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

JÚL 2017
Slovenské národné múzeum
sídelná budova, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Civilizované bývanie pre každého
Jan Vaněk (1891 – 1962)
predĺžené do 30. 7. 2017
Príbeh a dielo umelca a realizátora, ktorý svojou tvorbou významne ovplyvnil medzivojnovú
avantgardu v koncepcii interiérovej tvorby a nábytkového dizajnu- predĺženie výstavy do júla 2017
SNM-Prírodovedné múzeum
Vajanského nábrežie 2, Bratislava
5. 7. 2017 - štátny sviatok - múzeum bude otvorené
Hubárska poradňa (v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)
do 13. 11. 2017
15:00 – 17:00 h (každý pondelok)
SNM-Historické múzeum
Bratislavský hrad
Kelti z Bratislavy
do 1. 10. 2017
Výstava ponúka pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, keď na území mesta žili Kelti. Ide o prvé po
mene známe etnikum u nás. Okrem početných nálezov (napr. pokladov mincí) a zaujímavého poňatia
výstavy majú návštevníci možnosť vidieť, v podzemnom priestore pod nádvorím Bratislavského hradu,
časť zvyškov antických architektúr z 1. storočia pred Kr. Súčasťou výstavy je línia pre deti
s interaktívnymi úlohami.
Výstava predstavuje tie najkrajšie cechové pamiatky na Slovensku. Cechové truhlice, poháre, pokály,
pečatidlá, cechové artikuly, predmety, ktoré patrili cechom a používali sa pri cechových zasadnutiach.
Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu
Expozícia
Najstaršie dejiny nášho územia predstavuje prvá časť expozície Dejiny Slovenska. Vzácne
archeologické nálezy z praveku, príchod prvých etník na naše územie až po prvý štátny útvar
Slovanov.
SNM-Archeologické múzeum
Žižkova 12 , 810 06 Bratislava 16
Bratríci na Slovenku – archeologické nálezy
do 30. 12. 2017
Výstava k 100. výročiu narodenia B. Pollu

SNM-Hudobné múzeum
Žižkova 18, 810 06 Bratislava 16
Dobroslav Orel – ČeskoSlovenský muzikológ
do 30. 9. 2017
Výstava o zakladateľovi slovenskej hudobnej vedy, českom muzikológovi, pedagógovi, dirigentovi,
konzervátorovi a kňazovi, ktorý v roku 1919 prišiel na Slovensko, aby pomohol budovať univerzitné
školstvo
SNM-Múzeum karpatských Nemcov
Žižkova 14, Bratislava
Premeny Zuckermandla
Výstava o časti bratislavského Podhradia
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Žižkova 18, Bratislava
Milý vážený Priateľ! Arany-Madách Literárne priateľstvo
do 15. 10. 2017
Výstava
Vymenené domovy – Nemci, Maďari, Slováci v kontexte mocensko-politických migrácií po
druhej svetovej vojne
do 31. 12. 2018
Výstava
SNM-Múzeum židovskej kultúry
Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Dávid Unreich - šampión, ktorý vyzval Hitlera na súboj
do 31. 12. 2017
Výstava o unikátnom životnom príbehu bratislavského rodáka, židovského zápasníka a majstra sveta v
ťažkej váhe Dávida Unreicha (1907 - 1957), ktorý sa v medzivojnovom období výraznou mierou
zasadil za zmiernenie dopadov nastupujúceho fašizmu na bratislavskú židovskú obec. Ako športovec a
skutočný šampión vystupoval proti hitlerovskej totalite aj po odchode do USA.
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68, Bratislava
Chorvátsky Grob
do 15. 9. 2017
Výstava prezentujúca kultúru a históriu obce Chorvátsky Grob
(v spolupráci s obcou Chorvátsky Grob a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku)
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Stála expozícia
Prezentácia kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku je zameraná predovšetkým na
chorvátske osídlenie, jazyk, etnické vedomie, ľudové staviteľstvo a bývanie, odevnú a textilnú kultúru,
ľudové umenie a rodinné zvyklosti.
Kniha mesiaca:
Miroslav Krleža: Návrat Filipa Latinovicza
Miroslav Krleža bol chorvátsky spisovateľ a encyklopedista, ktorého mnohí považujú za najlepšieho
chorvátskeho spisovateľa a jedného z najlepších spisovateľov 20. storočia vôbec.
SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84, Modra
Lovci snov v ríši slov
2. 7. – 20. 8. 2017
Vernisáž výstavy: 1. 7. 2017, 15:00 h

