Banskobystrický
samosprávny kraj

Gemersko-malohontské múzeum

Nám. M. Tompu 5
979 01 Rimavská Sobota
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––

Tlačová správa

„Kameninové črepiny spomienok v tvojej pamäti. Zábavný tréning
pozornosti a pamäte“
Kultúrno-výchovná aktivita k výstave

Spomienka muránskej kameniny
Miesto konania:
Trvanie aktivity:
KV-aktivitu pripravila:
Autorka tlačovej správy:

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
15. máj – 2. september 2018
PhDr. Elena Lindisová
PhDr. Elena Lindisová (Kultúrno-výchovná referentka,
lektorka GMM)

Od 15. mája 2018 je v Gemersko-malohontskom múzeu sprístupnená výstava
prezentujúca produkciu manufaktúry na výrobu kameniny, ktorá bola založená v roku 1823
v Muráni. Prostredníctvom širokého súboru predmetov zo zbierkových fondov viacerých
múzeí poskytuje pohľad na rôznorodosť, pestrosť a farebnosť úžitkových predmetov,
vyrábaných v tejto manufaktúre počas takmer sto rokov. K výstave múzeum pripravilo aj
sprievodnú aktivitu pod názvom „Kameninové črepiny spomienok v tvojej pamäti. Zábavný
tréning pozornosti a pamäte“, ktorá vhodne spestrí prezentovanú tému a ponúka
návštevníkom i trochu zábavy pri zisťovaní kvality vlastnej pamäte. Vhodná je pre školské
skupiny základných a stredných škôl, ale môže sa pri nej zabaviť aj individuálny návštevník, či
rodiny s deťmi. Je to zároveň možnosť ako zaujímavo a kreatívne využiť čas blížiacich sa
prázdnin.
Výstava „Spomienka muránskej kameniny“ prezentuje výrobky významnej
manufaktúry na výrobu kameniny v Muráni, ktorú v roku 1823 založil šľachtický rod
Koháryovci. Neskôr sa jej majiteľmi stali Coburgovci, manufaktúra bola niekoľkokrát
v systéme prenájmu. Po roku 1903 sa činnosť manufaktúry spája s menom Alexandra
Totisa a od roku 1907 s menom Juliusa Ignatha. Svoju činnosť manufaktúra ukončila
pravdepodobne v roku 1910.
Na výstave sú prezentované vzácne výrobky z Muráňa z ranného obdobia výroby,
taniere s prelamovaným okrajom, ako aj s obľúbeným motívom viničových listov
v zelenom a modrom prevedení. Pozornosť si určite zaslúžia aj vázy s čínskym
a krajinným motívom, s motívom vtáčika a kohútika, či výrobky zdobené rozmanitým
kvetinovým motívom, maľované voľnou rukou i cez šablónu (viac o výstave na
www.gmmuzeum.sk).
Súčasťou výstavy je kultúrno-výchovná aktivita "Kameninové črepiny spomienok v
tvojej pamäti. Zábavný tréning pozornosti a pamäte". Aktivita ponúka možnosť
návštevníkom overiť si, koľko je schopná zachytiť naša pamäť z časovo ohraničenej
prehliadky výstavy. Aktivita upozorňuje aj na detaily, ktoré by inak zostali nepovšimnuté
a aj obsah výstavy sa tým podrobnejšie predstaví.
Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou :
Mgr. Martina Oštrom Mareková
tel.: 047/56 32 741, e-mail: marekova@gmmuzeum.sk
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Druhá časť aktivity je určená nielen pre skupiny, ale aj pre individuálnych
návštevníkov, či rodiny s deťmi. Tu sa už pracuje s obsahom výstavy, pri riešení
jednoduchých zadaní. Zároveň je tu aj priestor pre vlastný návrh na zdobenie muránskej
kameniny.
Aktivita je určená hlavne pre skupiny starších žiakov základných škôl a pre stredné
školy. Skupiny je potrebné dopredu objednať (kontaktná osoba – PhDr. Elena Lindisová lindisova@mmuzeum.sk, 047/56 32741).
Využiť ju môžu aj individuálni návštevníci múzea i rodiny s deťmi a čas blížiacich
sa prázdnin tak využiť na zábavu, oddych a relax v priestoroch múzea.
Výstava potrvá do 2. septembra 2018, spolu so sprievodnou aktivitou. Navštíviť ju
môžete od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 16:00 a aj v čase víkendu od 9:00 do 17:00.
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