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Programová ponuka

Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Telefón: +421917617780
e-mail: beata.husova@bratislava.sk

VÝSTAVY
SLOVAK PRESS PHOTO
21.10. 2015 – 29. 11. 2015, výstavná sieň v Starej radnici

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž a následná výstava
prinášajúca nezávislé autentické obrazové svedectvo o
živote tak, ako ho vidia žurnalisti žijúci na Slovensku
a v krajinách východnej Európy. Cieľom súťaže a výstavy
je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a
javov uplynulého roka. V tomto ročníku tvorcovia
prihlasovali svoje práce do jedenástich kategórií pre
fotografiu a do novej medzinárodnej kategórie
krátke video.
Zámerom súťaže je motivovať tvorcov v oblasti obrazovej
žurnalistiky v každodennom stereotype ich práce.
Pozdvihnúť úroveň slovenskej fotografie a stimulovať jej rozvoj ako významného
komunikačného média i vizuálneho umenia. Súťaž konfrontuje kvalitu našej i zahraničnej
novinárskej fotografie, zamerať sa na témy, ktoré sú aktuálne a spoločensky naliehavé,
umožniť prezentovať sa aj mladým fotografom a fotografiám, ktoré v médiách, napriek ich
kvalitám, nenachádzajú uplatnenie.
V novej medzinárodnej kategórii – krátke video chceme vyvolať konfrontáciu a tým aj
snahu o kvalitatívny rast tvorcov krátkych spravodajských, dokumentárnych, reportážnych
šotov, ktoré vznikli so zámerom byť publikované v audiovizuálnych médiách.
SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o. a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú fotografov,
žurnalistov, filmárov zo Slovenskej republiky a okolitých krajín na účasť v 4. ročníku
súťaže SLOVAK PRESS PHOTO, ktorá sa koná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ministra kultúry SR
Mareka Maďariča a primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala.
Zdroj: www.slovak-press-photo
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PODUJATIA DETSKÉHO ATELIÉRU MÚZEUM MÁ BUDÚCNOSŤ
Mária Terézia a my...
14. 11. 2015, sobota, Detský ateliér Múzeum má budúcnosť – Panovníčka trochu inak
a jej starosti s deťmi.
Program ateliéru priblíži a oživí panovníčku Máriu
Teréziu, ktorá zostúpi z obrazu medzi publikum.
Predstaví ju ako dieťa, ženu, matku a ženu
panovníčku. Vytvorený príbeh oboznámi deti s jej
životom, ako sa stala kráľovnou. Publikum zistí aká
bola Bratislava (Prešporok v 18. storočí). Prídu na
návštevu aj niektoré z jej desiatich detí, ktoré sa dožili
dospelého veku (spolu ich porodila 16).
Program rozpovie a ukáže ako vyzerala korunovácia
Márie Terézie.
Opäť bude pomáhať vytvoriť dobovú atmosféru aj
Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel.

Mária Kristína
najobľúbenejšia dcéra Márie Terézie

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŠKOLY – v stálej ponuke
Len prihlásené skupiny na: +421 2 591 008 27(17), +421 917 61 77 80
beata.husova@bratislava.sk; justina.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
Stopy vicusu v Gerulate, Antická Gerulata v Rusovciach
Deti, nakuknite do múzea, Múzeum dejín mesta, Stará radnica
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REMESELNÉ VIANOČNÉ TRHY
2015 – nádvorie Starej radnice
Výzva: Zapojte sa do súťaže
o originálnu a najmä „O najkrajšiu
ručne vyrobenú vianočnú ozdobu“
Rok s rokom sa stretol a Múzeum mesta
Bratislavy dáva opäť priestor na nádvorí
Starej radnice remeselníkom zo
Slovenska. To čo bolo dobré v roku 2014
ostáva a zároveň vzniká nová tradícia.
Voľné združenie remeselníkov
Slovenska popri predaji remeselných
výrobkov znova pripravuje súťaž
o najkrajšiu vianočnú ozdobu. Ozdoby do
súťaže môžu záujemcovia odovzdať
organizátorom priamo na nádvorí Starej
radnice.

© Vianočný pozdrav
archív Múzeum mesta Bratislavy – Detský ateliér
Múzeum má budúcnosť

Hlasovať za najkrajšiu ozdobu má možnosť verejnosť na facebook:
https://www.facebook.com/RemeselneVianocneTrhy.
Všetky súťažné ozdoby potešia obyvateľov niektorého bratislavského domu seniorov.
Ďalší program:
Každú sobotu bude prebiehať prezentácia a ukážky jednotlivých remesiel – cínolejárstvo,
tvorba vitráží, včelárstvo a drevorezba.
Každú nedeľu si budú môcť zase návštevníci vyskúšať techniku drôtovania s Lenkou
Vrabcovou.
Program doplnia vystúpenia folklórnych súborov – Kobylka, Chočanka a detská ľudová
muzička FidliCanti. Celkovú atmosféru budú dopĺňať zvieratká, ktoré potešia v strede
mesta hlavne tých najmenších.
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Slávnostné zahájenie Remeselných vianočných trhov
Prezentácia tradičných a umeleckých remesiel
Škola drôtovania
Prezentácia tradičných a umeleckých remesiel a vystúpenie pre deti
Škola drôtovania
Prezentácia tradičných a umeleckých remesiel a vystúpenie folklórneho
súboru
6.12.2015
Škola drôtovania
12.12.2015
Prezentácia tradičných a umeleckých remesiel
13.12.2015
Škola drôtovania
19.12.2015
Slávnostné symbolické ukončenie Remeselných vianočných trhov
20.12.2015
Škola drôtovania
Zmena programu vyhradená
20.11.2015
21.11.2015
22.11.2015
28.11.2015
29.11.2015
5.12.2015
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