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NEŽELANÍ VOTRELCI
INVÁZNE RASTLINY OKOLO NÁS
Na 12 výstavných paneloch (120x80 cm) podávame základné informácie,
o nepôvodných botanických druhoch, ktoré sa v našej prírode masovo
vyskytujú. Výstava sa venuje základným poznatkom o týchto rastlinách,
prezentuje poznatky o najviac rozšírených druhoch, zaoberá sa návrhmi na ich
likvidáciu a poukazuje na možné riešenia tejto závažnej celospoločenskej
problematiky.
Doplnkovými aktivitami ako sú prednášky a diskusie sa snažíme
o spropagovanie problematiky inváznych rastlín medzi školskou mládežou
a zapojiť ich aktívne pri mapovaní rozšírenia vybraných inváznych rastlín.

kontakt: Mgr. Ivana Beregszasziová
ivana.beregszasziova@vsmuzeum.sk

AHA DETI, ČO TO LETÍ?
Výstavu tvorí 24 banerov (rozmery 120x80 cm) s obrazovou a textovou
dokumentáciou, ktorá popisuje bociana bieleho, jeho spôsob života,
problematiku ochrany a riešenie problémového hniezdenia v dvoch jazykových
mutáciách (slovenčina a angličtina). Výpovednú hodnotu spestrujú umelecké
práce detí, ktoré sa zapojili do celoslovenského eko-výchovného programu
Bocian, ktorý podporuje Lichtenštajnská Nadácia CICONIA.
Súčasťou výstavy podľa inštalačných možností sú preparáty, literatúra, rôzne
predmety úžitkovej hodnoty s motívom bociana a doklady zo života bociana.
Podľa priestorového rozloženia vo Vašich výstavných priestoroch môžeme
výstavu doplniť o modely žiakov a iný trojrozmerný materiál.
Na spropagovanie výstavy slúžia voľne pri výstave distribuované skladačky,
resp. brožúrky. Súčasťou výstavy je film o bocianovi a prezentácia.

kontakt: RNDr. Peter Krišovský
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

ŠPIRHÁČ, GACEK, TRULELEK

Na 11. výstavných paneloch o rozmeroch 120X80 cm podávame základné
informácie o výnimočnosti, spôsobe života 28 druhov netopierov, ktoré sa
v našej prírode vyskytujú. Výstava je doplnená o propagačný materiál, literatúru
a podľa inštalačných možností aj o múzejné preparáty jednotlivých druhov.
Sprievodným podujatím k výstave je film o netopieroch a pri príležitosti
sprístupnenia výstavy ponúkame prezentáciu spojenú s besedou.

kontakt: RNDr. Peter Krišovský
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

NATURA EXCELENTA
Fotografická výstava na 14 banneroch (120 x 90cm)prezentuje prírodovedné
hodnoty Košického kraja. Sprievodné texty v slovenskom a anglickom jazyku
dávajú výstave príležitosť, aby bola využitá ako putovná výstava pri prezentácii
hodnôt Košického kraja doma i v zahraničí. Samotný výber fotiek od fotografov
- prírodovedcov Evy Sitášovej, Miroslava Fulína, Štefana Danka, Miloša Ballu
a Milana Kapustu sú ukážkou ich vnímania hodnôt územia a jeho osobitostí.
Sprievodným podujatím k výstave je cyklus prednášok o prírodovedných
hodnotách Košického kraja.

kontakt: RNDr. Peter Krišovský
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

VLK DRAVÝ (CANIS LUPUS)
A JEHO POTOMKOVIA
Cieľom výstavy je predstaviť verejnosti vlka dravého ako živočícha, prirodzeného
predátora, ako druh, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v prírode Karpát
a zaslúži si našu pozornosť a ochranu.
Výstava je 9 banneroch s rozmermi (120 x80 cm).

kontakt: RNDr. Peter Krišovský
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

OD BABIČKY NA BOĽAČKY
„Ich liečivosť poznáme, na lúke ich zbierame, doma si ich sušíme, čaje z nich
si varíme a tak zdravie chránime“, takto by mohlo znieť motto tejto výstavy,
ktorá sa snaží o popularizáciu problematiky liečivých rastlín a ich využitia medzi
širokou verejnosťou.
Na 12 výstavných paneloch podávame základné informácie, od histórie liečenia
bylinkami až po ich využitie na naše bežné boľačky.
Bannery majú rozmer 120 x80 cm.
Doplnkovými aktivitami ako sú prednášky a diskusie sa snažíme
o spropagovanie problematiky.

