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11 NAJ historického centra Liptovského Mikuláša 4./ Múzeum Janka Kráľa

Najpríťažlivejšou časťou Liptovského Mikuláša je jeho historické
centrum s múzeami, galériami, stavebnými pamiatkami
množstvom kultúrnych podujatí, ktoré sem lákajú tisícky
návštevníkov aj domácich obyvateľov.
1./ Kostol sv. Mikuláša
Najstaršia stavebná pamiatka mesta je zároveň najväčšou
ranogotickou stavbou Liptova. V jeho interiéri sa zachovala
vzácna kamenná krstiteľnica z roku 1490 a tri gotické tabuľové
oltáre.
2./ Centrum Kolomana Sokola
Prezentuje najväčšiu zbierku diel vynikajúceho grafika,
mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola, ktorého tvorbu si vážil
aj Pablo Picasso.
3./ Mikulášska mučiareň
Jedna z expozícií Múzea Janka Kráľa približuje útrapy, ktoré
podstúpil Jánošík pred vynesením rozsudku. Bola to doba,
kedy sa i ten najmenší prehrešok tvrdo trestal a mučenie patrilo
k bežnej súčasti vypočúvania.

Najviac zaujímavostí z histórie Liptovského Mikuláša
v priestoroch prvého stoličného a straussovského domu.
5./ Fontána Metamorfózy
S menami najvýznamnejších rodákov zvečnenými v tmavej žule
je najživším a najfotografovanejším miestom pešej zóny. Čestné
miesto náleží Aurelovi Stodolovi – vynálezcovi a profesorovi,
ktorého žiakom bol i slávny Albert Einstein.
6./ Župný dom
V najrozľahlejšej budove uprostred námestia sídlila štátna
správa, kedysi aj stoličný súd a väzenie. Priečelie zdobí reliéf
erbu Liptovskej stolice, schodisko presvetľujú krásne vitrážové
okná podľa návrhu Ester Šimerovej-Martinčekovej.
7./ Synagóga
Patrí medzi najväčšie a bohato zdobeným secesným interiérom
i najkrajšie synagógy Slovenska. Jej kupola s farebnou kruhovou
vitrážou sa klenie vo výške 17 metrov. V súčasnosti synagóga
hostí rôzne kultúrne podujatia, sprístupňuje ju Múzeum Janka
Kráľa.

8./ Liptovská galéria P. M. Bohúňa
Tretia najstaršia galéria na Slovensku disponuje najväčšou
výstavnou sieňou spomedzi slovenských galérií a spravuje viac
ako 5000 diel.
9./ Liptovské múzeum NKP Čierny orol
V expozícii poľovníctva a rybárstva v Liptove prezentuje
najtypickejších zástupcov fauny regiónu.
10./ Socha Naša matka
Je dielom Alojza Štróbla, rodáka z Liptova a poprednej osobnosti
uhorského sochárstva. V parížskom Louvri je evidovaná ako
výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta. Jej bronzový
odliatok je vystavený pred Liptovskou galériou P. M. Bohúňa.
11./ Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva
K najvzácnejším exponátom modernizovaného múzea patrí
kostra jaskynného leva, praveká kultová maska, model
meteoritu a bohaté interaktívne informácie o chránených
mineráloch, rastlinných a živočíšnych druhoch, ako aj
chránených územiach vrátane jaskýň.

Prehliadkovú trasu so sprievodcom „11 NAJ historického centra Liptovského Mikuláša“ je možné objednať v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš.
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Legenda Jánošík - Liptovský Mikuláš

Legenda Jánošík
Písal sa rok 1713, keď bol v Mikuláši súdený a popravený
legendárny zbojnícky kapitán Juraj Jánošík. Už krátko po
jeho smrti sa z neho stala legenda, ku ktorej sa upieral
slovenský ľud. Jánošíkovi a zbojníkom pripisovali
nadprirodzené schopnosti, veľkú silu a obrovskú odvahu.
1./ Mikulášska mučiareň
Jedna z expozícií Múzea Janka Kráľa približuje útrapy,
ktoré podstúpil Jánošík pred vynesením rozsudku. Bola
to doba, kedy sa i ten najmenší prehrešok tvrdo trestal
a mučenie patrilo k bežnej súčasti vypočúvania.
2./ Pongrácovská kúria
Predpokladá sa, že v tejto budove prebehol súd
s Jánošíkom.
3./ Kaštieľ Vranovo
Dlho hľadaného zbojníka Jánošíka väznili v temnom
žalári, ktorý sa nachádzal pod strážnou vežou kaštieľa.
4./ Jánošík v umení
Jánošíkova nebojácnosť a vzdor našli veľkú odozvu
medzi prostými ľuďmi, odzrkadlili sa v detských hrách,
povestiach, piesňach, literatúre, divadle, výtvarnom i
filmovom umení. Drobnú rolu vo filme Jánošík si zahral
herec Adam Matejka, ktorý žil v Liptovskom Mikuláši.
5./ Zápisnica
z vypočúvania Jánošíka v odpise Janka Kráľa. Začítať do Prehliadkovú trasu so sprievodcom „Jánošíkova cesta“ je možné objednať v Informačnom centre
nej sa dá aj v Mikulášskej mučiarni.
mesta Liptovský Mikuláš.

