Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote –
zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja
_________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMOVÁ PONUKA NA APRÍL 2018
* * *

VÝSTAVY
Kremikové nebo
Historická výpočtová technika zo zbierok spoločnosti RS NET
10. 4. – 30. 6. 2018

Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. 4. 2018 o 15.00 hod.
V dnešnej dobe sú počítače, notebooky, tablety a smartfóny každodennou a
neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Pripravovaná výstava má ambíciu predovšetkým
mladšej generácií predstaviť historickú výpočtovú techniku, ktorá svojimi technickými
parametrami, výkonmi, rozmermi a pôvodnou nadobúdacou hodnotou vyvoláva úsmev a
zároveň aj údiv. Vystavená historická výpočtová technika poukazuje aj na obrovský
technický pokrok v tomto odvetví. Na pripravovanej výstave bude prezentovaných
približne 30 ks výpočtovej techniky používanej predovšetkým na území Československa (a
neskôr v SR) v období rokov 1980 až 2000 zo zbierok spoločnosti RS NET Rimavská
Sobota.

Roland Neupauer - Nesúvislosti
8. 3. – 31. 5. 2018
Mgr. art. Roland
Neupauer (*1980) je
súčasný mladý autor,
pôsobiaci
v
Krásnohorskom
Podhradí. Napriek svojej
ťažkej chorobe patrí
k výrazným
individualitám s veľkým
tvorivým potenciálom,
ktorý
prináša
nový
a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ateliér prof. Jána Bergera. V súčasnosti sa
venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne

vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť. Maľba sa v
jeho prípade stala určitou formou terapie a možnosťou bezprostredného prejavu a
vyjadrenia myšlienok, ideí a názorov. Rimavskosobotské publikum sa s jeho tvorbou
mohlo už zoznámiť v priestoroch Mestskej galérie, kde mal autorskú výstavu v roku 2014
a niekoľkokrát sa dostal aj do výberu Bienále maľby. S odstupom času však prichádza s
výberom nových diel prostredníctvom ktorých je možné sledovať posuny a smerovanie
autora v rámci abstraktnej maľby.

Vesmír očami detí
9. 3. – 30. 4. 2018
Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou
výtvarnej tvorby detských prác žiakov
základných,
materských
a základných
umeleckých škôl okresu Rimavská Sobota
s tematikou vesmíru. Každoročne ju pripravuje
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Vystavených je
302 prác z 23 škôl. Počas apríla budú návštevníci
vidieť výstavu bez 25 postupujúcich prác, ktoré
budú premiestnené do Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove.

Dieťa a jeho svet
13. 12. 2017 – 30. 4. 2018
Život dieťaťa v minulosti bol diametrálne odlišný od života dnešných detí.
Ovplyvňovali ho vtedajšie rodinné a spoločenské podmienky, sociálna situácia
a v neposlednom rade sled praktizovaných poverových predstáv. Výstava „Dieťa a jeho
svet“ predstaví život dieťaťa v tradičnom dedinskom a z časti aj v mestskom prostredí
regiónu Gemer-Malohont. Prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov z fondov
etnológia, história a archeológia je prezentované obdobie narodenia, krstu, predškolský
a školský vek, detský odev, nábytok a v neposlednom rade aj hračky a hry. Súčasťou
výstavy je detský kútik s hračkami.

Sprievodná aktivita k výstave „Dieťa a jeho svet“
Hádanková súťaž a hravé obrázky
do 30. 4. 2018
Deti dnešnej doby si mnohé z toho čo ponúka výstava „Dieťa a jeho svet“ vôbec
nedokážu predstaviť. Doba sa zmenila a detský svet dnes vyzerá úplne inak. Práve táto
skutočnosť nás viedla k tomu, aby sme spestrili prehliadku výstavy vhodnou edukačnou
formou, prostredníctvom ktorej si môžu návštevníci informácie o minulosti detského
života lepšie zapamätať. Hlavná časť kultúrno-výchovnej aktivity je určená starším
žiakom, kde je potrebné nájsť odpovede na otázky. Môže byť realizovaná ako práca
s textom na výstave, ale aj ako kvíz so záverečným vyhodnotením. Táto kvízová forma je
aktuálna len pri skupinách detí. Aktivitu sme doplnili aj hravými obrázkami, ktoré je
potrebné buď doplniť alebo vymaľovať. Táto časť je vhodná aj pre najmenších
návštevníkov a jej cieľom je podporiť tvorivosť, obrazotvornosť a kreativitu dieťaťa.
Pripravili sme tri varianty hravých obrázkov.
Aktivita je vhodná pre žiakov základných i materských škôl. Obsahovo vhodne doplní
predovšetkým hodiny regionálnej výchovy, dejepisu, etickej či výtvarnej výchovy. Využiť
ju môžu aj rodiny s deťmi. V prípade skupín je potrebné sa vopred nahlásiť. Kontakt: 047/
56 32 741, lindisova@gmmuzeum.sk alebo marekova@gmmuzeum.sk.

