Centrum múzejnej komunikácie
Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 BRATISLAVA 16
tel.: +421/2/204 69 110, e-mail: cmk@snm
MÁJ 2019

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – 18.5.2019 (sobota)
Slovenské národné múzeum, sídelná budova
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Rudolf Sandalo
do 1.9.2019
Výstava fotografickej dokumentácie českej a slovenskej medzivojnovej architektúry etablovaného
brnenského umelca a majiteľa Atelieru de Sandalo – Rudolfa Sandalo ml.
Česko / Slovensko
do 26.5.2019
Výstava fotografií Libora Sváčka a Tomáša Hulíka a kol., ktoré vyšli v rovnomennej knihe k 100.
výročiu vzniku spoločnej republiky.
Krása pre ženu stvorená
do 29.9.2019
Čepiec zastával v minulosti veľmi dôležitú úlohu v tradičnom ženskom odeve. Symbolizoval zmenu
stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Výstava predstavuje čepce z rôznych oblastí
Slovenska, spoločenských vrstiev aj prostredí.
Podujatia:
Tlačová konferencia k verejnému odpočtu SNM za rok 2018
14.5.2019
10:00 h
Noc múzeí a galérií 2019
18. 5. 2019
SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
1. máj Sviatok práce bude múzeum otvorené
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom bude múzeum otvorené
Podujatia:
Pavučinovce známe a neznáme
6.5.2019
16:30 h
Prednáška o hubách (v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)

Prednáša: Bc. Tereza Tejklová, Múzeum východních Čech v Hradci Králové
Vstup voľný
Hubárska poradňa (v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)
13.5. – 11.11.2019
15:00 – 17:00 h (každý pondelok)
Astronomické prednášky pre verejnosť (v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava)
9. a 25.5.2019
17:30 h
Vstup voľný
Klub astronómov
9. a 25.5.2019
17:00 h
Stretnutia záujemcov o vesmír a astronómiu bez obmedzenia veku a vzdelania
Vstup voľný
Noc múzeí a galérií 2019
18.5.2019
Celodenný program venovaný Medzinárodnému dňu múzeí a galérií
SNM-Historické múzeum
Bratislavský hrad
Bratislavský hrad bude pre verejnosť v dňoch 27.5. – 6.6.2019 uzatvorený.
Martin Benka
do 31.12.2019
Výstava o živote a diele Martina Benku pri príležitosti 130. výročia narodenia tohto významného
slovenského maliara, grafika a ilustrátora, ktorý patrí k zakladateľom slovenskej výtvarnej moderny.
Nebáť sa moderny!
90. výročie Školy umeleckých remesiel v Bratislave
do 29.9.2019
Výstava predstavuje prostredníctvom originálov, replík, dobových dokumentov a ich interpretácií
jednotlivé oddelenia Školy umeleckých remesiel.
Kelti z Bratislavy
do 28.12.2019
Výstava ponúka pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, keď na území mesta pred viac ako 2 000 rokmi
žili Kelti.
Rusko a habsburská monarchia
do 18.5.2019
Vzťahy Romanovcov a Habsburgovcov. Príspevok SNM-Historického múzea k výstave Zlatý vek
Peterhofu.
Severné reprezentačné priestory Bratislavského hradu
do 31. 12. 2020
Reprezentačné priestory Františka I. Štefana Lotrinského – manžela kráľovnej Márie Terézie, sa
nachádzajú v severnom trakte Hradného paláca.
Noc múzeí a galérií 2019
18.5.2019
10:00 – 23:00h
Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program pre dospelých i deti.