kontakt: Mgr. Ivana Beregszasziová
ivana.beregszasziova@vsmuzeum.sk

PREMENA DO KRÁSY

Výstava je venovaná lietajúcim skvostom našej prírody – motýľom.
Na 12 banneroch (120 x 80 cm) zachytáva celý priebeh tajuplnej zmeny
od vajíčka až po dospelého motýľa. Motýle predstavujú najznámejšiu skupinu
bezstavovcov a na výstave prezentujeme krásu denných a nočných motýľov,
ktoré žijú na Slovensku.

kontakt: RNDr. Peter Krišovský
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

KRÁSY KRASU
Výstava „Krásy krasu“ chce na 15 kapadoskách(120 x 90 cm) obrazom a textom
priblížiť návštevníkovi osobitosti, významnosť a jedinečnosť prírodných a na
charakter územia viazaných kultúrnych a architektonických prvkov.
Aj keď na našom území máme viacero krasových území s podobnými prírodnými
hodnotami, každé z nich vyniká niečím nenapodobiteľným.

kontakt: RNDr. Peter Krišovský
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

MINERÁLY POD LUPOU
Výstava prezentuje pestrý svet minerálov a kryštálov zo Slovenska, Českej
republiky a najznámejších svetových lokalít. Jej cieľom je predstaviť a priblížiť
rozmanitosť neživej prírody v celej svojej prirodzenej kráse. Na 8 kapa doskách
(100x70 cm) podáva poznatky o vzniku, výskyte, kryštálových sústavách, mikro
a makro kryštáloch (základné kryštálové tvary) a vlastnostiach minerálov,
farebnej variabilite, rozšírení v prírode, lokalitách výskytu a využití. Rovnako
prináša poznatky a vysvetlenie, prečo sú minerály také rozmanité a symetrické.
Prezentuje aj minerály pre svetovú vedu po prvý krát opísané zo Slovenska.
Venuje sa aj viacerým odrodám kremeňa, farebnej kráse opálov, drahým
kameňom a zlate.

kontakt: Mgr. Peter Ledvák, PhD., Bc. Stanislav Levendovský
peter.ledvak@vsmuzeum.sk, stanislav.levednovsky@vsmuzeum.sk

OKRÍDLENÍ PÚTNICI
TAJOMSTVO VTÁČEJ MIGRÁCIE
Výstava odhaľuje tajomstvá vtáčej migrácie od prvých mýtov a poznatkov z čias
Aristotela, prvého ornitologického krúžku Mortensena až po dnešné moderné
satelitné sledovanie vtákov. Približuje spôsoby migrácie, orientácie vtákov na
dlhej ceste a faktory, ktoré ovplyvňujú vtáčie sťahovanie. Návštevníci sa tiež
dozvedia, že vynájdenie ornitologického krúžku pomohlo vyriešiť mnohé
nezodpovedané otázky vtáčej migrácie. Krúžkovanie vtákov sa stalo výskumnou
metódou, ktorá sa využíva dodnes.
Výstava je na 14 banneroch ( 120 x 80 cm).

kontakt: RNDr. Peter Krišovský
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

FAREBNÁ KRÁSA PRÍRODY

Výstava netradičným spôsobom priblíži vzťahy a prepojenia živej a neživej
prírody. Prostredníctvom unikátnych prírodovedných exponátov z celého sveta
ukáže návštevníkovi pestrú paletu farieb, tvarov a štruktúr, u živých tvorov
a nerastov, ktoré majú v prírode svoje opodstatnenie a význam. Napríklad
mimikry, maskovanie u zvierat, výstražné sfarbenie alebo napodobňovanie
a imitácia.
Cieľom výstavy je priblížiť najmä rôznorodosť ríše hmyzu – motýľov, chrobákov
v porovnaní s farebnými vzorkami minerálov a kryštálov. Zaujímavé sú
aj paralely medzi tvarmi a farbami neživej prírody a jej podobnosťou zo živými
organizmami. Vystavené vzorky minerálov, kryštálov, drahých kameňov a hornín
s ich štruktúrnymi a textúrnymi znakmi sú priradené k farebným druhom
motýľov, chrobákov a rôzneho hmyzu.
Prostredníctvom 10 banerov (100x70 cm) pútavým spôsobom prináša poznatky
a vysvetlenie o javoch a zákonitostiach v prírode. Výstava nám prezentuje aká je
príroda úžasná, navzájom prepojená a je potrebné vnímať ju ako celok. Je
určená pre širokú verejnosť, predovšetkým pre žiakov základných a študentov
stredných škôl, ktoré ju využijú pre edukačné účely. Je doplnená o sprievodné
testy a kvízy.

