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V Slovenskom technickom múzeu budú vyrábať umelecké predmety
zo šrotu
SCRAP METAL ART FEST 2016
FESTIVAL UMELECKÝCH KOVÁČOV
Termín: sobota 19. november od 10.00 do 19.00 hod.
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Usporiadatelia: STM Košice, Cech umeleckých kováčov Slovenska a OZ Slove

Slovenské technické múzeum, Cech umeleckých kováčov Slovenska a OZ Slovenská železná cesta už túto
novembrovú sobotu usporiadajú nultý ročník festivalu umeleckých kováčov SCRAP METAL ART FEST 2016.
Cieľom festivalu je predstaviť netradičné umenie výroby umeleckých predmetov z kovového šrotu.
Nepotrebné veci vyradené a určené na zošrotovanie sa vďaka talentu a šikovnosti kováčskych majstrov,
počas dňa zmenia na umelecké diela. Témou výroby kovových skulptúr bude ŠPORT, čo podporuje
prezentáciu mesta Košice ako Európskeho mesta športu. Vyrobené predmety budú následne dotvárať
verejne priestory mesta Košice.
Pre návštevníkov bude od 10:00 do 19:00 hod. pripravený zaujímavý celodenný program. Podujatie
je určené pre širokú verejnosť ale najmä rodiny s deťmi. Areál múzea sa premení na kováčske dielne, kde
budú umeleckí kováči vyrábať diela z kovového šrotu. Nadšenci kováčstva a práce s kovom sa priučia
,,ohnivému čertovskému" remeslu, čo môže byť mimoriadne inšpiratívne najmä pre mladých ľudí, ktorí
intenzívne uvažujú o svojej budúcej kariére. Všetci si svoju šikovnosť budú môcť vyskúšať v tvorivých
dielňach zameraných na šperkárstvo, techniku paverpol (metalické sošky), výrobu hračiek a bábik
z ponožiek či minisuvenírov z plechových konzerv tzv. ,,bľancárikov".
V prípade zlého počasia v priestoroch múzea sa tiež budú premietať tematické filmy, zároveň budú
prebiehať voľné prehliadky v Banskej expozícii, vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež ako
aj komentované prehliadky v Planetáriu.
Organizátori nezabudli ani na hladných návštevníkov, ktorí budú môcť ochutnať, dnes už takmer
zabudnuté, typické jedlo medzevských kováčov – „ Fazuľovicu tzv. Riču" a zahriať sa horúcimi nápojmi.
Hudobným hosťom festivalu bude populárna skupina Mafia Corner .
Počas podujatia budú mimoriadne otváracie hodiny od 10.00 do 19.00 hod.
Vstupné: dospelí 3 €, deti 1 €

Príďte s nami prežiť výnimočný deň s rodinou, tešíme sa na Vás v Slovenskom technickom múzeu!