Výstava predstavuje tvorbu členov Spolku výtvarníkov Slovenska, ktorí sa vo svojej tvorbe obracajú na
magický svet literatúry – poézie i prózy – ako na nekonečný zdroj inšpirácie. Tak vznikajú jedinečné
solitéry, ktoré prekvapujú svojou hĺbkou i duchovnou silou.
Múzeum slovenskej keramickej plastiky
Kukučínova 15, Modra
Z dejín modranskej keramiky
Nová expozícia modranskej keramickej výroby zachytáva vývin keramickej tradície v Modre a jej
presah po súčasnosť, tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Okrem
hrnčiarstva a džbankárstva vznikala popri tradičnom keramickom sortimente aj bohatá figurálna
tvorba, ktorá je v expozícii prezentovaná samostatne.
Spomienky Ignáca Bizmayera na detstvo a mladosť vo fotografiách, s uvedením
rovnomennej publikácie autoriek Oľgy Pavúkovej a Sylvie Hrdlovičovej
do 31. 8. 2017
SNM-Múzeum Červený Kameň
Hrad Červený Kameň, Častá
Festival zabudnutých remesiel
1.- 2. 7. 2017 (v spolupráci s občianskym združením Schatmansdorf)
Celodenný program pre malých i veľkých na stredovekom trhovisku
Barón Pálfi
8. 7. 2017
18:00 – 22:00 h
Nočná prehliadka o rušnom živote šľachtica, vojaka a hrdinu Mikuláša II. Pálfiho
Koncert hudobnej formácie Gemini
15. 7. 2017
19:00 h
Večer v rytme starých írskych a keltských piesní
Burza starožitností
29. 7. 2017
7:30 – 12:00 h
SNM-Múzeum Slovenských národných rád
Štúrova ulica 2, Myjava
Spoznaj odev svojich predkov
rok 2017
Vzdelávací program pre školy (objednať tri dni vopred)
Štefánikove kufre
do 30. 11. 2017
Vzdelávací program
SNM-Múzeum židovskej kultúry
Múzeum holocaustu v Seredi, Kasárenská 1005
Múzeum s týždennou pravidelnosťou organizuje umelecké, kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia.
Bližšie informácie o plánovaných akciách a aktuálnom programe múzea: holocaust.museum@snm.sk
SNM-Múzeum Bojnice
Zámok a okolie
Denné prehliadky
Prehliadka zámku s výkladom o histórii v slovenskom jazyku
V mesiacoch júl – august prehliadky s výkladom o histórii zámku v anglickom jazyku bez potreby
objednávky:

pondelok, streda a piatok
10:30 a 13:30 h
Nočné prehliadky s duchmi a strašidlami (na objednávku minimálne 3 dni vopred)
Netradičné prehliadky s lektorom v dobovom kostýme, občas iba pri svetle sviečky, obohatené o staré
zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále
Prehliadky bez objednávky so začiatkom o 20:00 h:
7. 7. a 8. 7. 2017
21. 7. a 22.7. 2017
28. 7. a 29.7. 2017
Čarovný príbeh pána Bartolomeja
Detská prehliadka zámku
júl - august, pondelok až piatok
11:00 h
Prechádzka expozíciou múzea v spoločnosti bábky pána Bartolomeja, ktorý detským návštevníkom
predstaví život v zámku v minulosti. Na príbehu malej slečny Agnes Turzovej spoločne s deťmi
porovnáva život v období renesancie a v súčasnosti.
Hra na minulosť
Detská prehliadka zámku
júl - august, pondelok až piatok
14:00 h, trvanie programu: 75 min.
Prehliadka expozície, počas ktorej slúžka Betka za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomáha
deťom odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku.
„Za zámockou bránou..“
26. 7. 2017
15:00 h
Siedma z cyklu celoročných prednášok o zaujímavostiach múzea „O krajine a ľuďoch očami slovenskej
moderny“
SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
hrad Modrý Kameň
Zámocká 1, Modrý Kameň
Denný letný tábor na hrade Modrý Kameň
25. 7. – 25. 8. 2017
8:00 – 15:00 h
Tábor pre deti od 6-15 rokov
Harry Potter a Modrý Kameň
22. 7. 2017
od 19:00 h
Nočné prechádzky v duchu Harryho Pottera, ktorý na hrade Modrý Kameň stretne toho, ktorého meno
sa nehovorí. Návštevníkov čarodejníckym svetom prevedie skupina Ricasso Zvolen.
Letokruhy
od 1. 7. 2017
Výstava umeleckej tapisérie Arttex
SNM-Múzeum Betliar
Kaštieľna 6, Betliar
Piknik 1890
15. 7. 2017
14:00 h

Večer Eleonóry Andrássyovej – Kaunitzovej
22. 7. 2017
18:00 h
Hudobný recitál
SNM v Martine-Múzeum Andreja Kmeťa
Andreja Kmeťa 20, Martin
Lietava – ožívajúci hrad
do 20. 8. 2017
Výstava je prioritne zameraná na predstavenie výskumu a záchrany Lietavského hradu, návštevníci
majú ale možnosť vidieť aj dobové predmety z iných slovenských hradov.
Múzeum slovenskej dediny
Malá hora 2, Martin
Turčianska harmonika
9. 7. 2017
15. ročník podujatia venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných
regiónov
Ľanová nedeľa
23. 7. 2017
Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre
Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Malá hora 2, Martin
Život a dielo spisovateľa Karla Čapka
do 27. 10. 2017
Putovná panelová výstava predstavuje v časovej i tematickej postupnosti osobnosť významného
českého spisovateľa a novinára 20. storočia Karla Čapka. Spoznáme ho nielen z “učebnicového”
hľadiska, ale aj v ďalších, menej oficiálnych rovinách.
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Areál Múzea slovenskej dediny, Martin
Romano Drom/Cesta Rómov
Expozícia prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod
do Európy. Osobitnú pozornosť venuje historicite prítomnosti Rómov na území Slovenska a dopadu
prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo. Podstatná časť expozície je venovaná tradičnej
kultúre a spôsobu života Rómov.
SNM-Spišské múzeum
Námestie Majstra Pavla 40, Levoča
Farebný svet Martina Benku
Výstava predstavuje Martina Benku nielen ako maliara, ale aj grafika, dizajnéra a všestranne
zameraného umelca. Návštevník môže sledovať vývoj umelcovho osobitého štýlu vďaka chronologicky
usporiadaných celkov diel, reprezentujúcich jednotlivé obdobia Benkovho života a tvorby. Celkový
dojem je obohatený o artefakty z autorovho života.
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry
Centrálna 258, Svidník
Rodný kraj
do 30. 9. 2017
Výstava maľby Vasiľa a Petra Svaľavčikovcov
Tábor FARMA
10. 7. – 14. 7. 2017
Letný tábor pre deti základných škôl
Miesto konania: Národopisná expozícia v prírode – skanzen SNM-MUK vo Svidníku

