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AUGUST 2020

 1. 8. 2020, 10.00 – 18.00, NKP hrad Devín
Rytieri na Devíne / Celodenný program / Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel
V roku 2020 vám opäť prinášame jedno z najnavštevovanejších podujatí hradu Devín, Rytieri na
Devíne. Celodenné podujatie vás poteší hudbou, tancom, divadlom a veľkolepým rytierskym
turnajom. Preneste sa spolu s nami do čias rytierskej chrabrosti a príďte si oddýchnuť na hrad
Devín. Počas celého dňa sú pre vás pripravené sprievodné atrakcie a bohatý program. Vstupné:
predaj vstupeniek pri pokladniach hradu Devín.
Vstup: 15 € rodinné vstupné, 8 € základné vstupné, 4 € zľavnené vstupné
 5. 8. 2020 – 9. 8. 2020, 20.30, Bratislavské divadelné noci, nádvorie Starej radnice
Bratislavské divadelné noci vznikli na základe idey vytvorenia stabilnej divadelnej scény, ktorá
poskytne priestor pre zdieľanie kultúrnych zážitkov aj počas leta. Nová letná scéna, ktorá
aktivuje verejný priestor a sprostredkuje umelecký, spoločenský a intelektuálny zážitok, vznikla
minulý rok a uviedla dva autorské divadelné projekty na open-air scéne. Inšpiráciou k vzniku
tohto typu podujatia sú obdobné scény a festivaly vo veľkých európskych mestách. Dramaturgia
podujatia je zameraná na historické prieniky a udalosti spojené s Bratislavou a jej spoločnosťou z
hľadiska multikulturalizmu, migrácie, turizmu, historických literárnych námetov a udalostí.
Program 2. ročníka festivalu bude zložený z troch inscenácií. K minuloročným predstaveniam
"Ešte jeden zázrak" a "Don Quijote" pribudne premiéra novej autorskej komédie o rodine žijúcej
v pohraničí "Pliagy a Hnusoby".
Vstup: Viac na www. muzeum.bratisalva.sk
 12. 8. 2020, 17.00, nádvorie Starej radnice
Kurátorský výklad k výstave Na okraji záujmu / Z literárnych zbierok MMB. Výstavou sprevádza jej
autor Daniel Hupko, kurátor zbierky. Vstup voľný
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 12. 8. 2020, 18.00, nádvorie Starej radnice
Mimo stredného prúdu je lyrický hudobno-poetický program plný nežnej hudby umeleckého slova
v podaní osvedčenej dvojice Adrieny Bartošovej a Štefana Bučka. Program je tiež spomienkou na
našich literárnych velikánov a podporuje výstavu Na okraji záujmu / Z literárnych zbierok MMB /.
Výstava ostáva aj počas koncertu otvorená a sprístupnená pre návštevníkov podujatia. Obsahovo
približuje život a osobné predmety z pozostalostí našej spisovateľskej a výtvarnej elity.
Vstup voľný

19. 8. 2020 – 23. 8. 2020, 20.30, Bratislavské divadelné noci, nádvorie Starej
radnice
Bratislavské divadelné noci vznikli na základe idey vytvorenia stabilnej divadelnej scény,
ktorá poskytne priestor pre zdieľanie kultúrnych zážitkov aj počas leta. Nová letná
scéna, ktorá aktivuje verejný priestor a sprostredkuje umelecký, spoločenský a
intelektuálny zážitok, vznikla minulý rok a uviedla dva autorské divadelné projekty na
open-air scéne. Inšpiráciou k vzniku tohto typu podujatia sú obdobné scény a festivaly
vo veľkých európskych mestách. Dramaturgia podujatia je zameraná na historické
prieniky a udalosti spojené s Bratislavou a jej spoločnosťou z hľadiska multikulturalizmu,
migrácie, turizmu, historických literárnych námetov a udalostí. Program 2. ročníka
festivalu bude zložený z troch inscenácií. K minuloročným predstaveniam "Ešte jeden
zázrak" a "Don Quijote" pribudne premiéra novej autorskej komédie o rodine žijúcej v
pohraničí "Pliagy a Hnusoby".
Vstup: Viac na www. muzeum.bratisalva.sk


Čo vám nepovie pán Google? / Cyklus unikátnych kurátorských výkladov začína
v auguste 2020
Návštevník chystajúci sa v najbližších týždňoch, či mesiacoch navštíviť niektoré
z tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy, bude milo prekvapený. K vstupenke dostane
bonus komentovanej prehliadky s kurátorom. Získa nové poznatky, ktoré nenájde na
paneloch a neprezradí ich ani pán Google. Vybraté múzea v určených dátumoch, raz do
mesiaca, soboty o 14.30
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22. 8. 2020 – Čo vám nepovie pán Google? sobota, 14.30
Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach / Jaroslava Schmidtová
Vo svetle nálezov archeologických výskumov vyniknú cenné informácie o každodennom
živote vo vojenskom tábore, v civilnej osade ako aj o posmrtnej predstave obyvateľov
Gerulaty. Súčasťou prehliadky je krátky film o hraniciach Rímskej ríše, komentovaná
prehliadka stálej expozície a areálu a kurátorský výklad k výstave „Doklady vojenstva v
Gerulate“.
Vstup: 2,50 € dospelí, 1,50 € zľavnené, 5 € rodinné vstupné


 25. 8. 2020 2020, nádvorie Starej radnice, 18.00
Šermiarske utorky na Starej radnici - 14.7., 21.7., 28.7. a 25.8. 2020 Vystúpenia skupiny
historického šermu MANU FORTI pre deti a dospelých, ktoré sa budú konať 14.7., 21.7.,
28.7. a 25.8. 2020 so začiatkom o 18:00. Program je situovaný do prelomu 16. a 17.
storočia a sprostredkuje históriu Bratislavy a blízkeho regiónu prostredníctvom: Štylizovaných šermiarsko-divadelných vystúpení s dĺžkou 10-25 minút, dôraz je kladený
na dynamickosť a divácku atraktívnosť, a to aj pre detského diváka. - Komentovaných
ukážok dobového výcviku a historických európskych bojových umení - ukážok „oživenej
histórie“ – interaktívne prezentácie dobového života, remesiel, zvykov - sprievodných
aktivít, ako sú hry a súťaže pre deti.
Vstup: 2 € dospelí, deti 1 €, pred predstavením a vstupom na nádvorie Starej radnice.
 Základné informácie:
Maximálny počet účastníkov na nádvorí Starej radnice 100
Maximálny počet účastníkov vo Faustovej sieni 66
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia presúvajú do Faustovej sieni v Starej radnici
Zmena programu vyhradená.
Úplné info: www.muzeum.bratislava.sk
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