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Leto v Múzeu mincí a medailí
Leto je v Múzeu mincí a medailí v Kremnici obdobím uvoľnenej atmosféry, ktoré ponúka 
niekoľko príležitostí zažiť prehliadku múzea inak. Letné podujatia prinášajú odľahčený 
pohľad na históriu, plný hravosti a dobrodružstva, no zároveň predstavujúci množstvo 
zaujímavých historických reálií. Inak to nebolo ani počas tohtoročnej letnej sezóny.

sériu podujatí už tradične otvárala Noc múzeí a ga-
lérií. Celoeurópske múzejné podujatie sa v Múzeu 
mincí a medailí v sobotu 20. mája konalo už po 
dvanásty raz. Tento rok sa spojili viaceré kremnic-

ké múzejné a kultúrne inštitúcie, aby pre návštev-
níkov pripravili pestrý a zaujímavý program pria-
mo v srdci mesta – na jeho historickom námestí. 
pre návštevníkov podujatia boli prístupné viaceré 
zaujímavé expozície i netradičné priestory. pri 
prechádzke večerným námestím mohli zavítať 
do expozície Líce a rub peňazí alebo na výstavu 
kremnickej kameniny pôvab kameninových zá-
hrad, pozrieť si raziareň v kremnickej mincovni, 
navštíviť stálu expozíciu dejín lyžovania v bello-
vom dome či historickú kočiareň v priestoroch 
kremnickej radnice. v čitárni knižnice Jána kollára 
sa návštevníci mohli zabaviť pri rôznych tvorivých 
aktivitách. kto sa chcel pokochať pohľadom na 
nočnú kremnicu, mohol vystúpiť na Mestský hrad 
a užiť si panorámu z vyhliadkovej veže kostola sv. 
kataríny. priamo na námestí bol pripravený pestrý 
program pre celú rodinu. na úvod si pri žonglér-
skom vystúpení prišli na svoje predovšetkým tí 
mladší návštevníci. neskôr scéna na historickom 
námestí patrila štvorici hudobníkov zo Saxophone 
Syncopators, ktorí sa predstavili s hudbou zo za-
čiatku 20. storočia ako hot jazz, ragtime či swing. 
Okrem toho saxofónové kvarteto predstavilo svoj 
audio-vizuálny projekt nemého filmu so špeciál-
ne skomponovanou sprievodnou hudbou. po zo-
tmení sa tak návštevníci podujatia mohli zabaviť 
na projekcii filmových grotesiek legendárneho 
Charlieho Chaplina so živou dobovou hudbou. 

prvým prázdninovým podujatím bolo Čaro ke-
ramiky na dlhodobej výstave pôvab kamenino-
vých záhrad v Meštianskom dome na Štefániko-
vom námestí. počas podujatia, v sobotu 15. júla, 
si návštevníci mohli vyskúšať prácu s hlinou na 
hrnčiarskom kruhu, modelovanie z hliny či zdo-
benie hrnčekov. čaro lásky na stretnutí so svoji-
mi čitateľkami opísala nekorunovaná kráľovná 
slovenskej historickej romance, spisovateľka Jana 
pronská. 

Piknik na hrade s podtitulom Renesančné hrad-
né hry a hody návštevníkov preniesol do ob-
dobia znovuobjavenia antickej kultúry, rozvoja 
meštianstva, a tiež doby veľkých umelcov. Tak 
možno opísať obdobie 16. storočia, nazývané aj 
renesancia. Renesančný človek obľuboval spoloč-
nosť, zábavu a dobré jedlo. A všetko toto v sebe 
spájal hradný piknik, ktorý sa uskutočnil v sobo-
tu 29. júla. návštevníci mohli ochutnať niekoľko 
dobových jedál a nápojov, plných rozmanitých 
a okúzľujúcich chutí. keďže k dobrému jedlu patrí 
zábava, ponúkol piknik návštevníkom rozptýlenie  
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v podobe šermiarskych vystúpení, ukážky histo-
rických zbraní či orientálnu fakírsku a žonglérsku 
show, plnú napínavých a nebezpečných kúskov. 
návštevníci si tiež mohli vyskúšať svoje schopnos-
ti v renesančných hrách, ako napríklad lukostreľba, 
vrh oštepom a ďalšie. program doplnili prehliadky 
kostola sv. kataríny s ukážkami organovej hudby, 
kostýmované prehliadky expozícií Mestského 
hradu, letná čitáreň či tvorivé dielne.  

Leto v múzeu sa však ešte nekončí. vo štvrtok 
10. augusta sa už po jdenásty raz otvoria brány 
festivalu Cap à l’Est v regióne, ktorý v roku 2017 
prinesie naozajstnú lahôdku pre milovníkov rene-
sančného umenia. počas koncertného turné po 
banskobystrickom kraji sa v kostole sv. kataríny na 
Mestskom hrade v kremnici predstaví české ko-
morné hudobné teleso Cappella Mariana s vokál-
nou sekciou. Cappella Mariana sa špecializuje na 
interpretáciu stredovekého viachlasu, renesančnú 
polyfóniu a vokálne diela raného baroka. 

v sobotu 12. augusta sa v expozícii Líce a rub 
peňazí uskutoční ďalšie podujatie z cyklu Príbehy 
v múzeu s podtitulom Veľká návšteva. Tentoraz nás 
divadelné prehliadky z histórie kremnice zavedú 
do obdobia príprav na dôležitú cisársku návšte-
vu. Zároveň si tak pripomenieme 300. výročie 
narodenia panovníčky Márie Terézie. súčasťou 
podujatia bude aj sprievodný program na nádvo-
rí múzea, kde návštevníci môžu spoznať dobové 
kratochvíle 18. storočia, hmotnú i nehmotnú kul-
túru tereziánskej doby na našom území a zozná-
miť sa s niekoľkými autentickými exponátmi pria-
mo z cisárskej návštevy v kremnici.

v galérii múzea je do 13. augusta prístupná 
výstava súkromnej zbierky originálnych diel sal-
vadora dalího s názvom „Ja som surrealizmus!“. po 
jej skončení už pripravujeme novú výstavu. vo 
štvrtok 24. augusta bude v galerijných priesto-
roch múzea sprístupnená medzinárodná výstava 
pod názvom Karikaturisti, predstavujúca tvorbu 
karikaturistov nominovaných na ocenenie Zlatý 
gunár udeľované v rámci Európskeho festiva-
lu humoru a satiry Kremnické gagy. v piatok ve-
čer 25. augusta svoje brány opäť otvorí Mestský 
hrad. podujatie Letná noc múz ponúkne netradič-
né strašidelné prehliadky Mestského hradu a vy-
hliadku na nočné mesto z veže kostola sv. katarí-
ny, ako aj ďalší sprievodný program. sériu letných 
podujatí uzavrú septembrové Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva na tému Pamiatky a príroda: 
Krajina možností. 

Múzeum mincí a medailí v kremnici chce byť 
aj v lete miestom spoznávania a nevšedných zá-
žitkov, ktoré ponúka možnosť aktívneho oddychu 
i nových inšpirácií. Leto práve vrcholí a múzeum 
pripravuje ešte niekoľko zaujímavých podujatí, na 
ktoré vás srdečne pozývame.

Erika Haas Kianičková
Foto: Archív MMM
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