SNM-Archeologické múzeum
Žižkova 12 , 810 06 Bratislava 16
Českí archeológovia a Slovensko
do 30.9.2019
Výstava
SNM-Múzeum karpatských Nemcov
Žižkova 14, Bratislava
Premeny Zuckermandla
Dlhodobá výstava o časti bratislavského Podhradia
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18, Bratislava
Nastal čas! roky 1848/49 v Prešporku - Itt az idő! 1848/49 Pozsonyban
do 22.9.2019
Výstava prezentuje vecné pamiatky udalostí spred 170 rokov, sprevádza po niekdajších prešporských
dejiskách udalostí, predstavuje najvýznamnejšie miestne osobnosti revolúcie a boja za slobodu a ich
osobnú históriu, čím stavia pomník prešporským martýrom boja za slobodu. Výstava zároveň
prostredníctvom dobových rytín, výtvarných diel, zbraní a iných artefaktov evokuje atmosféru roku
1848 od marcovej eufórie až po tragédiu leta 1849.
jedlo, nápoje, sny … Všedné dni a sviatky zo života ľudu
Nová etnografická expozícia múzea prezentuje ľudovú kultúru Maďarov žijúcich na Slovensku
prostredníctvom významných hmotných a duchovných pamiatok z oblastí tradičného hospodárstva,
domácich remesiel, domácich prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia od
polovice 19. storočia po súčasnosť. Témy sú znázornené cez múzejné zbierké predmety, ktoré sú
doplnené fotografiami Lászlóa Alberta Aranya a Júliusa Lipcseyho zo 40. a 50. rokov 20. storočia.
SNM-Múzeum židovskej kultúry
Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Biblie z knižnice SNM
do 15.5.2019
Výstava prezentuje vyše 120 rôznych edícií Biblie, biblických textov a sprievodnú literatúru z knižnice
múzea. V jej historickom fonde je bohato zastúpená náboženská literatúra judaizmu a v jej rámci
hebrejská Biblia –Tanach; nachádza sa tu tiež kresťanská Biblia. Najstaršími tlačami sú konkordančný
hebrejsko – latinský slovník k Biblii (Thesaurus Linguae Sanctae) vytlačený v r. 1680 v Londýne
a Biblia Hebraica vytlačená vo Frankfurte nad Mohanom v r. 1716. Väčšinu vystavených kníh tvoria
tlače 19. – 21. storočia z európskych krajín, zo Spojených štátov amerických a z Izraela.
SNM-Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi
Kasárenská 1005
Vedem – časopis chlapcov terezínskeho geta
do 24.5.2019
Výstava
Holokaust
6.5.2019
11:00 h
Predstavenie divadla Arteatro bude sprevádzané smútočným spevom Shaloma Katza za 6 miliónov Židov, ktorí
boli zavraždení v koncentračných táboroch.
Svedectvá preživších
30.5. – 5.8.2019
Vernisáž: 30.5.2019
Výstava fotografií zobrazuje ľudí preživších holokaust. Krátke sprievodné texty opisujú ich spomienky na
obdobie 2. svetovej vojny.

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov n a Slovensku
Istrijská ulica 68, Bratislava
Tri v jednom – drevo, keramika, maľba
6.5. – 24.5.2019
Výstava z tvorby miestneho amatérskeho umelca Norberta Kovačiča
SNM-Hudobné múzeum, Výstavný pavilón
Žižkova 16, Bratislava
„...a nazvali ju Dobro®"
do 31.1.2020
Výstava
Prvú rezofonickú gitaru na svete pod názvom Tricone a neskoršie aj jej slávny drevený model so
slovenským menom Dobro® skonštruovali v 20. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch
amerických Ján/John Dopjera/Dopyera (1893 − 1988) s bratom Rudolfom/Rudolphom „Rudym"
Dopjerom/Doperom (1885 – 1978. Pomenovaním DOBRO® sa dostalo slovenské slovo dobro do
slovníka hudobníkov na celom svete.
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84, Modra
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko
Stála expozícia okrem osobnosti Ľudovíta Štúra približuje aj dobu a prostredie, v ktorom sa pohyboval.
Na druhej strane prostredníctvom moderných interaktívnych technológií ho prepája so súčasnosťou.
Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci
do 31.5.2019
Panelová výstava s bohatým textom je doplnená o dvoj a trojrozmerné autentické historické predmety.
Približuje vzťahy Ľudovíta Štúra k ženám - aj členkám rodiny (matka Anna Štúrová, rod. Michalcová,
sestra Karolína), platonickým láskam a priateľkám. Výstava rozvíja tiež tému žien v česko-slovenskom
kontexte (láska Ľ. Štúra – Mária Pospíšilová, priateľstvo s Boženou Nemcovou, Bohuslavou Rajskou
a i.) s ohľadom na česko-slovenské vzťahy v 19. storočí. Predstavuje manželky a dcéry blízkych
priateľov Ľ. Štúra: Aničku Jurkovičovú, Ľudmilu Hurbanovú-Fejovú či Marínu Hodžovú.
Galéria Ingáca Bizmayera
Kukučínova 15, Modra
Stála expozícia predstavuje reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej
tvorby na Slovensku.
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Kukučínova 15, Modra
Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre
do 22.5.2019
Výstava k podujatiu Slávnosť hliny 2018 na tému Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom
dekóre. Výstava prezentuje keramiku autorov majúcich vzťah k mestu Modra, ktorí v nej žili, alebo
pracovali v modranskej keramickej dielni a vo svojich dielach sa venovali náboženskej tematike.
SNM-Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň, Častá
Červenokamenské remeselné trhy
4. - 5. 5.2019
9:00 – 17:00 h
Viac ako päťdesiat remeselníkov a „handmade“ výrobcov priblíži návštevníkom šikovnosť svojich rúk
prostredníctvom jedinečných výrobkov či už úžitkového alebo dekoratívneho charakteru.
Vstup voľný
Burza starožitností
11. a 25.5.2019
7:30 - 12:00 h

