka, Múzeum Arthura
Fleischmanna
Deti, nakuknite do múzea!
Detský ateliér Múzeum má budúcnosť,
Stará radnica
Nový vzdelávací program pre materské
školy a 1. až 5. ročník základných škôl
Deti skutočne nakuknú do múzea
a zistia čo je to múzeum a načo nám je
múzeum. Dozvedia sa, že Múzeum mesta
Bratislavy je rodina, v ktorej je spolu
jedenásť súrodencov. Sú plní tajomstiev,
lebo ukrývajú veľa starých vecí a
príbehov, ktoré rodiny v minulosti
používali.
Pri poznávaní jednotlivých múzeí využijú fantáziu a výtvarné cítenie. Jednotlivé múzeá
spoznajú pomocou znakov a výtvarnej skratky či priraďovania zvukov a príbehov. Vďaka
tomu si návštevníci spoja jednotlivé tematické múzeá a otvoria nové cesty vnímania reality
cez silu umenia. Hlavnú úlohu hrajú v programe mäkučké vankúše, ktoré sú ušité v tvaroch
budov a symbolov 11 múzeí MMB.
PREDNÁŠKY
Výpravy do starovekého Egypta – cyklus prednášok (vstupné 2 €)
Egyptologické prednášky venované 20. výročiu založenia nadácie AIGYPTOS
Múzeum mesta Bratislavy – Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov
13. 3. 2015, 17:30
Mgr. Daniel Šichan – Mocenská sebaprezentácia panovníkov 18. dynastie
27. 3. 2015, 17:30
Mgr. Miroslava Šurinová – Južná Hranica Egypta – Staroegyptské pevnosti v Núbii
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