BOZÓKI MARA KIÁLLÍTÁSA
A színházi látványé lesz a főszerep tavasszal a miskolci színészmúzeumban:
szcenikai műhelytitkokba is betekinthetünk a múzeum következő időszakos
kiállításán.
Bozóki Mara, a Miskolci Nemzeti Színház díszlet-jelmeztervező művésze
ebben az évben ünnepli pályájának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból
válogat önálló tárlatán legemlékezetesebb munkáinak látványterveiből. A
művész megidézi pályakezdése éveit, és válogat az elmúlt szezonok
munkáiból is.
Bozóki Mara az Emlékpróbában

Április 19., csütörtök 15.30 óra - Színészmúzeum – Thália-ház
KAFFKA KÖZELEBB
Regényrészletek, elbeszélések, versek
A színészmúzeumi olvasószobában Vass Nóra, Mikita Gábor és vendégeik
a közönség bevonásával beszélgetnek Kaffkáról. A kiválasztott művekből
kiinduló csevegés célja, hogy közelebb hozza Kaffka Margit alkotásait és
rajtuk keresztül magát az alkotót is a ma emberéhez.
Meghívott beszélgetőtárs: Üveges Tamás költő.

A rendezvény a Spanyolnátha művészeti folyóirat KAFFKA 100 – Kaffka Margit
halálának 100 éves évfordulója c. programsorozatának eseménye.

A tapintható kiállítás kortárs képzőművészek, iparművészek
alkotásaiból, tematikus munkáiból válogat. A látó és látássérült
művészek munkáira épülő kiállításon közel harminc alkotást
ismerhetnek meg az érdeklődők, különleges körülmények
között. Sajátos anyaghasználatukkal, formáikkal e kiállítás
keretében nem mint vizuális tárgyakkal ismerkedhetnek meg a
látogatók, hanem azok egyedi kontextusukból kiragadva,
tapintható alkotásokként jelennek meg.
A kiállítás különlegessége épp ebben nyilvánul meg: a
megtekintés helyett látássérültek vezetésével egyedi érzékelési
lehetőségek által ismerkedhetnek meg az érdeklődők a
kiállítással, miközben látássérült és vak tárlatvezetőkre bízva
magukat tájékozódnak a térben az alkotások között.
A tárlat fedett szemmel, különböző mértékben látássérült
tárlatvezetők közreműködésével ismerhető meg, előre
egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetés a tervezett
látogatás előtt legalább 3 nappal a következő telefonszámon
lehetséges: 06-70/383-7766.

Április 25., szerda 9.00-14.00 óra
Papszeri Kiállítási Épület
A Vizsolyi Biblianyomtató Élménycentrum középkori
nyomtatási bemutatója
Középkori nyomdagéppel a Biblia egy-egy lapjának
nyomtatása előadás kíséretében. A foglalkozást Daruka
Mihály az Élménycentrum vezetője tartja.

Április 27. péntek 15.00 óra
Színészmúzeum – Thália-ház
Hátrányos helyzetű tehetségígéretek - Műhelybeszélgetés
A műhelybeszélgetés célja azon jó gyakorlatok felkutatása és bemutatása, amelyek a
hátrányból induló tanulók felzárkóztatásán túlmenően a tehetségek támogatását is
szolgálják, a tanulók fejlesztését hosszú távon biztosítják. A műhelybeszélgetésre a
tehetségígéretek beazonosításában, fejlesztésében, a tanodai munkában és a
művészeti tehetséggondozásban érintett kollégákat, szülőket várjuk.
Az INTRO Tehetséggondozó és Művészetpedagógiai Program, a Herman Ottó Múzeum Tháliaház és a SPriNt Tanoda rendezvénye.

MEGHÍVÓ
Május 3., csütörtök 17.00 óra – Teátrum Pincehely Galéria
DOMBOVÁRI ÁGNES grafikus kiállítása - Válogatás az elmúlt évek plakátjaiból

www.hermuz.hu, www.pannontenger.hu, www.miskolcigaleria.eu
Herman Ottó Múzeum – Múzeumi Műsor 50. sz./ 2018. április 17.

