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Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta
Bratislavy , hosť Patrícia Garajová Jarjabková
Sobota, 15. 12. 2018, Faustova sieň, Stará
radnica, 14:30
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Múzeum mesta Bratislavy pozýva na posledné stretnutie s múzeami MMB. V decembri
budeme hovoriť o Múzeu hodín – Dom u Dobrého pastiera. Jeho vyslankyňou je známa
moderátorka, kamarátka detí a hlavne naša dlhoročná spolupracovníčka Patrícia Garajová
Jarjabková. Dnes už dospelé deti si ju pamätajú z relácie RTVS „OD KUKA DO KUKA“.
Patrícia Garajová patrila k tým umelcom, ktorí život zasvätili deťom, o čom za ňu
vypovedajú mnohé projekty pripravované pre dnešnú RTVS, ale aj charitatívne projekty na
podporu znevýhodnených ľudí, najmä detí.
Ako hrdá Bratislavčanka, si obľúbila všetky naše múzeá a o mnohých má melodické pesničky.
Jednu dokonca o Múzeu hodín zaspieva počas podujatia a takto sa o múzeu vyznáva:
„Tik – tak, čas beží nezadržateľne, ale keď vstúpite do drobunkého rokokového domu
z 18. storočia, vrátite sa v čase. Zaspievam vám o ňom pesničku.“
Posledné predstavené múzeum v Dome u Dobrého pastiera návštevníci obľubujú pre jeho
príťažlivý vzhľad a zbierkové predmety – rôzne druhy hodín. Bolo postavené v Podhradí
v 2. polovici 18. storočia, za hradbami mesta. Nebolo vždy múzeom, žili tam rodiny, ktoré sa
venovali aj obchodovaniu.
Návštevníci sa stretnú tiež s historičkou umenia MMB, Zuzanou Francovou, ktorá je
kurátorkou bohatej zbierky historických hodín.

Cyklus a oslavy 150. výročia založenia MMB končia
Programový cyklus „Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy“ sa lúči s návštevníkmi
v polovici decembra a posledným podujatím z cyklu doznejú aj celoročné oslavy vzniku
Múzea mesta Bratislavy založeného v roku 1868. V rámci vyššie uvedeného cyklu sme
verejnosti predstavili 10 tematických múzeí v strede historického centra mesta, hrad Devín
i Gerulatu v Rusovciach. Pri ich prezentácii sa vystriedalo 10 umelcov.
Aj pre nich to bolo niekedy prvé stretnutie s múzeami MMB. Stali sa nezištne ich vyslancami
a zapísali sa do dejín Múzea mesta Bratislavy. Boli úžasní a ďakujeme im. Oproti nim viedli
odborné rozprávanie zamestnanci Múzea mesta Bratislavy. Všetci sme vložili dušu
do podujatí a v blízkej budúcnosti máme ambíciu vydať publikáciu, ktorá zachytí výnimočné
chvíle. Obohatia ju výtvarné práce – grafiky vytvorené deťmi v Ateliéri Múzeum má
budúcnosť. Autorka projektu aj vedúca výtvarného ateliéru veria, že knižka urobí mnohým
radosť. Mala by uzrieť svetlo sveta v prvej polovici roka 2019.
Obsah stretnutí:
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Lujza Garajová Schrameková , 20. 1. 2018;
Téma: Múzeum historických interiérov – Apponyiho palác
Lukáš Latinák , 17. 2. 2018
Téma: Múzeum Arthura Fleischmanna
František Kovár, 24. 3. 2018
Téma: Múzeum dejín mesta – Stará radnica
Marián Miezga, 21. 4. 2018
Téma: Múzeum farmácie – lekáreň U červeného raka
Juraj „Šoko“ Tabaček, 19. 5. 2018
Téma: Antická Gerulata Rusovce
Marián Labuda, ml., 16. 6. 2018
Téma: Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
Adela Vinczeová, 22. 9. 2017
Téma: Múzeum vinohradníctva – Apponyiho palác
Kristína Farkašová, 20. 10. 2018
Téma: Múzeum zbraní – Michalská veža
Iveta Malachovská, 24. 11. 2018
Téma: Hrad Devín
Patrícia Garajová Jarjabková, 15. 12. 2018
Téma: Múzeum hodín – Dom u Dobrého pastiera

Marta Janovíčková
Zuzana Francová
Elena Kurincová
Marta Janovíčková
Jarka Schmidtová
Danko Hupko
Elena Kurincová
Danko Hupko
Katarína Harmadyová
Zuzana Francová

Autorka projektu Beáta Husová, vedúca výtvarného ateliéru Martina Pavlikánová

