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Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta
Bratislavy , hosť Kristína Tormová
Sobota, 20. 10. 2018, Faustova sieň, Stará
radnica, 14:30
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Múzeum mesta Bratislavy pozýva na ďalšie stretnutie a prezentáciu – Múzea zbraní
v Michalskej veži. Vyslankyňou uvedeného múzea sa stala Kristína Tormová.
Programový cyklus „Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy“ je zárukou
populárneho priblíženia a spoznania našich významných expozícii. Kristína Tormová patrí
tiež k Bratislavčanke a vyslankyni, ktorá sa hrdo hlási k bohatej histórii hlavného mesta
a preto prijala pozvanie do projektu. Teší sa na stretnutie s návštevníkmi a poznamenáva:
Michalská brána je tu od 13. Storočia a nad ňou vznikla veža, na ktorej sa od 18. storočia týči
archanjel Michal.“
Návštevníci sa stretnú aj s kurátorom zbierky Danielom Hupkom, autorkou projektu Beátou
Husovou, či Martinou Pavlikánovou, vedúcou výtvarného ateliéru.
Expozícia Múzea zbraní v Michalskej veži
Prvá expozícia vznikla v roku 1962 pod názvom Expozícia zbraní a fortifikačných stavieb
v Michalskej veži. V rokoch 1974 – 1975 prebehol rozsiahli výskum, ktorý vytvoril podmienky
pre vznik novej expozície Múzea zbraní, tak ako ju poznáme dnes.

Michalská veža s bránou
Michalská veža s bránou predstavuje najzachovalejšiu časť mestského opevnenia
v Bratislave. V 14. storočí mala hranolovú podobu, ktorú zvýšili v 16. storočí
osemuholníkovou nadstavbou. Pri tejto úprave použili stavebný materiál zo zrušeného
kostola sv. Michala, čo dokazuje náhrobník zamurovaný na juhozápadnom nároží. Pri
barokovej úprave v roku 1758 veža dostala súčasnú barokovú podobu. Na jej vrchu
umiestnili medenú sochu archanjela Michala.
Múzeum je tematicky prehliadkou najstarších zbraní až po tzv. moderné zbrane používané
v prvej a druhej svetovej vojne. Múzeum tiež prezentuje uniformy a strelecké terče získané
od Streleckého spolku v prvej polovici 20. storočia.
Zbierka sa formovala už v začiatkoch vzniku Múzea mesta Bratislavy (1868). Dodnes
obsahuje cca 2000 kusov historických zbraní, uniforiem. Zbierka 190 streleckých terčov,
ktoré vznikli v rozpätí rokov 1791 – 1912, je považovaná za hodnotnú z historického a
výtvarného hľadiska a patrí k druhej najpočetnejšej zbierke svojho druhu po Banskej
Štiavnici na území Slovenska.
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V Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť pokračuje výtvarná súťaž k projektu
Obsah grafických výtvarných prác sa sústredí na tému Múzea zbraní a Michalskú vežu ako
stavebný klenot. Pripomíname, súťaž grafík našich návštevníkov uzatvoríme na konci roka
2018 a v januári 2019 sa stretne porota, ktorá vyberie najlepšie práce do pripravovanej
publikácie „Venovali ste 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy“.
Určite sa stane v priebehu plynúceho času zaujímavým dokumentom v dejinách Múzea
mesta Bratislavy v roku svojho 150. výročia. Preto sa oplatí do súťaže zapojiť.
Pozvánka na posledné dve stretnutia
24. 11. 2018 Iveta Malachovská
„Hrad Devín je moje osobné miesto pamäti či na bývalý režim, či spomienka na môjho výnimočného svokra,
operného speváka Ondreja Malachovského, jeho majstrovské vystúpenia na hrade...“
Téma: Hrad Devín
15. 12. 2018 Patrícia Garajová Jarjabková
“Tik-tak, čas beží nezadržateľne, ale keď vstúpite do drobunkého rokokového domu z 18. storočia, vrátite sa
v čase. Zaspievam vám o ňom pesničku.“
Téma: Múzeum hodín, Dom u Dobrého pastiera

