
    Podtatranské múzeum v  Poprade 
    Vajanského 72/4, 058 01 Poprad   
 

PONUKA PUTOVNÝCH VÝSTAV 

Názov výstavy: 

„VÝROBA MODROTLAČE Z DIELNE ELEMÍRA MONTŠKA V HRANOVNICI“ 

Obsahové zameranie: etnografia 

Druh:  

vlastná, putovná výstava 

Termín poskytnutia výstavy: január - december 2016, 2017 

Katalóg/Sprievodca k výstave:  

„Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici“, počet strán 108, Sj, Aj, Nj 

Celková plocha:  

80 m² 

Počet zbierkových predmetov:  

147 ks 

Anotácia výstavy: 

Výstava predstavuje unikátnu ucelenú zbierku náradia, textilu a foriem z modrotlačiarskej dielne, 
v ktorej Elemír Montško vykonával farbiarske remeslo. Zaujímavou súčasťou výstavy sú aj drevené 
miniatúry predmetov z modrotlačiarskej dielne, ktorých autorom je pán Jozef Barna z Popradu. 
Neodmysliteľnou súčasťou výstavy je aj Katalóg výstavy, ktorý bol vydaný v septembri 2014. 
Katalóg obsahuje aj texty v anglickom a nemeckom jazyku. Výstava bola v minulosti prezentovaná 
vo forme expozície v Podtatranskom múzeu v Poprade. 

Materiálno – technické zabezpečenie:  

Poskytujeme bannery, ktoré návštevníka sprevádzajú výstavou: 
6 ks – malé (42x60 cm), 1 ks -  stredný (55x80 cm), 4 ks – velké (85x120 cm) 

Výstavný mobiliár: 

 
Nezabezpečujeme výstavný mobiliár.  
Potrebný mobiliár: 
Závesná stena na modrotlačiarske formy:  formy nachádzajúce sa na výstave, majú nainštalovaný 
závesný mechanizmus formou kovového očka.  
Vitrína na predmety – miniatúry: hodná pultová vitrína s rozmermi cca 1,5 x 1,5 m. Na miniatúry je 
vhodná aj vyššia policová vitrína.  
Vitrína so zadnou plnou stenou, na ktorú bude možné umiestniť fotokópie dokumentov, 
nachádzajúcich sa na výstave. 
Vitrína na malé predmety ( 2 ks ): vhodné malé pultové vitríny ( na predmety vzorník modrotlače a 
receptár ), alebo úzke vysoké policové vitríny na umiestnenie malých predmetov.  
Truhlice, v ktorých je doporučená inštalácie látok, šatiek, záster a sukní. Navrhujeme použiť truhlice 
z etnografiackých alebo historických fondov múzea.  
Figurína ženská, na umiestnenie textilného ženského kompletu. 
 



Podmienky prenájmu výstavy: 

 
1/ Pre organizácie, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií SR je prenájom výstavy bezplatný. 
2/ Pre ostatné organizácie sa výstava prenajíma s poplatkom: 
    A/ 50% zisku zo vstupného, alebo 
    B/ 50,00€ za mesiac (v prípade výstavy bez vstupného) 
 
Náklady spojené s prevozom výstavy, prípadné cestovné náklady kurátora hradí vypožičiavateľ. 

Foto príloha: 

 

 


