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VÝSTAVY
Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka
9. 12. 2014 – 11. 1. 2015, ut – pia 10:00 – 17:00, so – ne 11:00 – 18:00
Pozývame 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.
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DETSKÝ ATELIÉR MÚZEUM MÁ BUDÚCNOSŤ – PODUJATIA
Rozpoviem ti tri príbehy... v premiére, 10. 1. 2015, 14:30, Stará radnica.

10. januára 2015 začíname s ďalšou sériou podujatí Rozpoviem ti tri príbehy s Pavlom
Dvořákom a s výtvarnými ateliérmi.
Pripravili sme pre vás – malú knihu 2015 – programovú skladačku s výberom prvých
výtvarných prác. K dispozícii je v pokladni múzea v Starej radnici.
Až do 11. januára 2015 môžete navštevovať výstavu Maľované dejiny Bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy sa stále teší na deti a mládež, rodičov a starých rodičov.
Deti a mladí ľudia od 4 do 16 rokov majú jedinečnú možnosť ako sa stať ilustrátorom
príbehov renomovaného historika Pavla Dvořáka do pripravovanej knihy Maľované dejiny
Bratislavy/Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka.
Srdečne pozývame na 4 tematické popoludnia v rámci projektu Detského ateliéru
Múzeum má budúcnosť; Najbližšie stretnutie: sobota 10. január 2015, 14:30, Stará
radnica.
Témy: Napoleon 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.
V programe vystúpi ako hosť, PhDr. Beáta Mihalkovičová, zástupkyňa riaditeľky
Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Prinesie nám zbierkové predmety a pripomenieme si rok
2015 ako rok Ľudovíta Štúra. Ďalším hosťom je Mgr. Jana Luková z Galérie mesta
Bratislavy, ktorá porozpráva zaujímavo o grafikách v súvislosti s históriou
o Napoleonovi.
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Po programe bude autogramiáda autora 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.
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
Ak nemôžete chodiť na premiérové rozprávania v Starej radnici, zapojte sa do súťaže
aj prostredníctvom internetu.
Rozpoviem ti tri príbehy... na webovej stránke www.muzeum.bratislava.sk
Informácie a príbehy Pavla Dvořáka s možnosťou zapojiť sa do súťaže mimo priestoru
múzea poskytne vyššie uvedená webová stránka Múzea mesta Bratislavy.
Nie je možné, aby sa všetci záujemcovia dostali na premiérové podujatia a mohli sa zapojiť
do ilustrátorskej súťaže priamo v múzeu. Súťaž je pripravená s presahom na širšiu
skupinu detí a mládeže v spolupráci so školami.
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
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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.
Výpravy do starovekého Egypta – cyklus prednášok
Egyptologické prednášky venované 20. výročiu založenia nadácie AIGYPTOS
Múzeum mesta Bratislavy – Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov
Prvá prednáška sa koná: Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3
15. 1. 2015, 17:30,
Mgr. Jozef Hudec, PhD. - Život a boj v staroegyptskom východnom pohraničí
Vstup na prvú prednášku je voľný.
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