FAREBNÁ KRÁSA PRÍRODY

kontakt: RNDr. Peter Krišovský, Bc. Stanislav Levendovský
peter.krisovsky@vsmuzeum.sk, stanislav.levendovsky@vsmuzeum.sk

POKLADY PODMORSKÉHO ŽIVOTA
Dnes tvoria moria a oceány 2/3 povrchu našej planéty a sú domovom
nespočetného množstva živých organizmov. Mnohé z týchto organizmov
si vytvárajú pevnú schránku z uhličitanu vápenatého. Výstava prezentuje pestrú
paletu schránok morských organizmov. Na výstave možno vidieť nie len
nádherne sfarbené mušle a ulity mäkkýšov tropických morí, ale aj pozoruhodné
schránky morských hviezdic, ježoviek, hubiek a machoviek. Okrem súčasných
živočíchov, výstava ponúka pohľad aj do dávnej minulosti prostredníctvom
fosílií vyhynutých morských organizmov: amonitov, belemnitov a trilobitov.
Na 10-tich kapa doskách (150x100cm) sa návštevníci dozvedia zaujímavosti
z podmorského života. Výstava je tvorená aj výstavnými krabicami 10 ks
(50x40 cm), kde sú inštalované ulitníky, lastúrniky a žraločie zuby.

kontakt: Mgr. Peter Ledvák, PhD., RNDr. Peter Krišovský
peter.ledvak@vsmuzeum.sk, peter.krisovsky@vsmuzeum.sk

KOŠICKÉ KORZO - OSOBNOSTI Z ALBUMU
Výstava jednej zbierky - Albumu osobností mesta Košice – ktorý bol darovaný
mešťanostovi Teodorovi Münsterovi 28.5.1886, pri príležitosti jeho 30 ročného
pôsobenia vo verejných funkciách v Košiciach. Grafické stvárnenie výstavy prof.
akad. mal. Jozefom Haščákom návštevníkovi priblíži atmosféru košického korza
tohto obdobia, na ktorom sa stretne s trinástimi významnými osobnosťami –
súčasníkmi T. Münstera. Výstavou návštevníka sprevádzajú príbehy – krátke
životopisy týchto ľudí a výber zbierok, ktoré sa viažu k ich životom.
V inscenovanom fotoateliéri s originálnymi rekvizitami a fotoaparátmi sa môžu
návštevníci popredchádzajúcej dohode a pod dohľadom pracovníkov daného
múzea (inštitúcie) odfotiť. Výstava pozostáva z cca 70 ks zbierkových
predmetov (podľa výberu).
13 banerov s portrétmi a 14 pevných banerov s pozadím.
Technické požiadavky: 11 ks veľkých saporámov (100x70), 3 pultové vitríny,
3 úzke vysoké vitríny, 1 maliarsky stojan, 10 pulpitov na popisky

kontakt: Mgr. Dušan Béreš
dusan.beres@vsmuzeum.sk

EX LIBIS EROTICIS
Exlibris – knižná značka je forma výtvarného prejavu, drobná grafika, existujúca
už v 16. storočí. Múzeum v Košiciach spravuje 276 týchto drobných tlačí.
Sú medzi nimi aj exlibrisy – novotlače 16. - 17. storočia, no prevažnú časť tvoria
originálne grafiky 20. storočia, od známych i menej známych československých
výtvarníkov. Na motívoch týchto tlačí sa nachádza od krajiny cez žánrové výjavy
až po portréty asi všetko s čím sa vo výtvarnom umení stretneme.
Ponúkaná výstava ex libris s erotickými motívmi, zo zbierky VSM, je prevažne od
českých autorov. Staršia časť zbierky bola do múzea zakúpená už v roku 1950
a pochádza zo zbierky J. K. Obrátila. Novšia časť doplnila zbierku múzea v roku
2002 o súbor z diela ak. mal. P. Kocáka.
Výstava pozostáva z 57 grafických listov adjustovaných na 20 kartónoch
50 x 70cm.

