
Tlačová správa

“65”

Výročná výstava
Termín: 22. 10. 2020 - 31. 1. 2021
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 3/38 Lučenec

Čo majú spoločné tie najkrajšie, najzaujímavejšie a najvplyvnejšie artefakty? Žijú v múzeu.

NMG ako zbierkotvorná inštitúcia ich 65 rokov získava, ochraňuje a prezentuje. Jubilejnou 
výstavou predstavíme artefakty, kľúče k poznaniu Novohradu, ktoré sú súčasťou našich depozitárov
a dostali sa k nám ako dary pre múzeum - dary pre budúce generácie.

Dedičstvo Novohradu uchovávame, aj vďaka ľuďom a zberateľom, ktorí si uvedomujú kreh-
kosť dejín a svojím darmi nám pomáhajú ochrániť minulosť pre budúcnosť. Aby sme nestratili 
čriepky z našej histórie - remeslá, dizajn, umenie, príbehy, tradície… Nie je to len o “predmetoch” - 
je to o uchovávaní “genius loci ” nášho regiónu.

Počas trvania výstavy predstavíme činnosti múzea od akvizície ku komentovaným prehliad-
kam s kurátorom. Živý koncept výstavy predstaví jej rôzne formy a od jej sprístupnenia sa bude do-
pĺňať o nové výstavné prvky, ktoré prinesú návštevníkovi nový rozmer a zážitok.

Derivácie výstavy podporí aj séria “Kabinet kuriozít”, mesačné obmieňanie prezentujúce 
zbierkový predmet, ktorý je podľa našich kurátorov zaujímavý, nevšedný.

V rámci cyklu “65 minút s…", kurátori, odborní pracovníci NMG, budú prezentovať svoju 
činnosť a vystavené zbierkové predmety formou komentovanej prehliadky spojenej s debatou - o 
darcoch, daroch a príbehoch k zbierkovým predmetom.

Nezabudli sme  na najmenších, pre malých bádateľov a umelcov, sme vytvorili priestor 
"Škriatkov ateliér”.

PS: Ďakujeme.

“Medzinárodný deň selfie v múzeu”

Termín zverejnenia: 20.1 2021 od 10:00 - 15:00 
Miesto: Instagram a FB Stories

Počas dňa budeme uverejňovať  tzv. “Svojky” selfie,  z múzea a galérie - zo zákutí múzea, so 
zaujímavými predmety, z výstavy.

“65 a Kabinet Kuriozít”



Tlačová správa

Výročná výstava
Termín: 21. 01. 2021 o 15:00
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 3/38 Lučenec, FB: Live vysielanie 

Súčasťou výstavy 65 sú mesačné odhalenia zbierkových predmetov, ktoré sú podľa našich 
kurátorov zaujímavé, nevšedné. 

Ďalším predmetom budú súkenné kapce od Ábelovej, ktoré vybrala etnologička NMG 
Michaela Škodová. Ich odhalenie si budete môcť pozrieť live na našom FB profile: Novohradské 
múzeum a galéria v Lučenci. 

PS: Ďakujeme

“Na slovíčko s kurátorom
Komorná komentovaná prehliadka”

Výročná výstava
Termín zverejnenia: 28. 1. 2021 o 15:00 
Miesto: Youtube.com

Počas komentovanej prehliadky vás kurátorka výstavy NMG - etnologička Michaela Škodová, prevedie vý-
stavou 65 so zameraním na etnografický zbierkový fond. Prevedie vás tradíciami a príbehmi Novohradu. O 
darcoch, daroch a príbehoch k zbierkovým predmetom. Video Youtube premiéra. 

“Mágia zimných večerov”

Termín zverejnenia: soboty 01/2021 o 16:00
Miesto: Podcast NMG: anchor.fm/nmglc

“Mágia zimných večerov” je séria, krátkych podcastov s etnologičkou NMG, v ktorých vám
predstaví tradície, rituály, povery, ktoré so sebou prinášajú dlhé zimné večery. A priblížime si aj 
príbehy z Novohradu. 

PS: Ďakujeme