© Foto: archív INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš a Múzea Janka Kráľa
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MIKULÁŠSKI UMELCI
Liptovský Mikuláš
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Socha Naša matka
Je dielom Alojza Štróbla, rodáka z Liptova a poprednej osobnosti uhorského sochárstva. V parížskom Louvri
je evidovaná ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta. Jej bronzový odliatok je vystavený pred
Liptovskou galériou P. M. Bohúňa.
Prehliadkovú trasu so sprievodcom „Mikulášski umelci“ je možné objednať v Informačnom centre mesta
Liptovský Mikuláš.

© Foto: archív INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš

Mikulášski umelci
V Liptovskom Mikuláši sa narodilo a pôsobilo
množstvo osobností, ktoré zasvätili život umeniu
a svoj talent rozvinuli do dokonalosti. Ich diela
získali uznanie a obdiv aj ďaleko za hranicami
Slovenska.
Svoju pečať tu zanechali maliari P.M. Bohúň, K.
Sokol, J. Alexy, E.M. Šimerová, bratia Rumanskí,
sochári A. Groma a M. Ksandr, umelecký fotograf
M. Martinček, spisovatelia J. Kráľ, súrodenci
Rázusovci, I. Stodola, hudobní skladatelia
J.L. Bella a D. Pálka, muzikant Jožko Piťo či
zakladateľ slovenského ochotníckeho divadla G.F.
Belopotocký.
Liptovská galéria P. M. Bohúňa
Tretia najstaršia galéria na Slovensku disponuje
najväčšou výstavnou sieňou spomedzi
slovenských galérií a spravuje viac ako 5000 diel.
Centrum Kolomana Sokola
Prezentuje najväčšiu zbierku diel vynikajúceho
grafika, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola,
ktorého tvorbu si vážil aj Pablo Picasso.
Rumanský Art Centre
Súkromná galéria venovaná dielu bratov –
akademických maliarov Rumanských.

Samuel Fischer

Valéria
Schleswig-Holstein

Iboja Wandall-Holm

Liptovský Mikuláš

Synagóga

Vladimír Kuna

mikulášski židia

Mikulášski židia
Prvých šesť židovských rodín prišlo do Liptovského
Mikuláša okolo roku 1720 a o sto rokov neskôr
už tvorili polovicu obyvateľstva. Súdobá literatúra
dávala mestu prívlastky „židovské Atény“
či „mesto plné mudrcov a znalcov Písma“.
Židia vynikali ako životaschopní obchodníci,
pokrokoví podnikatelia, učitelia, lekári i advokáti.
Nezmazateľne sa zapísali do dejín Liptovského
Mikuláša.
Samuel Fischer (1858 - 1934)
Rodák z Liptovského Mikuláša, zakladateľ
knižného vydavateľstva Fischer Verlag, ktoré vo
Frankfurte nad Mohanom funguje dodnes.
Iboja Wandall-Holm (1922)
Autorka európskeho románu „Zbohom,
storočie“ prežila útrapy koncentračného tábora.
K Liptovskému Mikulášu sa viažu jej spomienky
na detstvo a mladosť.
Valéria Schleswig-Holstein (1900 - 1953)
Pravnučka anglickej kráľovnej Viktórie vyrastala
v rodine Schwalbovcov v dome v dnešnom
historickom centre.
Fotografia Valérie Márie z The Royal Archives
v Londýne.

Vladimír Kuna (1904 - 1996)
Evanjelický kňaz v rokoch 1942-1944 ukryl 26 židovských detí, a tým ich zachránil pred smrťou. Za jeho
šľachetný čin mu štát Izrael udelil ocenenie Spravodlivý medzi národmi.
Synagóga
Patrí medzi najväčšie a bohato zdobeným secesným interiérom i najkrajšie synagógy Slovenska. Jej kupola
s farebnou kruhovou vitrážou sa klenie vo výške 17 metrov. V súčasnosti synagóga hostí rôzne kultúrne
podujatia, sprístupňuje ju Múzeum Janka Kráľa.
Prehliadkovú trasu so sprievodcom „Mikulášski židia“ je možné objednať v Informačnom centre mesta
Liptovský Mikuláš.

© Foto: archív INFORMAČNÉHO CENTRA mesta Liptovský Mikuláš a Múzea Janka Kráľa
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