kontakt: Mgr. Ivan Havlice
ivan.havlice@vsmuzeum.sk

VIRIBUS UNITIS - KAPITOLY ZO ŽIVOTA
CISÁRA FRANTIŠKA JOZEFA I.
Panelová výstava je členená do dvanástich tematických častí a v úvode
návštevníkom predstaví dvoch predchodcov Františka Jozefa I. na cisárskom
tróne, detstvo a výchovu mladého arcivojvodu a problematiku jeho nástupu
na trón na sklonku revolučného roku 1848. V ďalších tematických kapitolách
sa výstava venuje rakúsko-uhorskému vyrovnaniu v roku 1867,
najvýznamnejšiemu spojencovi – nemeckému cisárovi Wilhelmovi II., ale
aj intímnejším a osobnejším témam – rodinným tragédiám Habsburgovcov,
všednej každodennosti cisára či jeho posledným chvíľam a poslednej rozlúčke
s nebohým cisárom v novembri 1916.
Výstavu tvorí 12 obrazovo-textových panelov 100 x70 cm.
Súčasťou výstavy je výber faleristiky a drobnej plastiky s portrétmi a symbolikou
Františka Jozefa I.

kontakt: Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
vojtech.karpaty@vsmuzeum.sk

TAJOMSTVO MEDOVNÍKOVÉHO SRDCA
Výstava je členená do troch základných celkov. Prvý celok rekonštruuje
historickú medovnikársku dielňu rodiny Lefterovej, ktorú Východoslovenské
múzeum získalo kompletnú do svojich národopisných zbierok v roku 1952. Jej
súčasťou sú aj pôvodné plechové reklamné vývesné tabule firmy Lefter z prvej
polovice 20. storočia, ako aj korytá na výrobu medovníkového cesta, či „brecha“
na lámanie odstatého cesta a závažia, ktoré patria medzi najstaršie zbierkové
predmety v medovnikárskej dielni s vyše 220 ročnou históriou. Dielňu
posledného košického medovnikára, pána Manczáka, ktorý pôsobil v Košiciach
do svojej smrti v roku 1970. Cechové tradície medovnikárov reprezentujú
vandrovné a pracovné knižky, vzácna cechová truhlicou medovnikárov, ktorá je
datovaná do 18. storočia. Osobitný druh vystavenej medovnikárskej produkcie
sú tzv. ofery, ktoré predstavujú votívne dary kupované na trhoch a odpustových
slávnostiach. Boli to voskové odliatky vo forme figúr alebo ľudských orgánov
(ucho, oko, srdce, žalúdok), pomocou ktorých orodovník prosil o uzdravenie,
odovzdajúc ofery na oltár v kostole. Výrobu týchto medovnikárskych pomôcok
približuje rezbárske náčinie a nedokončené medovnikárske formy.
Druhým tematickým celkom výstavy je priblíženie spôsobu predaja medovníkov,
ktorý bol väčšinou sezónny na trhoch a odpustoch.
Posledným tematickým celkom sú samotné produkty medovnikárov, ktoré sú
zastúpené pestrou škálou jednoduchých i bohato zdobených medovníkov.
Výstava pozostáva z cca 300 ks zbierkových predmetov (podľa výberu)
Technické požiadavky: 15 pultových vitrín.

