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Sobota, 26. 04. 2014; 10:00 – 18: 00
Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Výstava:
Vila Tugendhat – Ikona modernej architektúry v Brne
Premietanie dokumentárneho filmu: Osud jménem Tugendhat; réžia Rudolf
Chudoba, priebežne
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky
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
Výstava:
Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda, 10:00 – 18:00
Antická Gerulata Rusovce
Výstava:
"Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte
urbánneho prepojenia", 10:00 – 18:00
Sobota
26. 04. 2014; 14:30, Faustova sieň, limitovaný počet miest 80
Prednáška k aktuálnej výstave:
„Sklenený pokoj – mnoho životov vily Tugendhat“
Ing. arch. Iveta Černá, riaditeľka Vily Tugendhat, Múzeum města Brna
Sobota
26. 04. 2014, 17:00, nádvorie Starej radnice
Koncert v spolupráci s Českým centrom v Bratislave
Evergreeny z obdobia 20. a 30 rokov v podaní skupiny Funny Fellows
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Nedeľa, 27. 04. 2014; 10: 00 – 18:00
Voľné vstupy do tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy
Múzeum dejín mesta, Stará radnica
Výstava:
Vila Tugendhat – Ikona modernej architektúry v Brne
Premietanie dokumentárneho filmu: Osud jménem Tugendhat; réžia Rudolf
Chudoba, priebežne
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky
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
Výstava:
Devín v čase príchodu Konštantína a Metoda, 10:00 – 18:00
Antická Gerulata Rusovce
Výstava:
"Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte
urbánneho prepojenia", 10:00 – 18:00
Nedeľa, 27. 04. 2014; 10:00 – 15:00
Vstupy každú celú hodinu maximálne 20 detí súčasne
Detský ateliér múzeum má budúcnosť
Čo si predstavujem pod slovom múzeum?
Ateliér zameraný na predstavenie Múzea mesta Bratislavy a jeho tematických múzeí
s tvorivou dielňou.
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Sprievodné texty:
Vila Tugendhat – Ikona modernej architektúry v Brne
Po mestách ako Londýn, New York, Chicago sa po prvýkrát v českej verzii panelovaá
výstava dostáva aj na Slovensko. Sme radi že posledné dva dni svojho otvorenia, výstavu
masívne ponúkame k nahliadnutiu návštevníkom v rámci podujatia Bratislava pre
všetkých.
Dom mladej rodiny Tugendhat patril už v čase svojho vzniku v roku 1930 k pokrokovým
a unikátnym stavbám z viacerých hľadísk: v zmysle konštrukcie, priestorového
usporiadania, interiérového vybavenia, technického zázemia, klimatizačnej jednotky ako aj
začlenenia až ponorenie stavby do bohatej zelene.
Prechádzka po interiéri a exteriéri vily prináša umelecký a zároveň relaxačný zážitok, ktorý
každý návštevník vníma ako oslobodzujúci predovšetkým vďaka veľkým priestorom,
preskleným častiam, ktoré po otvorení poskytujú spojenie s prírodou. Ide o unikátne
umelecké a technické dielo, ktoré prešlo od svojho vzniku zložitým historickým
a stavebným vývojom.
Panelová výstava mapuje dejinný kontext, históriu, filozofiu a stavebné osudy vily
Tugendhat od jej vzniku až po súčasnosť ako aj životné peripetie rodiny, ktorá vo vile
strávila žiaľ len necelých osem rokov.
Súčaťou výstavy je aj ocenený dokumentárny film Rudolfa Chudoby „Osud jménem
Tugendhat“
26. 04. 2014; 14:30, Faustova sieň, limitovaný počet miest 80
Prednáška k aktuálnej výstave:
„Sklenený pokoj – mnoho životov vily Tugendhat“
Ing. arch. Iveta Černá, riaditeľka Vily Tugendhat, Múzeum města Brna
Prednášajúca odborníčka, Ing. arch. Iveta Černá, stála pri dôkladnej oprave vily v rokoch
2010 – 2012 od samého začiatku a v súčasnosti je jej riaditeľka. S návštevníkmi sa podelí
o svoje znalosti z oblasti architektonického riešenia unikátnej pamiatky zapísanej do
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zároveň vyrozpráva úžasný príbeh
rodiny Tugendhat, ktorá strávila vo vile len osem rokov zo svojho života.
Prednášku ukončí zábavný hudobný program v podaní Funny Fellows.
26. 04. 2014, 17:00, nádvorie Starej radnice
Koncert v spolupráci s Českým centrom v Bratislave
Evergreeny z obdobia 20. a 30 rokov v podaní skupiny Funny Fellows
Nedeľa, 27. 04. 2014; 10:00 – 15:00
Vstupy každú celú hodinu maximálne 20 detí súčasne
Detský ateliér múzeum má budúcnosť
Čo si predstavujem pod slovom múzeum?
Ateliér zameraný na predstavenie Múzea mesta Bratislavy a jeho tematických múzeí
s tvorivou dielňou bude netradičný. Múzeum mesta Bratislavy predstavíme ako rodinu
tematických múzeí a pomôžeme si použitím fantázie a výtvarného stvárnenia. Jednotlivé
múzeá budeme spoznávať pomocou znakov a výtvarnej skratky. Podľa nej návštevníci
budú spájať jednotlivé tematické múzeá a hľadať nové cesty vnímania reality cez silu
znakov a symboliky.
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