Komorný koncert speváčky Andrey Zimányiovej so skupinou
11.5.2019
18:00 h (Rytierska sála)
Noc múzeí a galérií 2019
18.5.2019
19:00 – 22:00 h
Program je zameraný na obdobie, keď hrad vlastnila rodina Fuggerovcov.
SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
hrad Modrý Kameň, Zámocká 1
Slovensko naše milované
12. – 31.5. 2019
Výber z diel Janky Schwarzbacherovej a Mgr. Evy Bebčákovej (klasická olejomaľba)
Balašova pieseň 2019
23.5.2019
od 16:00 h
Program:
Otvorenie, položenie kytíc k pamätnej tabuli Valentína Balašu
Retrospektíva V. Balaša, divadelná miniatúra
Koncert vážnej hudby
Stredoveký deň detí 2019
29.5., 30.5. a 31.5.2019
od 8:00 h
Program pre deti, tvorivé dielne, ukážky historických remesiel + stredoveké hry
Noc múzeí a galérií 2019 – Kráska a zviera (Trojruža)
18.5.2019
od 16:00 h
Program:
Rozprávkový kaštieľ
Rozprávka Kráska a zviera
Bábkovo činoherné divadlo
Nádvorie
Postrach Samko
17:00 h
Teatro Neline
Súťaž s Matelkom
18:00 h
VŠMU
Postrach Samko
19:00 h
Teatro Neline
Súťaž s Matelkom
20:00 h
VŠMU
SNM v Martine-Etnografické múzeum
Malá hora 2, Martin
Galéria rómskych osobností
do 30.6.2019
Výstava je pripomienkou 25 výnimočných ľudí, ktorí sa radia k elite rómskeho spoločenstva na
Slovensku a ktorých úspechy sú hodné nasledovania.

Ľudia a poklady lužickej kultúry
do 30.6.2019
Putovná archeologická výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších archeologických kultúr z obdobia
strednej doby bronzovej až staršej doby železnej. Takmer polovicu tisícročia zohrávala lužická kultúra
rozhodujúcu úlohu v dejinách Slovenska a jej hmotné prejavy doteraz budia zaslúženú pozornosť
širokej verejnosti.
Dotyky s ľudovou kultúrou: Vlákno
2.5. – 27.10.2019
Tradičná kultúra našich predkov očami mladých výtvarníkov je hlavným motívom projektu Dotyky
s ľudovou kultúrou. Štvrtý ročník je venovaný vláknu, ktoré sa ako niť p replieta celou ľudovou
kultúrou. Projekt múzea v spolupráci so Strednou umeleckou školou Trenčín a Školou úžitkového
výtvarníctva Ružomberok.
Podujatia:
Hybaj hrabať
4.5. a 25.5.2019
Obnova záhrady za SNM v Martine v spolupráci s OZ Premena – Spolupráca v Turci
Noc múzeí a galérií 2019
18.5.2018
18:00 – 23:00 h
Tradične netradičná noc v múzeu s množstvom aktivít a zábavy
SNM V Martine-múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Moyzesova 11, Martin
Etnograf Antonín Václavík
do 31.10.2019
Český etnograf, autor národopisnej expozície Slovenského národného múzea v Martine, ktorá bola
širokej verejnosti sprístupnená v roku 1938. Skutočnosť, že stopy jeho činnosti nesú mnohé múzeá
na Slovensku, je príležitosťou pripomenúť si túto osobnosť.
SNM v Martine-Múzeum Andreja Kmeťa
Andreja Kmeťa 20, Martin
Kremeň – kráľ minerálov
do 30.6.2019
Svet minerálov oplýva takmer neobmedzenou paletou farieb, veľkostí a tvarov kryštálov.
K najrozšírenejším patrí kremeň, ktorého rozmanité podoby, farby a odrody prezentuje výstava
prostredníctvom trojrozmerných predmetov aj nádherných fotografií Alberta Russa.
Noc múzeí a galérií 2019
18.5.2018
18:00 – 23:00 h
SNM v Martine-Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícke háje, Martin
Beskyde, Beskyde
12.5.2019
Prezentácia tradičnej kultúry a ľudovej umeleckej výroby prihraničných regiónov Javorníkov a Beskýd
Detská nedeľa
26.5.2019
Vystúpenie detských folklórnych súborov, súťaže, tombola – všetko pre detských návštevníkov
SNM-Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1, Bojnice
Festival zámockých príbehov

