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Múzeum mincí a medailí v Kremnici vo svojich expozíciách ponúka erudovaný prehľad 
o histórii peňazí na Slovensku. V letných mesiacoch sa prostredníctvom viacerých podujatí 
snaží spojiť dobrodružstvo poznávania s príjemnou zábavou a letným osviežením.

 (Pokračovanie na 3. str. obálky)

predzvesťou leta je už tradične podujatie Noc 
múzeí a galérií, ktorá sa tento rok konala v sobo-
tu 18. mája. kremnické múzeá opäť otvorili svoje 
brány v netradičnom večernom čase. podujatie 
sa nieslo v znamení kremnického meštianskeho 
streleckého spolku. na Mestskom hrade bol pre 
malých aj veľkých návštevníkov pripravený zá-
bavný aj poučný program. deti sa zapájali do 
interaktívnej hry na rôznych stanovištiach a do-
spelých návštevníkov zaujali krátke rozprávania 

o histórii kremnického meštianskeho strelec-
kého spolku a o streleckých terčoch, ktoré sa 
nachádzajú vo fonde múzea. veľký záujem bol 
o prehliadku izby turnermajstra vo vyhliadkovej 
veži kostola sv. kataríny spojenú s výhľadom na 
panorámu nočného mesta. nechýbali ukážky 
historických strelných zbraní a celý večer zneli 
v areáli mestského hradu rytmy bubnov, ale aj vý-
strely z dela a pušiek. 

súčasťou letných aktivít múzea boli aj dve vý-
stavy v priestoroch galérie. na prvej výstave s ná-
zvom Melódia farieb sme predstavili 40 originál-
nych diel významného slovenského hudobníka 
a výtvarníka pavla Hammela. na vernisáži 10. mája 
vystúpil s hudobným programom sám umelec. 
druhá výstava s názvom Averz/Reverz v čase od 
20. júna do 11. augusta predstavila prierez tvor-
bou úspešného poľského medailéra sebastiana 
Mikołajczaka prostredníctvom kolekcií mincí, me-
dailí a žetónov. 

sériu letných aktivít začalo múzeum poduja-
tím v rámci dlhodobej výstavy pôvab kamenino-
vých záhrad s názvom Čaro keramiky v spoločnosti 
manželov Banášovcov. v piatok 5. júla keramikárka 
Mária banášová v tvorivom ateliéri vytvárala spolu 
s návštevníkmi rôzne umelecké dielka. Milovníci 
kníh zasa mali možnosť stretnúť sa na posiedke 
s jej manželom, spisovateľom Jozefom banášom.
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druhú polovicu leta sme otvorili v sobotu 
10. augusta, keď v expozícii Líce a rub peňa-
zí ožilo ďalšie podujatie z cyklu Príbehy v múzeu 
s podtitulom Príbeh o kremnickom morovom stĺpe. 
Tentoraz nám divadelné prehliadky z histórie 
kremnice priblížili nevšedné okolnosti druhej po-
lovice 18. storočia, ktoré ovplyvnili vybudovanie 
jedného z najkrajších morových stĺpov v Európe. 
na nádvorí múzea bol pripravený aj sprievodný 
program, ktorý priblížil každodenný život kremni-
čanov v 18. storočí.

v nedeľu 11. augusta sa už po trinásty raz otvo-
rili brány festivalu Cap à l´Est v regióne. kremnické-
mu publiku sa v kostole sv. kataríny predstavilo 
duo francúzskych umelcov Jean-Louis Cassarino 
a Maxime denis. vystúpenie bolo naozajstným 
zážitokom pre milovníkov šansónov.

počas dramatizovaných prehliadok Mestského 
hradu budú diváci putovať naprieč storočiami 
a v ústredných úlohách sa predstaví sedem kar-
dinálnych hriechov.

pre návštevníkov Mestského hradu múzeum 
pripravilo toto leto novinku. Okrem prehliadky 
hradného areálu a jeho expozícií obohatilo ponu-
ku o ukážky organovej hudby v kostole sv. kataríny. 
návštevníci tak majú možnosť tento výnimočný 
hudobný nástroj nielen vidieť, ale aj počuť. 

sériu letných podujatí uzavrú Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva. v duchu témy Umenie a zá-
žitok sa v stredu 25. septembra v kostole sv. ka-
taríny uskutoční kunsthistorický výklad a po ňom 
sa s hudobným vystúpením predstavia žiaci a pe-
dagógovia z konzervatória J. L. bellu v b. bystrici.

Miriam Kostrianová

Aj tento rok bola kremnica v lete miestom 
stretnutí autorov, ktorí sa zaoberajú výtvarným 
šperkom. vo štvrtok 11. júla sa konala vernisáž vý-
stavy 25. ročníka Medzinárodného sympózia ume-
leckého šperku.

do pestrej ponuky letných podujatí neodmys-
liteľne patrí aj rodinné podujatie Piknik na hrade.  
Tento rok sa uskutočnil v sobotu 13. júla. náv-
števníci sa preniesli do obdobia gotiky a zažili 
šermiarsky duel a ukážky rytierskych disciplín. 
Atmosféru dotvorili umelci počas kaukliarskeho 
vystúpenia. piknikový program bol obohatený 
o stredovekú kuchyňu, ukážky remesiel, dobové 
hry, lukostreľbu a tvorivú dielňu.  

v auguste bude v galérii múzea sprístupnená 
medzinárodná výstava Karikaturisti, ktorá je tra-
dične súčasťou programu európskeho festivalu 
humoru a satiry kremnické gagy. výstava pred-
stavuje práce karikaturistov nominovaných na 
festivalové ocenenie Zlatý gunár v kategórii ka-
rikatúry a iné recesistické výtvarné diela. verni-
sáž výstavy spojená s dražbou čistého papiera sa 
uskutoční v piatok 23. augusta. výstava potrvá do 
22. septembra.

v ponuke letných akcií nemôže chýbať ani 
večerné podujatie so strašidelným nádychom. 
večer 23. augusta uvidia návštevníci divadel-
né predstavenie s názvom Inventúra démonov. 

Foto: Archív MMM

Leto v Múzeu mincí a medailí
(Pokračovanie z 2. str. obálky)