PREDMET MESIACA
REŠTAUROVANÉ STARÉ TLAČE 17. – 19. STOROČIA
Z HISTORICKÉHO KNIŽNÉHO FONDU GMM
V roku 2017 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu
umenia vo výške 3 000,- Eur na realizáciu tretej etapy projektu „Reštaurovanie tlačí 17. 19. storočia“. Banskobystrický samosprávny kraj kofinancoval projekt z účelových
prostriedkov sumou 158,50,- EUR. Cieľom projektu reštaurovania, ktorého hlavným
partnerom je Fond na podporu umenia, je záchrana poškodených tlačí 17. - 19. storočia
pre budúce generácie. Realizácia projektu prebieha vo viacerých etapách. Všetky
zreštaurované knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici múzea.
Zrealizované bolo komplexné odborné reštaurovanie štyroch vybraných starých
tlačí z historického knižného fondu múzea, ktoré sú bádateľmi žiadané. Zreštaurovaná
bola obsiahla medicínska náuka Daniela Sennerta, doktora medicíny a profesora na
Univerzite vo Wittenbergu, vydaná v roku 1611. Ďalej boli zreštaurované dve teologické
diela Felixa Bidembacha, doktora teológie evanjelickej cirkvi, z roku 1609 a 1610 a
Bratislavské artikuly z roku 1791. Reštaurovanie realizoval so zreteľom na zachovanie
autenticity, pôvodnosti a špecifickosti knižných väzieb Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor
historickej knižnej väzby, člen Komory reštaurátorov Slovenska.
Staré tlače boli odborne zreštaurované a použité pracovné postupy a fotografie
zreštaurovaných tlačí sú obsiahnuté v hodnotiacich správach reštaurátorských prác, ktoré
sú prílohou vystavených tlačí. Realizácia tohto projektu je prínosom širokej čitateľskej
verejnosti.

Stála vlastivedná expozícia
Expozícia prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a Malohont.
Vystavené sú predmety z oblasti paleontológie, geológie, zoológie, archeológie, histórie,
etnografie a výtvarného umenia – napr. nálezy kostí mastodonta, tapíra či nosorožca
z paleontologickej lokality Kostná dolina pri obci Hajnáčka, pestrá kolekcia
dermoplastických preparátov živočíchov, vzácne archeologické nálezy zo Včeliniec,
Hodejova, Tornale i samotnej Rimavskej Soboty, zbierky dokumentujúce obdobie
tureckých vpádov a stavovských povstaní, ukážky cechovej a kameninovej výroby
a historického nábytku, ukážky ľudového bývania a odievania, výrobkov remeselníkov
(hrnčiari, brdári, rezbári...) či umelecké diela zachytávajúce významné osobnosti a miesta
Uhorska a regiónu Gemer-Malohont. Vzácnosťou je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087
– 664 pred Kristom a vajce najväčšieho nelietajúceho vtáka žijúceho na Madagaskare
vurona obrieho, ktorý vyhynul v 17. storočí. Prostredníctvom zvukového panelu si
vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov.

Expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte
Moderne koncipovaná expozícia ponúka komplexný pohľad na problematiku
protifašistického odboja a Slovenského národného povstania v regióne. Prostredníctvom
trojrozmerných predmetov, fotografického materiálu i audiovizuálnych prezentácií sú
okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie a
dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž či nemecká okupácia.
* * *

Múzeum je počas veľkonočných sviatkov (30. 3. – 2. 4. 2018) zatvorené!
3. – 26. apríla 2018 je knižnica GMM zatvorená!
Od 7. apríla je múzeum otvorené aj počas víkendov od 9:00 do 17:00!

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
_______________________________________________________________________________
Kontakt:
Gemersko-malohontské múzeum
Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/56 32 741, 56 32 730
fax: 047/56 32 730
e-mail: office@gmmuzeum.sk
Web: www.gmmuzeum.sk
Facebook: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 8:00 – 16:00
Sobota – Nedeľa
9:00 – 17:00
(apríl – september)
Vstupné:
Dospelí – 2 €
Deti, študenti, dôchodcovia – 1 €
Deti do 6 rokov, ZŤP – zdarma

