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Tlačová správa
  

    

 

Múzeum žije / Program jún 2021  
______________________________________________________________________ 

 

27. 5. 2021 – Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy (MMB)  

Fáza uvoľňovania umožňuje priniesť do mesta kultúru, ktorej súčasťou je aj Leto v múzeu. 

Prinášame na verejné priestranstvo aj do interiérov Múzea mesta Bratislavy živý program. 

Radi vás pozývame na komentované prehliadky, interaktívne podujatia a workshopy.   

 

Hitom ostávajú tri výstavy: Ako sa hrali naši..., Nepela / Krasokorčuliar samotár v Starej 

radnici a výstava  História nie je otrava. Hovoria Dunaj i Morava na hrade Devín.  

Top novinkou je v júni otvorenie výstavy Krása každodennosti / Výber secesie zo zbierok 

MMB, ktorú múzeum sprístupní 10. júna 2021 na nádvorí Apponyiho paláca. Ide o zaujímavý 

projekt postavený na inštalácii secesných jemných predmetov, textilu, ale aj mobiliáru, 

zrkadiel do priestoru rokokového Apponyiho paláca. K podujatiu kurátorky pripravujú 

sprievodné prednášky: Umenie v pohybe. Návštevníci si počas prehliadky paláca na báze 

dobrovoľnosti môžu vypočuť k vybratým predmetom krátke rozprávanie v určitom časovom 

úseku. Umenie v pohybe múzeum pripraví raz do mesiaca počas trvania výstavy jún – 

október 2021. Kurátorky výstavy vypichnú vždy iné zbierkové predmety.  

 

Sprievodné podujatie sa pripravuje aj k výstave Ako sa hrali naši... pod názvom Ako sa hráme 

my. Pôjde o výklad múzejných pedagogičiek určený rodinám a ukončený workshopom so 

zaujímavým hosťom naplnený  tvorivým procesom na tému hračka.  

Múzeum ostáva verné aj formátu Hovory zo Starej radnice, kde sa pozrieme spolu na lekáreň 

Salvator. Návštevníci neprídu ani o nostalgické melódie znejúce zo šelakových platní 

a provizórnu kaviareň.   

História okolo nás vráti publikum do 15. storočia a zameria sa na život kráľovnej Beatrix 

Aragónskej.  
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Začiatkom júna odborná porota vyhodnotí výtvarné diela Fleischmann Arthur Tour 2021 

online konanej na počesť 125. výročia od úmrtia umelca. Vyhlásenie výsledkov  

4. ročníka výtvarnej súťaže na tému Netradičný šperk z plastu sa súťažiaci a pedagógovia 

dozvedia na www.muzem.bratislava.sk a sociálnych sieťach múzea.  

 

Kultúrnym vyvrcholením prichádzajúceho Leta v múzeu je zapojenie do podujatia 

Bratislavské mestské dni 2021. Pripravujeme mnoho zaujímavých komentovaných prehliadok 

interaktívnych podujatí a noviniek, o ktorých budeme informovať v ďalšej tlačovej správe.  

Podrobný súhrnný prehľad programovej ponuky na jún 2021 je súčasťou prílohy tejto 

tlačovej správy.  

 

Hygienické opatrenia 

V súvislosti s návštevou našich múzeí a areálov si dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie 

epidemiologických opatrení pri vstupe do múzeí. Múzeum sa riadi vydaným covid 

semaforom, ktorý pozorne sledujeme a priebežne nastavujeme a prispôsobujeme všetky 

opatrenia.  

Všeobecné nariadenia sú hromadne uvedené na informačnom systéme pri vstupe do múzeí 

ako aj v priestoroch múzeí. Upozorňujú na dodržiavanie rozostupov, určený počet 

návštevníkov na plochy jednotlivých múzeí a hlavne dodržiavanie pokynov pracovníkov 

prvého kontaktu.  

 

Vitajte v múzeách MMB a cíťte sa ako doma.  
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Kontakt PR 
PhDr. Beáta Husová 
vedúca oddelenia tvorby programov   
Radničná 1, 815 18 Bratislava 
beata.husova@bratislava.sk  
tel.: +421 917 617 780 
www.muzeum.bratislava.sk  FB IG 
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