Mesiac máj 2016
Programová ponuka

Kontakt:

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

Mesto v ateliéri / ateliér v meste
19. 05. 2016 – 9. 10. 2016, výstavná sieň v Starej radnici
Múzeum mesta Bratislavy predstavuje svoj hlavný výstavný projekt v roku 2016. Je
zameraný na jednu z najznámejších osobností bratislavskej fotografie E. N. Kozicsovi
a zameriava sa na aspekt dokumentovania života v meste s ťažiskom na druhú polovicu
19. storočia. Autorsky ho pripravujú PhDr. Elena Kurincová a Mgr. Marta Janovíčková.
Otvára sa 19. 5. 2016 vo výstavnej sieni Múzea mesta Bratislavy.
Tvorba fotografa Eduarda Nepomuka Kozicsa (1829-1874) a ateliéru jeho potomkov
predstavuje v dejinách vizuálnej kultúry na Slovensku osobitné miesto. Priraďuje sa
k prácam najvýznamnejších stredoeurópskych fotografov 19. storočia ( napr. Andreas
Groll, Alexander Seik) predovšetkým experimentovaním s farebnou fotografiou (
chromofotografiou ). Zbierka Múzea mesta Bratislavy svojím rozsahom okolo 1200
jednotlivín a aj najväčším súborom zachovaných chromofotografií ( 17 kusov ) patrí
k najhodnotnejším na Slovensku. Projekt výstavy sa zameriava na žánrové zastúpenie
v jeho tvorbe ( portrét, exteriérová fotografia, reportáž). Ateliér Kozics sa stal
dokumentátorom života v meste v rozpätí viac ako sedem desaťročí (1854 -1926/1929).
Vizualizuje podobu jednotlivcov obyvateľov a návštevníkov mesta , ale aj záujmových
a profesijných skupín ( napr. zamestnancov firiem , členov spolkov) . Zachytáva
fotoaparátom architektonické pamiatky mesta, ulice , námestia a okolitú krajinu.
Portrétnym stvárnením jednotlivcov ale aj skupín obyvateľov mesta zobrazením ich odevu,
účesu, šperkov sa stáva Kozicsova fotografia nositeľom znakov ich sociálnej príslušnosti.
Cieľová skupina:
Múzeum mesta Bratislavy sa pri svoje výstavnej a prezentačnej činnosti zameriava na
obyvateľov hlavného mesta ale aj jeho návštevníkov. Približuje dejiny mesta, mestskú
samosprávu, hospodárske, umelecké a spolkové aktivity jeho obyvateľov. Významný
segment v jeho činnosti je aj dokumentácia každodennosti života obyvateľov. Výstavný
projekt o jednej z najznámejších osobností bratislavskej fotografie E. N. Kozicsovi sa
zameria na tento aspekt dokumentovania života v meste s ťažiskom na druhú polovicu 19.
storočia. K cieľovej skupine našej výstavy budú patriť popri širokej kultúrnej society
mesta, študentov, žiakov škôl aj turisti. Špecifickými prameňmi (fotografiami
a inscenovanými prvkami) im projekt priblíži atmosféru života mesta.
Výstava potrvá do 9. 10. 2016.
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1. 4. 2016 , hrade Devín, výstavná sieň hrad Devín
Výstava potrvá do 31. 10. 2016

Plastika hlineného koníka, staršia
železná doba, zo zbierok MMB

Výstava Devín v praveku je aktuálne nainštalovaná na 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.
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DETSKÝ ATELIÉR MÚZEUM MÁ BUDÚCNOSŤ
sa sťahuje na nádvorie Starej radnice
2. Happening v uliciach pre školy
Poznáte už bol Michaela Marquarta?
Milé deti, milí učitelia a rodičia a všetci priaznivci Detského ateliéru Múzeum má
budúcnosť!
Je tu druhý happening! Oslávte s nami MDD vo veľkom štýle. S pánom
Marquartom navštívime Základnú školu Matky Alexie a kostol Notre Dame.
Prejdeme sa po hradbách, pozostatku opevnenia Bratislavy a s mačkou Malvínou
nakukneme do Starej radnice.
Súčasťou programu je výtvarný ateliér, kde si najzaujímavejšie podnety
vymodelujete.
Nádvorie Starej radnice
Program je realizovaný v dvoch líniách:
Prvá línia / žiaci 2. Stupňa ZŠ a SŠ
Divadelné predstavenie, návšteva Notre Dame, hradieb a Starej radnice.
Druhá línia / žiaci 1. Stupňa ZŠ
Divadelné predstavenie, výtvarný ateliér na nádvorí Starej radnice.
Program sa opakuje v 90 minútových intervaloch o 8:30, 10:00, 11:30, 13:00.
Začiatok programu je vždy na nádvorí Starej radnice.
Na program je potrebné objednať sa vopred! Počet účastníkov limitovaný!
Základné informácie:
Vstupné: vstup voľný
Kontakt:
Tel.: +421 591 088 27; +421 591 008 17
Mobil: + 421 917 617 780.
Beáta Husová, beata.husova@bratislava.sk
Martina Pavlikánová, martina.pavlikanova@bratislava.sk
Viac info: http://www.muzeum.bratislava.sk/
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3. Happening v uliciach Prechádzky s pánom Marquartom
5. ateliér
5. téma