8. – 12.5.2019
16. – 19.5.2019
Festival voľne nadväzuje na Medzinárodný festival duchov a strašidiel, ktorý v roku 2018 vyvrcholil
jubilejným 25. ročníkom.
Festival zámockých príbehov vychádza z vizionárskej architektonickej predstavy grófa Jána Františka
Pálfiho o romantickom Bojnickom zámku. Pozornosť zameriava hlavne na krásu minulosti, poetiku
príbehov, čaro umenia a silu miesta dýchajúceho históriou. Program je iba v slovenskom jazyku.
SNM-Múzeum Betliar
Kaštieľna 6, Betliar
Kvetinový trh a remeselnícky jarmok
4. – 5.5.2019
Koncert skupiny Slovak tango
4.5.2019
15:00 h
Vernisáž Kniha hodiniek Ilony Andrássy
30.5.2019
17:00 h
Noc múzeí a galérií
18.5.2019
SNM-Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla č. 20, Levoča
Löcse 1918 – Levoča 1919
do 31.5.2019
Výstava k stému výročiu vzniku Československa
Miznúca krása
Július Értekeš (1910 – 1995)
Walerian Kasprzyk (1912 – 1992)
Múzeum v spolupráci s Muzeom im. Stanisława Fischera v Bochni pripravilo výstavu dvoch maliarov súputnikov, ktorí sa nikdy nestretli, no ich tvorbu spájajú láska ku krajine, mestu a vidieku.
SNM-Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
Masarykova 20, Prešov
Veľká noc u Rusínov
do 20.5.2019
Výstava približuje tradície Rusínov na Slovensku počas Veľkej noci počnúc prípravou jedál, stolovaním
a pokračujúc zvykmi, náboženskými obradmi súvisiacimi s Veľkou nocou a priblížením celkovej
atmosféry prežívania Veľkej noci „Paschy" na rusínskom vidieku a v rusínskych rodinách (príprava
veľkonočného košíka, maľovanie kraslíc, veľkonočná oblievačka spojená s ďalšími tradíciami, atď).
Výstavu dopĺňajú aj maľované kraslice – pisanky.
Štvrťstoročie spolu, Československo a Podkarpatská Rus
do 15.7.2019
Výstava reprezentuje časový úsek spoločných dejín – 25 rokov, ukážku premenlivosti správy územia
Podkarpatskej Rusi a jej vplyvu na každodenný život na pozadí štátotvorných historických udalostí
vzniku a existencie Československej republiky. V máji 2019 si pripomíname 100 rokov od hlasovania
Centrálnej rusínskej národnej rady v Užhorode za pripojenie územia Podkarpatskej Rusi k
Československu.

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258, Svidník
Kraslice 2019
do 31.5.2019
Výstava
Podujatia:
Maľujeme kraslice
10.4. – 31.5.2019 (utorok – piatok)
9:00 – 15:00 h
Tvorivé dielne
Víkendy remesiel
10.-11.5.2019
24.-25.5.2019
Noc múzeí a galérií 2019
18.5.2019
18:00 – 23:00 h
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Galéria Dezidera Millyho
Partizánska, Svidník
Tvorivé dielne v GDM
9:00 – 15:00 h (utorok – piatok)
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Nad svidníckym amfiteátrom, Svidník
Program pre deti v skanzene
9:00 – 15:00 h (utorok – piatok)

