Tlačová správa Noc múzeí a galérií 2019 v MMB

AKO SA HRALI NAŠI? NA DVOROCH
A NA ULICIACH...
SOBOTA, 18. 5. 2019, 13.00 – 19.00
PRIMACIÁLNE NÁMESTIE, NÁDVORIE
STAREJ RADNICE
HOSTKA IVETA MALACHOVSKÁ
_______________________________________________________________________
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Tlačová správa 13. 5. 2019 – Múzeum mesta Bratislavy / Ateliér Múzeum má budúcnosť pozýva
na happening Ako sa hrali naši? Na dvoroch a na uliciach... hostka a moderátorka
Iveta Malachovská.
Záštitu nad programom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.
Výnimočný program je venovaný oslave hry, hračiek z depozitára MMB, pohybu, tvorivosti, spájaniu
generácií – starých rodičov, vnukov, rodičov a detí, ktorým ponúka stráviť spoločný čas v historickom
strede mesta. Program je štvrtým pokračovaním cyklu Ako sa hrali naši...(2019 – 2020).
Podujatie je zároveň programovou súčasťou celomestského podujatia Noc múzeí a galérií 2019.
Z programu MMB ďalej upozorňujeme na výstavy: v Starej radnici – Bratislava 1919 / Pripojenie
Bratislavy k Československu (predĺžená do 26. 5. 2019); na NKP hrade Devín História nie je otrava.
Vravia Devín i Morava, na hrade bude tiež pripravená pre verejnosť Hradná pátračka /Ukryté
symboly v areáli hradu. Vo večerných hodinách sa milovníci skupiny Funny Fellows dočkajú o 21.00
koncertu na nádvorí Starej radnice pod názvom Od Prešporka po Bratislavu. .
HLAVNÝ PROGRAM, 14.30, NÁDVORIE STAREJ RADNICE
AKO SA HRALI NAŠI? NA DVOROCH A NA ULICIACH
Publikum nepríde o obľúbený program pozostávajúci z troch blokov.
Čo si šepkajú hračky? Hračky – kolobežka, hojdací koník, hojdacie kohúty, indiánsky stan, tabuľka
s počítadlom – opustia depozitár. MMB ich predstaví návštevníkom cez ich príbehy. S hračkami sa
tradične bude dať fotografovať na pamiatku. Podujatie začne spevom našich kamarátov zo
Spievankova – v podaní Mravca Doda a Svetlušky Elišky.
Rozprávaj mi! V programe bude spomínať na detstvo, hry, hračky a čo pre ňu hra znamená

Iveta Malachovská. Je úspešná slovenská moderátorka, veľká profesionálka. V súčasnosti je jednou
zo scenáristiek a moderátoriek relácie RTVS Dámsky klub. V rokoch 1984 - 1986 externá, od roku
1986 interná pracovníčka Česko-slovenskej televízie. V roku 1991 absolvovala
štúdium produkcie na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe.
Má za sebou mnoho scenáristicky úspešne pripravených a bezprostredne, empaticky
a s nevtieraným vtipom moderovaných relácií. Starší diváci si ju však pamätajú ešte z mládežníckej
Lastovičky, Matelka a preslávila sa aj ako moderátorka hudobnej relácie Štúdio Kontakt.
Tretí blok Papierové múzeum nahradí výtvarný ateliér zameraný na výrobu tradično-netradičných
bábik z varešiek priamo na nádvorí Starej radnice.
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PROGRAM 13.00 – 19.00, PRIMACIÁLNE NÁMESTIE, NÁDVORIE STAREJ RADNICE
V pestrom programe uvidíme cvičencov zo Sokolskej únie Slovenska TJ Vinohrady Bratislava – Ženy
zlatého veku, deti a rodičov, akrobatické vystúpenia žiakov.
Celé Primaciálne námestie bude pokryté piktogramami s vyhradeným priestorom na skákanie cez
gumu, kruhy hula hoop, chodenie na drevených lyžiach v páre, na chodúľoch, skákanie cez švihadlo,
hranie o guľôčky, skákanie škôlky, hod na cieľ a rôzne iné zábavy (celkom 12), ktoré sa hrali staršie
generácie detí.
V ďalšom moderovanom programe na nádvorí Starej radnice pripravuje MMB zaujímavé aktivity
a bloky ako Hra je vážna vec, rozprávanie s detskou psychologičkou Martou Marošovou;
Hra s knižkou, rozprávanie s Milicou Matejkovou a vydavateľstvom BUVIK, ktoré privedie na pódium
nevšednú dramatizáciu knihy Máme Emu od Janka Uličianskeho – scénické interaktívne čítanie pre
deti od 3 rokov. Známa knižka ožije prostredníctvom Divadla TUŠ. V čarovnom kostýme učiteľky Emy
v podaní bábkoherečky Barbory Zamiškovej-Krajč sa ukrývajú zábavné hry, ktoré pobavia všetky deti.
Stanú sa hudobníkmi, princeznami, futbalistami a nasadnú do čarovného autobusu. Tri čarovné
písmenká nenechajú žiadne dieťa sedieť; Hra s pesničkou v spolupráci so Svetluškou Eliškou
a Mravcom Dodom a možno príde aj prekvapenie...
Podujatie bude mať tiež charitatívny rozmer deti seniorom. Múzeum sa rozhodlo venovať na tento
účel detské keramické diela z projektu Prechádzky s pánom Marquartom (2016 – 2017), ktoré
mladí umelci ponechali v múzeu. Výťažok z predaja venuje seniorom. Ide o diela znázorňujúce
historické objekty Bratislavy, ktoré nesú pečať detského videnia reality prenesenej do úprimného
a nenapodobiteľného výtvarného výrazu drobného diela.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
V prípade dažďa – Apponyiho palác a Faustova sieň, Stará radnica. V danej situácii voľné vstupenky
do interiérov rozdá MMB dve hodiny pred plánovaným začiatkom podujatia na nádvorí Starej
radnice.
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Kontakt: Beáta Husová, Radničná 1, 815 18 Bratislava
tel.: +421 917 617 780; e-mail: beata.husova@bratislava.sk
Viac na: www.muzeum.bratislava.sk

