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

 
PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA MÁJMÁJMÁJMÁJ    2012012012015555    

    
18. máj 201518. máj 201518. máj 201518. máj 2015    

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ –––– VSTUP DO MÚZEA  VSTUP DO MÚZEA  VSTUP DO MÚZEA  VSTUP DO MÚZEA VOĽNÝVOĽNÝVOĽNÝVOĽNÝ ! ! ! !    
 
 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V RIMAVSKEJ SOBOTE 

10.10.10.10.    12121212. . . . 2014 2014 2014 2014 ––––    výstava pvýstava pvýstava pvýstava predĺžená do redĺžená do redĺžená do redĺžená do konca júna 2015konca júna 2015konca júna 2015konca júna 2015    
    

Výstava sprostredkuje návštevníkom pohľad na históriu židovskej komunity 
v Rimavskej Sobote, ktorá siaha až do polovice 19. storočia. Návštevníkom tiež predstaví 
okrem predmetov, dokumentov a fotografií z každodenného života aj typické predmety 
židovských náboženských obradov, ktoré rimavskosobotskí Židia používali napríklad 
v bývalej synagóge mesta. Poukáže tiež na kultúru židovského obyvateľstva. 
 
 

KAROL FEŇVEŠ (1921). TVORBA 
26. 3. 26. 3. 26. 3. 26. 3. –––– 10. 5. 2015 10. 5. 2015 10. 5. 2015 10. 5. 2015    

    
Výstava predstaví verejnosti Rimavskej Soboty tvorbu maliara židovského pôvodu Karola 
Feňveša, ktorý je v súčasnosti jediný žijúci akademický maliar v Liptovskom Hrádku. 
Napriek svojmu veku je stále aktívnym umelcom. Jeho umelecká profilácia sa časom 
zmenila a portréty vymenil za krajinu. Diela Karola Feňveša boli prezentované na mnohých 
výstavách, naposledy v Prešove. Obrazy umelca majú vysokú výpovednú hodnotu a sebe 
osobitú výtvarnú a umeleckú logiku. Výstava je pripomienkou Medzinárodného dňa 
pamiatky na obete holokaustu.  
 
 

 GITARY MÁRIE PÁKO 
15.15.15.15.    5555....    –––– 31. 31. 31. 31.    7. 20157. 20157. 20157. 2015    

    
Výstava prezentuje súkromnú zbierku strunových hudobných nástrojov Márie Páko 

z Rimavskej Soboty. Väčšia časť zbierky pozostáva z akustických gitár, ale vzácnu časť 
zbierky tvoria aj citary, mandolíny a lutny. Túto pozoruhodnú zbierku tvorí viac ako 120 
kusov hudobných nástrojov, ktoré majiteľka zbiera po celý život. Lásku k hudbe a k týmto 
zaujímavým hudobným nástrojom pretavila aj do svojho zamestnania, pôsobí ako asistentka 
na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote. Tu 
aktívne vedie svojich zverencov k hudbe, k hre na gitaru a k spevu. Kvalitný obsah výstavy 
dotvára práve vzácna súkromná zbierka Márie Pákó obohatená o životné osudy 
jednotlivých kúskov pred ich získaním. 
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PUTROV KUFOR: ŽIVOT A DIELO EDUARDA PUTRU (1883-1915)  
16. 5. 16. 5. 16. 5. 16. 5. –––– 31. 8. 2015 31. 8. 2015 31. 8. 2015 31. 8. 2015 

 
Eduard Putra (1883-1915) bol jedným z najvýznamnejších výtvarníkov regiónu na 

prelome 19. a 20. storočia. V roku 2015 uplynie 100 rokov od jeho predčasnej smrti 
a pripravovaná výstava bude výberom z jeho diela a osobnej pozostalosti, ktorú kompletne 
získalo Gemersko-malohontské múzeum  uloženú v pôvodnom kufríku. Súčasťou výstavy 
budú aj diela autora zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, Novohradského múzea 
a galérie v Lučenci, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave a Baníckeho múzea v Rožňave. 
 