TAJOMSTVO MEDOVNÍKOVÉHO SRDCA

kontakt: Mgr. Ľudmila Mitrová
ludmila.mitrova@vsmuzeum.sk

REMESLO MÁ MODRÉ DNO
Výstava je tematicky venovaná vývoju a prehľadu remesla modrotlače na našom
území od 18. do 21. storočia. Okrem pestrej škály modrotlačových výrobkov a
látok prezentuje i tradičný ľudový odev z východného Slovenska. Výstava
predstavuje repliku modrotlačiarskej dielne, doplnenú pestrými ukážkami
rôznych typov drevených foriem zo zaniknutých dielní (Stará Ľubovňa, Gelnica,
Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Jelšava, Banská Bystrica, Kremnica). Popri
výbere modrotlačových vzorkovníc sú na výstave zastúpené aj viaceré ukážky
modrotlače na ženskom odeve z jednotlivých regiónov na Slovensku, ale i iných
zb. predmetov ako hračky, obrusy, látky a pod. Pozornosť isto zaujme
prepracovanosť a grafická precíznosť motívu zmŕtvychvstania na textile z roku
1768, motívom na drevených formách upúta rokoková forma Adama a Evy
svojou charakteristickou kompozíciou, ale aj ďalšie vzácne antropomorfné,
zoomorfné, vegetatívne a abstraktné vzory.
Výstava je doplnená o interaktívne, dotykové prvky ako ľanové záclony, ktoré
demonštrujú rôzne typy tlače a potlačené bavlnené látky, modrotlačová forma
ako praktická ukážka zloženia formy, veľká cechová kniha s pravidlami pre
modrotlačiarov, magnetické nástenky, na ktorých je možné si vytvoriť vlastnú
šatku a formu zloženú zo vzorov z fondu VSM pochádzajúcich z dielne Štefana
Lomnitzera, posledného modrotlačiara zo Starej Ľubovne doplnené
audiovizuálnymi prvkami zvuku trhu a video nahrávka Mateja Rabadu pri tvorbe
modrotlače.
Modrotlač sa stáva vyhľadávanou a znovu nájdenou tradičnou technikou v 21.
storočí, ktorá bola zapísaná v roku 2018 do Zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva UNESCO. Vzhľadom na rozsiahlosť výstavy je možnosť jej
prispôsobenia podľa rozmerov expozičných priestorov.
Online virtuálna prehliadka: https://modrotlac.3-d.sk/
https://modrotlac-en.3-d.sk/

REMESLO MÁ MODRÉ DNO

kontakt: Mgr. Ľudmila Mitrová
ludmila.mitrova@vsmuzeum.sk

ALBRECHT DÜRER A JEHO SÚČASNÍCI
Vystavovaná zbierka grafických listov pochádza testamentárneho odkazu
Imricha Henszlmanna. Z najznámejších autorov 16. – 17.storočia, ktorých dielo
môžete na výstave vidieť, je to predovšetkým kolekcia drevorezov a rytín
Albrechta Dürera. Za pozornosť stoja však aj súdobé kópie jeho diel od
talianskeho rytca Marc Antonia Raimondiho, ktorý rozmnožoval originálne diela
aj takého, už vtedy slávneho maliara, ako bol Raphael Sanzio z Urbina.
Ďalším zo známych talianskych reprodukčných rytcov bol Antonio Salamanca,
v ktorého dielni pracovali vyškolení reprodukční rytci ako Marco Dente da
Ravena, Georg Penz a ďalší. Tu sa reprodukovali diela nie len Raphaelove, ale
i Giulia Romana, Bandinelliho a pod. Voľná grafická tvorba popri reprodukčnej
mala tiež svoje osobnosti. Vedľa už spomínaného diela Albrechta Dürera sa
v kolekcii nachádzajú aj rytiny jeho nemeckých súčasníkov Martina
Schongauera, Hansa Schaufeleina, Lucasa Cranach staršieho, Alberta
Glockendona alebo Ludwiga Kruga. Z talianskych majstrov sú to Andrea
Andreani, Master s kockou - Beatircus, Agostino Veneziano, Adamo Ghisi, z
Nizozemska Lucas van Leyden, Hans Liefrinck, Hieronymus Wierix, alebo Israel
van Meckenem.
Ide o viac ako 100 rytín nemeckých a talianských rytcov 16.-17.storočia, preto
treba rátať s bežnými metrami výstavnej plochy cca 60 bm. K samostatnej
inštalácii je potrebné zabezpečiť tlač popisiek a textov a inštalačný materiál saporámy a podkladové pasparty pre adjustáciu rozmeru cca 70 x 50 cm.