Viete už kto bol Michael Marquart?
Michalská veža a lekáreň U červeného raka

Stará radnica, 11. 06. 2016, 10:00 – 16:00
Vstupenky v pokladni Starej radnice. Vstupenka platí na celú ponuku návštev múzeí
a programov v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2016

Kde bolo tam bolo, bolo to v Prešporku v roku
1765.
Žil v tých rokoch jeden pán, ktorý nám vytvoril
farebný plán...
Na úvod 4. stretnutia si môžete na nádvorí Starej
radnice študovať unikátny Marquartov plán.
Potom sa vyberieme na prechádzku a naplníme
obsah 4. Ateliéru na nádvorí Starej radnice.

V ULICIACH :
Základnou myšlienkou podujatia „Prechádzky s pánom Marquartom“ je ukázať a priblížiť
bratislavským rodinám objekty okolo ktorých sa možno denne ponáhľajú. Podľa Marquartovho
plánu z roku 1765 hľadáme pamäť dôležitých miest, ktoré sa nám dodnes zachovali. Sledujeme
hlavne „stavebný ruch“ v Prešporku za vlády Márie Terézie. Do projektu sme zaradili preto aj torzo
bývalého fortifikačného systému mesta. Tento raz Michalská veža a a lekáreň U červeného

raka vydajú svoje historické tajomstvá. S pánom Marquartom a Máriou Teréziou sa
vydáme po stopách ďalších miest pamäti v Bratislave.
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PROGRAM A ORGANIZAĆNÉ POKYNY

Nádvorie Starej radnice
Program v blokoch: 10:00, 12:00, 14:00
 Divadelné predstavenie
 Návšteva a odborný výklad v Múzeum zbraní – Michalská veža
a v Múzeu farmácie – lekáreň U červeného raka
 Výtvarný ateliér – nepretržite (modelovanie a maľovanie keramiky)
Základné informácie:
Vstupné: deti 3 €, dospelý s dieťaťom 0 €, dospelí 2 € / deti do 6 rokov zadarmo
Kontakt:
Tel.: +421 591 088 27; +421 591 008 17
Mobil: + 421 917 617 780.
Beáta Husová, beata.husova@bratislava.sk
Martina Pavlikánová, martina.pavlikanova@bratislava.sk
Viac info: http://www.muzeum.bratislava.sk/
V ATELIÉRI NA NÁDVORÍ STAREJ RADNICE:
Na účastníkov prechádzky bude čakať opäť modelovanie v Detskom ateliéri Múzeu má budúcnosť
všetkého, čo sme videli, počuli a zažili. Už od februára tvoríme spolu unikátny model, ktorý nám
prinesie radosť a zistenia, aké objekty sa zachovali z Marquartovho plánu.
Budeme mať už vypálené ďalšie keramické diela našich účastníkov programu, ktoré si budú môcť
v tento deň kolorovať. Tešíme sa na vás.
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Devín patrí deťom ( 5. ročník)
18. 6. 2016, hrad Devín, 10:00 – 18:00
Celodenná zábava na hrade Devín v réžii Tovarišstva starých bojových umení
a remesiel. Špeciálne súťaže a preskúšanie svojej šikovnosti sľubuje bohatý program.
VZDELÁVANIE V MÚZEU
Vzdelávacie programy pre školy – v stálej ponuke
Len prihlásené skupiny na: +421 917 61 77 80, beata.husova@bratislava.sk,
martina.pavlikanova@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
Prednášky
5. bratislavský cyklus egyptologických prednášok
Výpravy do starovekého Egypta
Múzeum mesta Bratislavy, Faustova sieň, vchod cez Apponyiho palác, 17:30

10. 06. 2016
Delta v premenách času
Doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD.
24. 6. 2016

Staroegyptská rakva v SNM:
magická cesta k znovuzrodeniu
Mgr. Dušan Magdolen, PhD.
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1000 rokov architektúry
Cyklus vzdelávania v uliciach Bratislavy
14. 6. 2016, 15:00
Renesančná Bratislava
Téma: Renesančná budova Starej radnice
Program je venovaný všetkým milovníkom architektúry a priateľom mesta Bratislava.
Programom sprevádza odborníčka na dejiny architektúry PhDr. Zuzana Zvarová.
Zapojte sa do súťaže o najkrajšie fotografie z potuliek. Vyhodnotenie bude 18. 10. 2016 vo
Faustovej sieni MMB. Tešia sa na vás, Beáta Husova a Martina Pavlikánová,
Ďalšie informácie:

Stretnutie účastníkov pri pokladni múzea v Starej radnici. Vstupné 2 €
Lístky sa dajú zakúpiť v predpredaji v Starej radnici. Maximálny počet účastníkov 50.
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