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24. 11. 2014, Múzeum mesta Bratislavy – pozýva srdečne na výstavu prvých výsledkov
ilustrátorskej súťaže pre mladé talenty Maľované dejiny Bratislavy / Deti ilustrujú príbehy Pavla
Dvořáka, 9. 12. 2014 o 16:00. Autorkou projektu je PhDr. Beáta Husová, ktorá je spolu s PaedDr.
Martinou Pavlikánovou, PhD. aj komisárkou výstavy. Výtvarné ateliéry v MMB viedla Mgr. Michaela
Syrová, PhD.
Súťaže sa mohli a stále môžu zúčastniť deti a mladí ľudia vo veku 4 – 16 rokov. Cieľom
dvojročného projektu je nielen prejaviť svoje výtvarné nadanie, ale spoznať udalosti, ktoré sa
odohrávali v časoch dávno minulých na území nášho hlavného mesta. Pochopiť historické súvislosti
a ilustrovať predstavy príbehov. Najlepšie ilustrácie bude porota v roku 2015 vyberať do
pripravovanej knihy a zaskvejú sa v nej priamo s príbehmi uznávaného historika Dr. Pavla Dvořáka.
Maľované dejiny Bratislavy majú za sebou prvý rok života
Dvojročný projekt o histórii nášho hlavného mesta Bratislavy odštartoval I. etapou dňa 11. 1. 2014,
pokračoval vždy raz do mesiaca podujatiami pod názvom „Rozpoviem ti tri príbehy“. Posledné
rozprávanie 8. novembra 2014 ukončilo prvý cyklus, v ktorom sme sa dostali z praveku cez
starovek, stredovek až k novoveku. Ilustrátori, ktorí chodili na premiérové rozprávanie
s Dr. Dvořákom v Starej radnici, sa zapájali do súťaže priamo v Detskom ateliéri Múzeum má
budúcnosť. Plní zážitkov a predstáv z rozprávania, hneď príbehy ilustrovali.
V roku 2014 sme priblížili v múzeu zvedavým návštevníkom – budúcim ilustrátorom knihy
o Bratislave - 27 príbehov z dejín Bratislavy. Stretli sme sa s ôsmimi zaujímavými osobnosťami –
archeológmi, historikmi, historikmi umenia a s numizmatikom. Múzejníci predviedli deťom 40
zbierkových predmetov z depozitárov a dokumentovali historické obdobia spomínané v príbehoch.
Návštevníci spoznávali život jednak z príbehov, ale aj v Múzeu dejín mesta
a stredovekých žalároch, v Múzeu historických interiérov.
Projekt prebiehal v dvoch formách
V podobe už spomínaného premiérového rozprávania v múzeu a v podobe virtuálnej.
Na webovú stránku Múzea mesta Bratislavy sme umiestňovali postupne všetky
premiérové príbehy. Žiaci so svojimi pedagógmi si ich mohli čítať, ilustrovať a hotové
obrázky zaslať do múzea.
Mladí ilustrátori v ateliéri a v školách v l. etape projektu namaľovali pod vedením
pedagógov presne 497 obrázkov. Všetkým patrí veľké poďakovanie.
Z výberu obrázkov sme pripravili výstavu, ktorá potrvá od 9. 12. 2014 – 11. 1. 2015 vo
výstavných priestoroch MMB v Starej radnici. Prirodzene, že sme nemohli vystaviť
všetky práce. Veríme, že mladí maliari nebudú smutní. Aj tie ilustrácie, ktoré nebudú
vystavené, dostanú sa v roku 2015 pred odbornú porotu, a tak všetci ilustrátori majú
rovnakú nádej stať sa spoluautormi neobyčajnej knihy. Začať môžu vždy, ale škoda by
bolo nepokračovať.
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Didaktický rozmer výstavy
Ilustrácie vystavujeme chronologicky a pomáhame si časovou priamkou. Každé historické
obdobie – pravek, starovek, stredovek a novovek je farebne odlíšený. Tak sú potom
radené aj ilustrácie a príbehy. Na výstave sa tešíme na všetkých, ktorí maľovali, ale aj na
tých, ktorí si chodili vypočuť príbehy a maľovať sa neodvážili. Poďakovanie patrí aj
rodičom a starým rodičom, ktorí prišli medzi nás a podporili nás.
Čo nás čaká v roku 2015?
Budeme pokračovať v ilustrátorskej súťaži. Jej uzávierka je 30. mája 2015.
Snívame o tom, že knihu vašich kreslených príbehov o Bratislave vydáme do konca roka
2015.
Ak máte 4-16 rokov, snívajte s nami. Naďalej nás navštevujte na sobotných ateliéroch alebo sa
zapájajte do projektu prostredníctvom vašich pedagógov a internetu: www.muzeum.bratislava.sk.
Rozpoviem ti tri príbehy...
Dozviete sa niekoľko zaujímavých nových príbehov, pozriete si aj unikátne zbierkové predmety
a získate ucelenú predstavu, ako sa v minulosti žilo. Svoje zážitky a dojmy môžete namaľovať
priamo v detskom ateliéri v Starej radnici, alebo opäť v školách pod vedením pedagógov.
10. január 2015
Napoleón v Bratislave - Napoleonské vojny zničili Bratislavu – Ako štúrovci nemali peniaze na
zaplatenie, Cesta štúrovcov na Devín – Ako Štúr unikal šibenici - Revolúcia 1848-1849 a zatykač
na štúrovcov.
14. február 2015
Osamelé hroby na Kamzíku - Rakúsko-pruská vojna a jej koniec v Bratislave – Koniec dunajskej
slobody, regulácia Dunaja ako dielo inžiniera Lanfranconiho – Bratislavské gobelíny - Senzačný
objav pod tapetami Primaciálneho paláca.
14. marec 2015
Vznik Československa na konci prvej svetovej vojny – Smrť generála, pád lietadla
Milana Rastislava Štefánika – Koniec Márie Terézie, zničenie pomníka veľkej
kráľovnej na nábreží.
18.apríl 2015
Medzi nebom a zemou - Bombardovanie a ďalšie vojnové udalosti – Čas železa a krvi,
oslobodenie Bratislavy v apríli 1945 – Generál s levom, dramatické osudy pomníka Milana
Rastislava Štefánika.
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