TELEGRAF
Spravodaj Slovenského Technického múzea		

marec - apríl

2018

 Pozvánka do múzea!
XX„Čím chcem byť JA?“
Detský workshop v Igráčkove
Igráčika, fenomenálnu detskú hračku, ktorá je na trhu už vyše štyridsať rokov, nemusíme slovenským a českým deťom predstavovať.
Jedným zo sprievodných podujatí k výstave je detský, tvorivý workshop, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25. marca 2018 o 15.00 hod.
Príďte si so svojimi deťmi užiť kreatívnu nedeľu do STM. Stále môžete súťažiť o ceny, losovanie prebehne práve v nedeľu.

XXSTM rozžiaril Svet akvarelu
Výstava predstavuje 250 výtvarných prác z 50 krajín sveta. Je výberom najkvalitnejších autorských prác
z Medzinárodnej výstavy akvarelovej maľby, ktorá sa konala po prvýkrát v Bratislave.
,,Návštevníci STM sa môžu zoznámiť s tvorbou súčasných autorov, precítiť rôznorodosť motívov, štýlov a techník jednotlivých diel, každý si môže nájsť niečo zaujímavé. Som rada, že môžem milovníkom umenia ukázať
unikátnu a rozsiahlu akvarelistickú kolekciu mnohých autorov a zároveň predstaviť aj svoju autorskú tvorbu,“
dodala autorka a organizátorka výstavy Natália Studenková. Diela pochádzajú od autorov z Poľska, Maďarska,
Francúzska, Bieloruska, Bulharska, zo Slovenska, Španielska, Švédska ako aj zo vzdialenejších krajín – Malajzie,
Hong Kongu, Indonézie, Iránu, Iraku a Indonézie. Výstava potrvá do 8. apríla 2018.

 V posledný marcový týždeň pripravujeme:
XXNEDEĽA V PLANETÁRIU
Popoludňajší program v planetáriu pre rodiny s deťmi. Termín: 18. marec 2018 o 15.00 hod.

XXJARNÁ ROVNODENNOSŤ V PLANETÁRIU
Termín: 20. marec 2018 o 17.00 hod.

XXMAGNETICKO-MÚZEJNÁ HODINKA
Elektrina, magnetizmus, magnetické javy a fyzika interaktívne okolo nás vo VEDECKO – TECHNICKOM CENTRE. Tvorivé edukačné aktivity – pokusy.
Podujatie určené pre žiakov 9. ročníka ZŠ, Stredné školy, Gymnáziá a 4. ročník osemročných Gymnázií.
Termín: od 20. do 28. marca 2018

XXVečerná prehliadka múzea
so sprievodným slovom v Energetickom oddelení Aurela Stodolu - vodné, parné a spaľovacie motory.
Termín: 21. marec 2018 o 16.00 hod.

XX„Čím chcem byť JA?“ detský workshop v Igráčkove pre rodiny s deťmi k výstave
Termín: 25. marec 2018 o 15.00 hod.

 DO VAŠEJ POZORNOSTI - NA APRÍL pre vás chystáme:
XXVEČERNÁ PREHLIADKA MÚZEA
so sprievodným slovom na tému Výroba železa v Banskej expozícii a v expozícii Hutníctvo.
Termín: (streda) 25. apríl 2018 o 16.00 hod.

XXV MÚZEU SA BLÝSKA
Lektorský výklad v Sieni elektrických výbojov. Vstup pre návštevníkov od 10. rokov. Termín: 29. apríl 2018 o 13.00 hod.

XXDEDKO PÍSACÍ STROJ
Nedeľný popoludňajší program pre deti. Termín: 29. apríl 2018 od 14.00 hod. do 15.00 hod.

XXNEDEĽA V PLANETÁRIU
Popoludňajší program v planetáriu pre rodiny s deťmi. Termín: 29. apríl 2018 o 15.00 hod.

 Správy z múzea:
XX,,A POVSTAL Z POPOLA“ – nová kniha zo Solivaru
Náš kolega, riaditeľ NKP Solivar PhDr. Marek Duchoň vydal knihu A povstal z popola, v ktorej sa môžete
dozvedieť všetko potrebné o histórii a súčasnosti Skladu soli a Soľnej Bani. V 80 stranovej publikácii sa čitateľ
zoznámi s faktografickými údajmi, dobovými fotografiami národnej kultúrnej pamiatky, ktorá prešla rekonštrukciou po zničujúcom požiari v roku 1986. Úryvok z knihy: ,,Bezpochyby samotné vzkriesenie zakonzervovanej
ruiny je po mnohých rokoch chátrania mimoriadny počin, aj vzhľadom na jedinečnosť a monumentalitu stavby
na našom území. “ Knihe prajeme veľa čitateľov.

