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VENUJTE 30 MINÚT SLÁVY MÚZEU MESTA BRATISLAVY
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Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – 10 múzeí – 10 umelcov – 10 stretnutí
Faustova sieň (vždy), Stará radnica, 14:30, autorka projektu Beáta Husová.
Oslavami žijeme celý rok a chceme to povedať aj prostredníctvom spolupráce s významnými
umelcami. Prijali pozvanie MMB a stali sa vyslancami desiatich múzeí.
Programový cyklus Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy je zárukou populárneho
priblíženia a spoznania našich významných expozícii. Návštevníci sa stretnú s konkrétnym
umelcom, ale zároveň aj s múzejníkmi. Spolu predstavia každé múzeum.
Stretnutie s Lukášom Latinákom
Na druhé stretnutie múzeum pozýva 17. 2. 2018, 14:30, do Faustovej siene v Starej radnici.
Lukáš Latinák sa teší na stretnutie s milovníkmi histórie a všetkými, ktorým história nášho
mesta nie je ľahostajná. Sám hovorí, že jeho prvé umelecké sklony sa prejavili v oblasti
sklárstva. Zaujal ho preto výtvarný umelec Arthur Fleischmann (1896-1990).
Pre návštevníkov je pripravená téma: Múzeum Arthura Fleischmanna. Nachádza sa
v bývalom dome rodiny na Bielej 6. Umelec sa však narodil v dome, ktorý sa nachádzal
na terajšom námestí SNP. Vyrastal v Bratislave, navštevoval Evanjelické lýceum.
Prísľubom podujatia je príjemná atmosféra a názory na múzeum z pohľadu umelca, ale
zároveň aj historičky umenia, Zuzany Francovej, ktorá je autorkou expozície.
Vybraných zbierkových predmetov sa bude dať dotknúť, avšak len v bielych rukavičkách.
Hlavným prínosom je dozvedieť sa príbeh významného výtvarníka a múzea, ktoré vzniklo
v roku 2002.

K projektu vyhlasuje Detský ateliér Múzeum má budúcnosť novú výtvarnú súťaž
DA MMB vypisuje výtvarnú súťaž pre všetky deti, ktoré budú pravidelne navštevovať
podujatia s umelcami. Cieľom je vydať publikáciu, ktorá sa snáď stane v priebehu plynúceho
času významným dokumentom v dejinách Múzea mesta Bratislavy v roku svojho 150.
výročia. Preto sa oplatí do súťaže určite zapojiť.
Obsah cyklu
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20. 1. 2018 Lujza Garajová - Schrameková
„Budeme spolu odhaľovať pozostatky po slávnom rode Apponyiovcov. Ozaj, viete čo sú to supraporty?“
Téma: Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác
17. 2. 2018 Lukáš Latinák
“Nebudete mi veriť, ale moje prvé umelecké sklony sa prejavili v oblasti sklárstva, preto ma zaujal výtvarník.“
Téma: Múzeum Arthura Fleischmanna
24. 3. 2018 František Kovár
“Neuveríte, ako študent som bol fascinovaný archeológiou a zúčastnil som sa výskumu na hrade Devín...“
Téma: Múzeum dejín mesta, Stará radnica
21. 4. 2018 Marián Miezga
„V škole nepatrili dejiny k mojim najobľúbenejším, ale ako dospelý sa stále viac zaujímam o všetko, čo bolo pred
nami. Ozaj, viete, čo je to ofícína?“
Téma: Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka
19. 5. 2018 Juraj „Šoko“ Tabaček
„Nechcem povedať, že som odborník na staroveký Rím, ale po desiatich hodinách v ‚koži Rimana‛ by ste sa tak
určite cítili...“
Téma: Antická Gerulata Rusovce
16. 6. 2018 Marián Labuda ml.
„Lákalo by ma stvárniť tohto skvelého skladateľa v jeho dobe. Naše dva svety – herecký a múzejný – sa vzácne
dopĺňajú...“
Téma: Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
22. 9. 2017 Adela Vinczeová
“Víno z prešporských viníc sa dostávalo aj na stoly šľachty. Račianska frankovka vraj nesmela chýbať na stole
Márie Terézie…”
Téma: Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác
20. 10. 2018 Kristína Farkašová
„Michalská brána je tu od 13. storočia a nad ňou vznikla veža, na ktorej sa od 18. storočia týči archanjel
Michal.“
Téma: Múzeum zbraní, Michalská veža
24. 11. 2018 Iveta Malachovská
„Hrad Devín je moje osobné miesto pamäti či na bývalý režim, či spomienka na môjho výnimočného svokra,
operného speváka Ondreja Malachovského, jeho majstrovské vystúpenia na hrade...“
Téma: Hrad Devín
15. 12. 2018 Patrícia Garajová Jarjabková
“Tik-tak, čas beží nezadržateľne, ale keď vstúpite do drobunkého rokokového domu z 18. storočia, vrátite sa
v čase. Zaspievam vám o ňom pesničku.“
Téma: Múzeum hodín, Dom u Dobrého pastiera