kontakt: Mgr. Ivan Havlice
ivan.havlice@vsmuzeum.sk

TRIUMFÁLNY SPRIEVOD
CISÁRA MAXIMILIÁNA I.
Výstava predstavuje súbor 45 grafických listov časti Triumfálneho sprievodu
a Triumfálneho vozu cisára Maximiliána I. Vznikli na priamu objednávku cisára,
ktorý sa sám podieľal aj na navrhovaní motívov jednotlivých častí.
Toto, mnohými výtvarnými kritikmi, často sporne hodnotené dielo vznikalo už
pravdepodobne od roku 1508. Samotnej realizácii v drevoreze mu predchádzalo
mnoho skíc a kreseb na ktorých sa podieľali viacerí súčasníci Albrechta Dürera.
Okrem už spomínaných majstrov to bol aj Albrecht Altdorfer, Hans Springinklee
a Hans Burgkmair a ďalší.

kontakt: Mgr. Ivan Havlice
ivan.havlice@vsmuzeum.sk

Z DIELA EUGENA KRÓNA
Výstava prezentuje dielo Eugena Króna, významného košického grafika, ktorý
z iniciatívy Jozefa Poláka, riaditeľa múzea v roku 1921, založil na pôde múzea
kresliarsku a maliarsku školu, ktorú navštevovalo mnoho, neskôr významných
slovenských maliarov (Koloman Sokol, Konštantín Bauer, Juraj Collinásy, Jozef
Fabini, Ľudovít Feld, Imrich Oravecz a ďalší), no i veľa talentovaných košických
mešťanov.
Komorná výstava predstavuje spolu 21 grafických listov - dvanásť listov Z cyklu
„Zo starých Košíc“, štyri listy z cyklu „Život“, štyri voľné grafické listy a málo
známu litografiu, ktorú Eugen Krón vytvoril pri príležitosti návštevy T. G.
Masaryka v Košiciach v roku 1921.
Grafické listy a sprievodné texty sú adjustované na kartónoch 70x100 cm.
K inštalácii je potrebné zabezpečiť sklá alebo saporámy rovnakých rozmerov.

kontakt: Mgr. Ivan Havlice
ivan.havlice@vsmuzeum.sk

OBRAZY EURÓPY VO VOJNE A MIERI
Gro výstavy spočíva v skĺbení originálnych medirytín s dobovými bojovými
výjavmi Sedemročnej vojny, vytvorenými viacerými rytcami podľa predlôh Carla
Friedricha Hampeho, a Antona Dählinga, a alegóriami zobrazujúcimi
najvýznamnejšie európske štáty či národy 18. storočia vydaných Martinom
Elgenbrechtom v rokoch 1750 – 1756 od rytcov ako Philip Andreas Kilian, Iohan
Gerorg Pintz alebo Andreas Hoffer podľa predlôh Paula Deckera. Ku každej
alegórii sa viaže pôvodný, z latinčiny preložený, humorne ladený text –
charakteristika predstaviteľov jednotlivých národov tak ako sa sami videli.
A doplnkový situačný popis stručne podávajúci informáciu o dobovom
historickom kontexte Európy.
Súčasťou výstavy sú veľkoplošné reprodukcie dobových výjavov a mapa Európy
18. storočia, trojrozmerné zbierky z fondu militárií a umeleckých remesiel
numizmatického materiálu, solitérov dobových interiérov a grafické listy
s výjavmi predstavujúcimi „mierový“ život v 18.storočí na území Európy.
Celkovo predstavuje 124 originálnych trojrozmerných a dvojrozmerných
zbierkových predmetov.

kontakt: Mgr. Ivan Havlice, Mgr. Martin Jarinkovič, PhD., PhDr. Richard Papáč
ivan.havlice@vsmuzeum.sk, martin.jarinkovic@vsmuzeum.sk,
richard.papac@vsmuzeum.sk

