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Leto v Múzeu mincí a medailí
Snahou NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici počas leta je okrem sprístupnenia jednotlivých expozícií s bohatou ponukou zbierkových predmetov ponúknuť širokej verejnosti lákavé
podujatia, počas ktorých môžu objavovať ďalšie zaujímavosti súvisiace s dávnou históriou.

Znamením, že sa čoskoro začne leto, je podujatie
celoeurópskeho charakteru Noc múzeí a galérií,
ktoré sa koná pravidelne v máji. Aj tento rok sa
kremnické múzeá na Štefánikovom námestí opäť
spojili, aby privítali návštevníkov v netradičnom
večernom čase v sobotu 19. mája. V rámci tohto
podujatia sme si pripomenuli tri významné výročia: 25. výročie vzniku Národnej banky Slovenska,
690 rokov od založenia kremnickej mincovne
a 690. výročie udelenia mestských privilégií Kremnici. Práve 25. výročiu NBS bola venovaná špeciálna výstava v numizmaticko-historickej expozícii.
V rámci prehliadky expozície sa návštevníci mohli
zapojiť do interaktívnej hry. Výstava Pôvab kameninových záhrad poskytla priestor na rozvíjanie
kreativity v detskom výtvarnom ateliéri. Na Mestskom hrade bola pre návštevníkov sprístupnená

vyhliadková veža kostola, odkiaľ si mohli vychutnať výhľad na nočné mesto. V galérii múzea bola
otvorená unikátna výstava autorov Giorgio de
Chirico a Marc Chagall. V mincovni mali návštevníci možnosť zúčastniť sa na prehliadke expozície
so starou raziarňou a historickým vybavením.
Ponuka tohtoročných letných podujatí organizovaných Múzeom mincí a medailí je opäť pestrá.
Hneď na začiatku prázdnin sa v sobotu 7. júla na
dlhodobej výstave Pôvab kameninových záhrad
konalo tradičné podujatie s názvom Čaro keramiky. Pre tých, ktorí chceli využiť svoju kreativitu, bol
v Meštianskom dome vytvorený tzv. tvorivý koridor
s možnosťou vyskúšať si prácu s hlinou. Návštevníkov zaujala aj prednáška na tému Kachľová pec
ako zdroj tepla i estetického zážitku. Pre najmenších návštevníkov nechýbal tzv. hravý pokrovec.
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Kto sa chcel príjemne báť aj smiať, mohol vstúpiť
do hradu plného najstrašidelnejších historických
udalostí. V piatok 13. júla čakali na návštevníkov
Strašidlá na hrade, ktoré im počas dramatizovaných prehliadok Mestského hradu vyrozprávali
desivé príbehy z minulosti Kremnice.
Poslednú júlovú sobotu vytvorili zákutia areálu Mestského hradu v Kremnici pôsobivú kulisu
Pikniku na hrade s podtitulom v atmosfére prvej
republiky. V  duchu 30-tych rokov 20. storočia sa
mohli návštevníci vrátiť v čase a zažiť tanečno-kabaretné vystúpenie alebo si pozrieť gentlemanský
duel a orientálnu show. Pre dámy bol pripravený
dámsky klub, kde si mohli vytvoriť vlastné doplnky z daného obdobia. Páni dostali pozvanie do
pánskeho klubu, kde nechýbali kartové hry, šach
a fajky. Zaujímavé bolo aj fotenie v dobovom štýle
a výstavka starých fotoaparátov. Deti sa zapojili do
hier ako hod kruhov na koníka, hádzanie sekerkou
či lukostreľba. Kto si nestihol pripraviť vlastný piknikový kôš, mal možnosť ochutnať drobné špeciality z medzivojnového obdobia.

Od 15. augusta bude v galérii múzea sprístupnená výstava viacerých autorov: 68 kresieb od 8 autorov z roku 68; slovenskí a zahraniční karikaturisti
nominovaní na festivalové ocenenie Zlatý gunár
v kategórii Karikatúry a iné recesistické výtvarné
diela v rámci festivalu Kremnické gagy 2018. Ďalším vystavujúcim autorom bude Peter Stankovič –
autor vizuálu Kremnické gagy 2018. Výstava potrvá
do 15. septembra.
Aj v roku 2018 sa otvoria brány festivalu Cap
à l´Est v regióne. Na koncerte 15. augusta vystúpia v Kostole sv. Kataríny francúzski umelci Robin
Troman a Thierry Meunier. Kremnickému publiku

Prvú časť leta sme ukončili 31. júla, keď bola poslednýkrát v priestoroch galérie prístupná výstava
významných autorov svetového umenia Giorgia
de Chirica a Marca Chagalla s názvom Príbehy:
Biblické témy, staroveké mýty a iné. Od 15. mája
mohli návštevníci obdivovať 80 originálnych diel,
výnimočné litografie zobrazujúce náboženské
a mýtické témy.
Druhú polovicu leta otvoríme v sobotu 11. augusta podujatím Príbehy v múzeu s podtitulom
Zrodenie stredovekej Kremnice. Divadelné prehliadky zavedú návštevníkov do obdobia založenia
Kremnice a získania mestských a hospodárskych
privilégií. Jednotlivé scénky priblížia aj stredovekú
každodennosť, dobové remeslá či dobroty stredovekej kuchyne. Príbehy v múzeu ožijú toto leto
hneď dvakrát, na hrané prehliadky pozývame aj
25. augusta.

predstavia program s názvom Zlaté časy, ktorý je
zostavený z diel renesancie a baroka.
Návštevníkov, ktorí sa odvážia vstúpiť medzi
strašidlá a pozrieť si dramatizované divadelné
scénky, pozývame opäť na mestský hrad v piatok
17. augusta.
Nástupom do školy a návratmi z posledných
dovoleniek leto pomaly prichádza do svojho cieľa. Leto v múzeu symbolicky ukončíme vernisážou výstavy Pôvab kameninových záhrad. Dejiny
kremnickej kameninovej továrne 1815 – 1956.
Podujatie sa uskutoční v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na tému Zdieľané dedičstvo.
Veríme, že sa nám pre návštevníkov Múzea mincí a medailí podarilo vytvoriť príjemnú prázdninovú atmosféru plnú zážitkov a keďže ešte máme
pred sebou niekoľko letných dní, srdečne pozývame na návštevu našich expozícií a podujatí.
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