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VÝSTAVY
PERUTE – fotografie Ladislava Sitenského k 70. výročiu ukončenia 2. sv. vojny
6. 5. 2015 otvorenie – 16. 8. 2015, ut – pia 10:00 – 17:00, so – ne 11:00 – 18:00
V roku 2015 si pripomíname 70 rokov od skončenia 2. svetovej vojny a 75 rokov od
vzniku československých perutí RAF. Nosná výstava múzea pre rok 2015 pripomína
okrúhle výročie. Návštevníkov pozveme spolu s významným partnerom – Českým
centrom – do výstavných priestorov 6. mája 2015 – 16. augusta 2015 na výstavu
venovanú umeleckej a zároveň autentickej fotografii Ladislava Sitenského (1919 –
2009). Patril k hlavným českým fotografom 2. svetovej vojny. Zachytil boje na západnom
fronte, ktorého sa zúčastnil ako príslušník československej zahraničnej armády. Už v roku
1939 fotografoval príchod okupantov do Prahy. Neskôr odišiel do Francúzska. Po obsadení
Paríža Nemcami opustil krajinu a pristal loďou Apapu v Liverpoole, odišiel na základňu
RAF v Duxfordu, kde vznikala jedna z mnohých - 312. stíhacia peruť Letectva Spojeného
kráľovstva. Sitenský tu mal na starosti fotografické služby. Bol držiteľom mnohých
vysokých vojenských vyznamenaní a prestížnych umeleckých ocenení. Výstava ponúkne
unikátne zábery z jeho pôsobenia v službách uvedenej armády.
Devín v praveku
9. 4. 2015 , 16:00, otvorenie výstavy, výstavná sieň hrad Devín
Výstava potrvá do 31. 10. 2015

Plastika hlineného koníka, staršia
železná doba, zo zbierok MMB
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Na hrade Devín otvárame novú výstavu Devín v praveku – 9. 4. 2015 o 16:00. Výstava
bude aktuálne nainštalovaná dve turistické sezóny a potrvá do októbra 2016. Vystavených
je takmer 400 predmetov z archeologických nálezov.
Autorka výstavy, Mgr. Katarína Harmadyová, PhD. upozorňuje na význam Devína
z hľadiska zastúpenia kultúr a obyvateľstva, ktoré tu od nepamäti žilo. Strategicky
významná poloha Devína umožňovala osídlenie človekom už v praveku. Unikátnosť
projektu vidíme nielen v popise dôb: neolit, eneolit, bronzová doba, staršia doba
bronzová, stredná doba bronzová, mladšia doba bronzová, neskorá doba bronzová,
staršia doba železná, ale najmä v možnosti porovnávať vyspelosť ľudí v jednotlivých
historických obdobiach. Ich pokroky v ťažení a využívaní kovov so základmi metalurgie
ako aj celkovú zmenu spôsobu života. Zaujímavé je sledovať jednotlivé kultúry v rámci
historických dôb a ich rozlíšenie najmä pomocou keramiky – výzdoby, zdokonaľovaním
pracovných, hlavne poľnohospodárskych nástrojov, ale aj tvorby šperkov a pod.
Výstava najmä laickej verejnosti ako aj školskej mládeži rozšíri poznatky
a usmerní predstavy ako žil človek niekoľko tisícročí pred našim letopočtom. Pravek
zahŕňa pomerne dlhé obdobie a výstava sa zameriava na toto obdobie v súvislosti
s archeologickými nálezmi na hrade Devíne. Poukazuje na značne vyspelých ľudí v
uvedených dobách, ktorí už žili usadlým spôsobom života. Vitajte v praveku.
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
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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
15. 5. 2015, 17:30
Mgr. Katarína Arias
Obetné dary pre zásvetie – komplex princeznej Šeretnebtej
29. 5. 2015, 17:30
Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
Nové výskumy vo veľkých šachtových hrobkách z 1. tis. pred Kr. v Abúsíru

Noc múzeí a galérií v Múzeu mesta Bratislavy
16. máj 2015, 11:00 – 23:30, posledný vstup 23:00
Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Bratislava
11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00
Výstavná sieň Stará radnica
Perute – výstava fotografa Ladislava Sitenského k 70. výročiu 2. svetovej vojny
a 75. výročiu vzniku československých perutí RAF.
18:00
Večer v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť, Stará radnica, podujatie pre rodičov
a deti.
Nakuknite dnu a zistíte, čo je to múzeum. Dozviete sa, že Múzeum mesta Bratislavy je
rodina, v ktorej je spolu jedenásť súrodencov. Pozor! Kapacita miestnosti 45 osôb.
19:00
Odborný výklad po expozícií Múzea dejín mesta, Stará radnica
20:00, 21:00, 22:00, Detský ateliér Múzeum má budúcnosť, Stará radnica
Premietanie dokumentárnych filmov k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny.
„Tri Spomienky“ – bombardovanie Bratislavy v roku 1944.
„Slavín“ – vznik unikátneho pamätníka
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V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.
Pozor! Kapacita miestnosti 45 osôb.
22:00, Koncert klasickej hudby, nádvorie Starej radnice
THE LADIES ENSEMBLE - príjemné pre uši a oči v podaní pôvabných dám
Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava
11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00
Ochutnávka vín v spolupráci s Národným salónom vín Slovenskej republiky –
priebežne
Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava
11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00
20:00
Odborný výklad po expozícií Múzea historických interiérov, Apponyiho palác
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 2, Bratislava
11:00 – 23:30 – posedný vstup 23:00
18:00
Odborný výklad po expozícií Múzea hodín, dom U dobrého pastiera
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica 22, Bratislava
11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica 26, Bratislava
11:00 – 23:00 – posledný vstup 22:30
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00
21:00
Odborný výklad po expozícií Múzea Arthura Fleischmanna
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2, Bratislava
11:00 – 23:30 – posledný vstup 23:00
22:00
Odborný výklad po expozícií Múzea Johanna Nepomuka Hummela
Hrad Devín, Muránska 10, Devín
10:00 – 20:00 – posledný vstup 19:30
Devín v praveku – výstava
16:00
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Odborný výklad o dejinách hradu a k výstave na NKP hrade. Stretnutie záujemcov
pri hradnej studni.
Antická Gerulata Rusovce, Grulatská 7, Rusovce
10:00 – 20:00 – posledný vstup 19:30
Výstava – priebežne
Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte
urbánneho prepojenia
16:00
Odborný výklad k stálej expozícii a výstave v múzeu
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