Programová ponuka MMB:

Kontakt: Beáta Husová
Mobil: +421 917 61 77 80
e-mail: beata.husova@bratislava.sk

Múzeum mesta Bratislavy - 150 rokov
Múzeum mesta Bratislavy existuje nepretržite od roku 1868. Postupne sa rozrástlo nielen o historicky vzácne
zbierkové predmety, ale aj o objekty, v ktorých sa nachádzajú
najvýznamnejšie umelecké zbierky. Desať tematických múzeí so špeciálnymi expozíciami je tu pre vás.
Bratislavské mestské dni v múzeu sa budú niesť najmä v
duchu osláv.

Bratislava 1993 – 2018
19.04.2018, štvrtok, 17:00 h, Justiho sieň, Primaciálne námestie
Otvorenie výstavy k 25. výročiu Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
Príbeh Múzea mesta Bratislavy
20.04.2018, piatok, 21:00 h, Hlavné námestie
Videomapping – vizuálna show na priečelí Starej radnice
Program venovaný všetkým návštevníkom a priaznivcom Múzea mesta Bratislavy pri príležitosti 150.
výročia založenia Múzea mesta Bratislavy
VENUJTE 30 MINÚT SLÁVY MÚZEU MESTA BRATISLAVY
21.04.2018, sobota, 14:30 h, Faustova sieň, Stará radnica
Majo Miezga a kurátorka Marta Janovíčková predstavia Múzeu farmácie, lekáreň U červeného raka.
Vstupenky s 0€ si treba zaobstarať vopred v pokladni v Starej radnici. Maximálny počet osôb 100.
VOĽNÉ VSTUPY
21.04.2018, 22.04.2018, sobota a nedeľa
Výstavy:
NKP hrad Devín
Magická osmička v dejinách Slovenska
Výstavná sieň na strednom hrade
Slovenské dejiny sú zvláštne tým, že mnohé významné
udalosti sa udiali v rokoch zakončených osmičkou. Výstava mapuje dejiny územia Slovenska od roku 828 až do
vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.
Antická Gerulata Rusovce
Skvosty z hrobov pohrebiska III
Výstava prezentuje významné nálezy v lokalite označenej ako pohrebisko III, ktoré prinášajú poznatky o živote
Gerulaty v 4. storočí.
Na trase múzea – súťaž
Zakúpenie hracieho plánu a zbieranie samolepiek je možné aj počas Bratislavských mestských dní.

MMB vyhlásilo od februára do konca mája 2018 súťaž pre verejnosť pri príležitosti 150. výročia vzniku MMB.
Hlavná cena primátora – bicykel a ďalších 10 zaujímavých cien.
10:00 h – 18:00 h voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy.
Múzeum dejín mesta, Stará radnica a nádvorie Starej radnice
Výstava – výstavná sieň MMB
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín
Slovenskej republiky – priebežne
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera
Múzeum zbraní, Michalská veža
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka
Múzeum Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Hrad Devín
Antická Gerulata Rusovce
Zmena programu vyhradená. Podrobné info:
www.muzeum.bratislava.sk, www.150muzeum.bratislava.sk