 

PREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACA    MÁJMÁJMÁJMÁJ    
    

TABATIERKA STABATIERKA STABATIERKA STABATIERKA S    EROTICKÝMI VÝJAVMI EROTICKÝMI VÝJAVMI EROTICKÝMI VÝJAVMI EROTICKÝMI VÝJAVMI     
ZZZZ    PRVEJ POLOVICE 19. STOROČIAPRVEJ POLOVICE 19. STOROČIAPRVEJ POLOVICE 19. STOROČIAPRVEJ POLOVICE 19. STOROČIA    

    
Máj je mesiacom lásky, v súvislosti s týmto faktom predmetom 
mesiaca máj je zaujímavý zbierkový predmet z historického fondu 
Gemersko-malohontského múzea, ktorým je pánska tabatierka 
s erotickými výjavmi. Ide o ojedinelý úžitkový predmet, ktorý 
tvoril neoddeliteľnú súčasť tzv. každodennej pánskej výbavy 
v tomto období. Vzhľadom na nedostatok informácií však vieme o 

nej málo. Ide o lakovanú čiernu krabičku okrúhleho tvaru v priemere 9 cm, vyrobenú 
z dreva, na vrchnej časti poklopu sa nachádza ručne maľovaná kolorovaná grafická kresba 
pod sklom. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že v otvore na vrchnej otáčajúcej sa časti sa nám 
objavia pornografické výjavy. Tabatierka nie je opatrená signatúrou výrobcu ani datovaním, 
na základe odievania kreslených postáv ju datujeme do 30-tych rokov 19. storočia. 
„Storočná tabatierka“ bola do zbierkového fondu múzea získaná vo vojnových rokoch, 29. 
apríla 1915, počas pôsobenia riaditeľa Ödöna Loyscha. 
 

    

NocNocNocNoc múzeí a múzeí a múzeí a múzeí a    galérií galérií galérií galérií ---- X X X XIIII. ročník. ročník. ročník. ročník            
        11116. 5. 2015, 6. 5. 2015, 6. 5. 2015, 6. 5. 2015, 18:00 18:00 18:00 18:00 –––– 24:00 24:00 24:00 24:00    

 
V rámci výzvy parížskych múzeí sa aj v roku 2015 múzeum zapojí do akcie Noc 

múzeí a galérií. Počas podujatia verejnosti predstaví stálu expozíciu a pútavé aktuálne 
výstavy počas jednej májovej noci. Návštevníci si budú môcť okrem toho pozrieť prácu 
umeleckých remeselníkov z regiónu a ich výrobky, zoznámiť sa s hrou na gitaru, alebo sa 
zahrať na archeológa. Na podujatí sa už tradične predstavia aj osobnosti regiónu, v roku 
2015 je to najmä zberateľka gitár, Rimavskosoboťanka Mária Páko a viac či menej známi 
regionálni výrobcovia umeleckých predmetov. Pripravená je aj výtvarná dielňa pre deti, 
program s archeologickým zameraním, či ochutnávka pečeného prasaťa. 
Vstupné: 0,50 Vstupné: 0,50 Vstupné: 0,50 Vstupné: 0,50 €, deti do 6 rokov zdarma            
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Stála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozícia 
    

Protifašistický odboj aProtifašistický odboj aProtifašistický odboj aProtifašistický odboj a    SNP vSNP vSNP vSNP v    GemeriGemeriGemeriGemeri----MalohonteMalohonteMalohonteMalohonte    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stále expozície múzea prezentujú paleontologické, geologické, zoologické, 
archeologické, historické, etnografické a výtvarné danosti a zaujímavosti regiónu Gemer-
Malohont a ponúkajú komplexný pohľad na problematiku protifašistického odboja 
a Slovenského národného povstania v regióne.  Vlastivedná expozícia je obohatená o osobné 
predmety z pozostalosti rimavskosobotského básnika Mihálya Tompu (1817 – 1868), o 
neorenesančný jedálenský nábytok z polovice 19. storočia, používaný v kaštieli v Ožďanoch 
a klasicistický písací stôl z 2. polovice 18. storočia. Návštevníci sa môžu odfotiť s rodinou 
Istvána S. Munkácsiho, ktorý v roku 1910 daroval múzeu múmiu egyptskej ženy. 
Prostredníctvom zvukového panelu si vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov.  
 
 
  

 
 
 
 
 

    
    

    
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!    

 

MÚMÚMÚMÚZEUM OZNAMUJEZEUM OZNAMUJEZEUM OZNAMUJEZEUM OZNAMUJE    
VSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI!    

    
____________________________________________________________________________ 

    Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:       Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:    
 Gemersko-malohontské múzeum      Pondelok – Piatok   8:00 – 16:00 
 Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota   Sobota – Nedeľa       9:00 – 16:00  
 tel.: 047/56 32 741, 56 32 730     (apríl – september) 
 fax: 047/56 32 730      Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné: 
 e-mail: office@gmmuzeum.sk     Dospelí – 2 €    
 Web: www.gmmuzeum.sk     Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP – 1 € 
Facebook: Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota Deti do 6 rokov – zdarma 


