Tlačová správa

VIVAT REGINA EMA!
Detský korunovačný sprievod 2019
má svoju kráľovnú na rok 2019/2020
__________________________________________________________________________
Bratislava, september 2019, Múzeum mesta Bratislavy – Ateliér Múzeum má budúcnosť a autorky projektu
Beáta Husová a Martina Pavlikánová dávajú na všeobecnú známosť, že 13. septembra 2019 bola zvolená
a ustanovená nová kráľovná Detského korunovačného sprievodu EMA MIKULIČOVÁ. Oficiálne ju uvedieme
do funkcie 19. 10. 2019, kedy príde medzi nás do Apponyiho paláca v rámci pokračovania cyklu Ako sa hrali
naši...
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Podujatie bolo impulzom pre deti a mládež aktívne sa zapojiť do verejných kultúrnych podujatí s akcentom na
poznávanie slávnej histórie korunovácií v Prešporku (Bratislave).
Sprievod mal vzdelávací charakter a podporil opäť detskú súťaživosť o najoriginálnejší kostým inšpirovaný
dobovými odevmi panovníkov, šľachty.
Návštevníkov a účastníkov privítala na korunovačnej trase mysteriózna postava – pamäť mesta – Bratislava –
Alžbetka Kamenská, poslucháčka VŠVU v Bratislave. Rozpovedala veľa zaujímavostí o korunováciách (1563 –
1830) a histórii nášho hlavného mesta.
Organizátori vrúcne privítali v sprievode celé školské kolektívy aj individuálnych účastníkov. Podmienkou
bolo prísť 13. 9. 2019 v piatok na Rudnayovo námestie /Dóm sv. Martina o15.00 h. Zapísať sa a získať
nálepku účastníckym poradovým číslom.
Zážitky, dobrá nálada, formovanie korunovačného sprievodu za sprievodu zvučných fanfár – tak začalo
podujatie v uliciach Bratislavy. Dosluhujúci kráľ – Petra Styková – prišla grandiózne na koni Juráškovi,
ktorého viedol jeho majiteľ pán Schwartz. Veselú atmosféru vytváral šašo – Katka Uríková z Tovarišstva
starých bojových umení a remesiel. Nechýbal hlavný ceremoniál Peter Styk a celá historická družina
dospelých, ktorí sa dokážu stále zabávať a hrať. Sprievod dorazil na nádvorie Starej radnice, kde sa ujal slova
ceremoniál a jeho sprievod. Nechýbali originálne zlaté dukáty, ktoré priehrštím rozhadzoval medzi dav
zvedavcov mladý kráľ.
Porota, vybrala 20 najlepších z celkového počtu 130 účastníkov, ktorí prejavili svoju invenciu, odvahu prísť
a zúčastniť sa. Predsedkyňou poroty bola Dana Kleinert, vedúca úseku prierezových činností Metropolitného inštitútu
v Bratislave, členky poroty: Jarmila Gajdošechová, riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Rusovciach, Adela
Andorová, ktorá zastupovala hlas detí, Júlia Dinušová, kustódka Múzea mesta Bratislavy, Martina Pavlikánová, múzejná
pedagogička z Múzea mesta Bratislavy.

Trasa sprievodu: Rudnayovo námestie, Vydrická brána, Dóm sv. Martina, Panská ulica, Ventúrska ulica,
Michalská ulica – Michalská brána, Biela ulica, Františkánske námestie – františkánsky kostol nádvorie Starej
radnice. Na uvedených zastávkach na trase pamäť mesta – Bratislava – rozpovedala o pamiatke alebo
mieste krátky príbeh.
Podujatie bolo súčasťou Bratislavských korunovačných dní 2019 organizovaných Bratislavským kultúrnym
a informačným strediskom.
Vízia Detského korunovačného sprievodu má ambíciu stať sa tradičným podujatím, čoho dôkazom je jeho 2. ročník.
Okrem spoznávania histórie národa má pripraviť deti a mládež do života. Ukázať, že získať funkciu a dôveru znamená
mať povinnosti a zastať sa svojho „úradu“.
Partner projektu: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Súkromná umelecká škola Rusovce
Mediálni partneri: RTVS Rádio Regina, Magazín INBA
___________________________________________________________________
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