Ponitrianske múzeum v Nitre,
Štefánikova tr. č. 1, 949 01 Nitra
Program kultúrnych aktivít na december 2018
UPOZORNENIE ! Ponitrianske múzeum v Nitre na Štefánikovej triede č. 1 bude v dňoch 3. 13. decembra z technických príčin pre verejnosť zatvorené.

Stála výstava:

Skvosty dávnovekého Slovenska
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 zlatých, strieborných
i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú
tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti
na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 18. storočia.

Výstavy:

Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od
praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo
veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.
Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry
obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy
hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

6.7. – 2.12.2018

„Znovuobjavený“ archív mesta Nitry
Výstava predstavuje neznáme písomnosti zo „znovuobjaveného“ archívu
mesta Nitry z rokov 1632-1922, o ktorom sa mylne tvrdilo takmer 70. rokov,
že neexistuje. Odhaľuje reprezentatívnu a doposiaľ neznámu vzorku
písomností mestského magistrátu a zároveň prispieva k prehĺbeniu poznania
starších dejín mesta.

24.10 – 2.12.2018 Preložiť - prekrížiť paličky už 20 rokov a výsledkom je nežná čipka
Výstava predstaví výber z dvadsať ročnej tvorby členiek Klubu paličkovanej
čipky Nitra pri ZO č.13 SZTP.
17.11. - 31.12.2018 Nitra v období vzniku Československej republiky
Výstava v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre a Múzeom Jána Thaina
v Nových Zámkoch venovaná 100. výročiu vzniku I. ČSR.

Nové výstavy:
14.12.2018 – 27.1.2019 Obraz a slovo
Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša v Nitre predstaví výtvarné diela
namaľované olejom, akrylom, fotografie a rôzne koláže. Tohtoročná myšlienka
výtvarného stvárnenia vychádza z jazyka médií a reklamy. Zaujímavosťou
bude práca "Maco Mamuko vs. Ampulka", ktorá vznikla v spolupráci s deťmi z
Orechovho dvora. Vernisáž 14.12.2018 o 17.00 h.
Ponitrianske múzeum je otvorené:
pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 h, sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00 h

Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk, fcb ponitrianskemuzeumvnitre