CASSOVIA - CASCHAW - KASSA - KOŠICE
Prvé známe vyobrazenie mesta nájdeme v zemepisnom diele Georga Brauna
o najvýznamnejších mestách a opevneniach Európy, z roku 1572 „Civitates orbis
terrarum“, no v priebehu storočí sa veduty mesta stali súčasťou ilustrácií
mnohých cestopisov, alebo iných publikácií, máp a albumov. Najstaršou takouto
vedutou v zbierkach múzea je pohľad na mesto z roku 1617 od juhozápadu,
ktorú technikou drevorezu spracoval Georgius Houfnaglius podľa Egidia van der
Ryea bola súčasťou „Šiestej knihy o mestách sveta“ vydavateľa Georga Brauna
od Abrahama Hogenberga: Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber
sextus. Košice vznikli na križovatke významných obchodných ciest stredoveku,
tzv. „Jantárovej cesty „z juhu na sever a „Hodvábnej cesty“ z východu na západ.
Od svojho vzniku patrili k najvýznamnejším mestám a jednotliví panovníci sa
snažili získavať ich priazeň. Mestu prideľovali privilégiá a právomoci, ojedinelé aj
vo väčších mestách. Slobodné kráľovské mesto bývalého Uhorska, po sídelnom
kráľovskom meste Budíne, kráľom Ľudovítom I. povýšené na druhé miesto
v hierarchii najvýznamnejších miest, získalo aj jedno z najvýnimočnejších
privilégií, erb - v roku 1369. Košice sa tak stali prvým mestom v Európe ktoré
malo erb. Symbolom bohatstva a moci v stredoveku sa stala aj majestátna
gotická katedrála, Dóm sv.Alžbety. Mesto zažilo obdobia veľkej prosperity no
i úpadku, ktorých príčinou boli epidémie, požiare no i vojenské ťaženia. V 19.
storočí sa začal význam mesta strácať, prestali byť obchodným a hospodárskym
centrom stredoeurópskeho významu a stratili aj významné pozície v štátnej
správe, stali sa iba centrom župy. Možno však aj toto zachránilo niektoré
vzácne domy v historickom jadre, ktorých základy pochádzajú aj z 15. storočia
napr. Levočský dom alebo Miklušova väznica a perly barokovej a klasicistickej
architektúry konca 18. a 19.storočia - Radnica, Divadlo, Biskupský palác a paláce
Csákyovcov, Forgáchovcov, Andrássiovcov a iné.

kontakt: Mgr. Ivan Havlice
ivan.havlice@vsmuzeum.sk

HISTORICKÉ FAJKY
Výstava prezentuje významnú, bohatú a rôznorodú kolekciu historických fajok
a fajčiarskych potrieb zo 17.- 20. storočia, ktoré sú obsahom rozsiahleho
zbierkového fondu Východoslovenského múzea v Košiciach.
Obsah výstavy tvoria historické fajky z dreva, porcelánu, morskej peny, hliny
ako aj fajčiarske potreby - špičky na cigary a cigarety, tabatierky, nádoby
na tabak, rezačky na tabak a pod.

kontakt: Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
vojtech.karpaty@vsmuzeum.sk

NEĽAHKÉ REMESLO POD PATRONÁTOM
SVÄTÉHO LUKÁŠA
Cieľom výstavy je priblížiť návštevníkom život v cechoch v období existencie
cechov t. j. od stredoveku do novoveku. Život remeselníkov v organizovanej
hierarchickej spoločnosti majstra, tovariša a učňa. Predstaviť ich každodennú
prácu v dielni, práva, povinnosti i starosti.
Výstava prezentuje mäsiarske cechy, dvoj a trojrozmerné artefakty viažuce sa k
práci mäsiarov a unikátne písomnosti mäsiarskych cechov ako artikuly, výučné
listy vandrovné knižky, knihy majstrov, účtovné knihy cechov, fotografie,
tlačoviny týkajúce sa košických i mimo košických cechov zo zbierkových fondov
Východoslovenského múzea v Košiciach a samotný radostný ale aj neľahký život
remeselníkov v mäsiarskych cechoch.
Súčasťou výstavy je aj plnofarebná prezentačná dvojjazyčná (slovenskoanglická) publikácia s názvom: Neľahké remeslo pod patronátom svätého
Lukáša, ktorá predstavuje výber najzaujímavejších zbierok, ktoré sú bližšie
charakterizované a doplnené obrazovou prílohou.

kontakt: PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová Tajkov, PhD., MBA
ursula.ambrus@vsmuzeum.sk

Na konci popisu každej z výstav je uvedený kontakt, na ktorý môžete písať
v prípade ďalších otázok alebo záujmu.
Za prepožičanie výstavy si nárokujeme uhradiť cestovné náklady z Košíc
do miesta konania výstavy.