 Newsletter z našich vysunutých expozícii a pobočiek:
KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH ponúka:
V klasicistickom kaštieli (vzdialenom od Košíc 5 km) ponúkame návštevu stálej expozície a výstav:

XX MAĽBY SVETOVÝCH OSOBNOSTÍ
Štátna vedecká knižnica v Prešove prezentuje maľby amatérskeho výtvarníka Jozefa Feča, portréty svetových osobností z oblastí
hudby, filmu a literatúry. Výstava potrvá do 30. apríla 2018
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR v Prešove
Moderný impozantný Sklad soli okrem prehliadky priestorov ponúka výstavu:

XX VÝTVARNÉ KRÍDLO – ČERVENÝ KLÁŠTOR
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 v Prešove pozýva na 14. ročník prezentačnej výstavy žiackych výtvarných prác
z medzinárodného maliarskeho plenéra – kresba a maľba krajiny a architektúry v exteriéri. Výstava sa uskutoční od 21. februára
do 4. apríla 2018.
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI v Multifunkčnom centre ponúka:

XX ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR
Alexander Luczy vystavuje po Slovenskom technickom múzeu aj na Spiši. Návštevníci si môžu prezrieť fotografie, na ktorých
kraľujú hory. Výstava potrvá do 22. apríla 2018.
Prednáška

XX NAJVÄČŠIA PODZEMNÁ WOLFRÁMOVÁ BAŇA NA SVETE V RAKÚSKOM MITTERSILLE
Prednášajúci: Ing. Boris Bartalský. Termín: 10. apríl 2018 o 16.00 hod

 MÚZEUM DOPRAVY V BRATISLAVE ponúka výstavy:
XXAUTOM NA VÝLET alebo iné radosti 60-tych rokov
Výstava prenáša návštevníka do doby, v ktorej sa túžba vlastniť osobný automobil stávala pre obyčajných občanov a rodiny čoraz
reálnejšou. Na akých autách sa vtedy vozili? Kam smerovala cesta motorizovaných rodín v sobotu, alebo v nedeľu? Výstava pripravená s podporou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky a potrvá do 30. júna 2018.

XXBEZ NICH BY TO NEŠLO
Portréty fekálnych vozidiel...
Fotografie vznikali v rokoch 2004-2006, keď Miroslav Pokorný starší a mladší začali fotografovať fekálne vozidlá. Odpady sú produktom ľudského aj živočíšneho života. Z histórie vieme, že rozvoj mnohých miest sa začal až, keď sa vyriešila ich kanalizácia, dnes
k nim pridávame aj čističky odpadových vôd. Tam kde kanalizácia nie je, odstraňujú nepríjemné aj niekedy aj zdravotne nebezpečné,
tekuté odpady fekálne vozidlá. Často mávajú aj rôzne ľudové názvy, s nimi sa ale stretnete až na výstave. Fotografická výstava ukazuje rôzne typy takýchto vozidiel na našom území, ako aj niekoľko malebných zo zahraničia. „Non olet“ ako by povedal rímsky cisár,
na fotografii nesmrdia, v živote by to bez nich nešlo. Trvanie výstavy od 19. apríla 2018 do 30. októbra 2018.

XXJÓZSEF GALAMB, HENRY FORD A FORD MODEL T
Ford Model T bol najznámejším automobilom magnáta Henryho Forda. Navrhol ho maďarský inžinier József Galamb. Pod jeho
vedením prešla v roku 1913 továreň na pásovú výrobu, vďaka čomu sa Ford Model T stal prvým „ľudovým automobilom“ na svete.
Vyrábali ho v rokoch 1908-1927 v USA, Nemecku, Brazílii a Argentíne. Vyrobilo sa z neho vyše 15 milónov kusov. Výstava pripravená
v spolupráci s Balassiho inštitútom - Maďarským inštitútom v Bratislave, Múzeom Attilu Józsefa v Makó a Športovým klubom automoto veteránov v Makó. Výstava potrvá do 5. mája 2018.
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