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Miskolci Galéria Rákóczi-ház
Időszaki kiállítások
Szigorúan ellenőrzött nyomatok
A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között
Rendezvények
Október 11. csütörtök 17.00 – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Á. Tóth 6X
Á. Tóth József fotográfus kiállítása
Október 18. csütörtök 17.00 - KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Boldogasszony kiállítás
Szűz Mária kortárs ábrázolásaiból nyílik kiállítás a Miskolci Galéria Rákóczi-házában. Az elmúlt
években számos magyarországi és külhoni helyszínen láthatták már a tárlatot az érdeklődők,
amely a Kárpát-medence és a diaszpóra ötvenöt kiemelkedő magyar művészének alkotásait
tartalmazza. Az ábrázolások között megjelenik a festészet, a grafika, a szobrászat, az
ötvösmunka, a kerámia, a textil és a fotó is. A kiállítás több oldalról világítja meg a
Boldogasszony, azaz Szűz Mária és a magyarság kapcsolatát, de a Mária-kultusszal a magyar
összetartozást is jelképezi.

Miskolci Galéria Alkotóház
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! – Örökségi barangolás
Október 12. péntek 17.00
Szabad bejárás
Sétálj velünk Miskolc különleges kultúrtörténeti helyszínein, az Alkotóházban és a
Művésztelepen! A Galéria Alkotóháza kevésbé ismert a nagyközönség számára. Háztörténeti
múltja és képzőművészeti jelene, 100 évig visszamenően követhető a város és az ország
kultúrtörténeti életében. Matuzsálemi kora alatt a legjelentősebb magyar képzőművészek
dolgoztak benne, időszakonként az ország vezető művészeti műhelye volt és működése
megalapozta Miskolc grafikatörténeti jelentőségét.
A részvétel ingyenes.

Színészmúzeum – Thália-ház
Állandó kiállítás
,,Ez víg város, itt jó lesz nekünk..."
Időszaki kiállítások
Szenvedély - Ingmar Bergman szigete Rendezvények
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! – Örökségi barangolás
„Nyitott ajtó” – Pincétől a padlásig
Október 16. kedd 15.00
Teremőr a pácban, avagy drágán add a műtárgyad! – múzeumi szabadulószoba
Október 17. szerda 15.00
Dániel színháza – mesekalandtúra
Belépődíjas rendezvények.
Irodalmi találkozások
Október 24. szerda, 14.00
Kaffka-versszínház
In memoriam Kaffka Margit – Múzeumi olvasószoba
Az első magyar hivatalos színjátszás napjára emlékezve, a költőnő kiválasztott verseinek
költemény-részleteiből közösen állítjuk össze a versszínházi szövegkönyvet, a történet a
múzeumi olvasószobában, a résztvevők szándéka szerint alakul majd.
A részvétel ingyenes.
Múzeumi szünetelő
Október 30. kedd 10.00
Jutalom-Játék – vidám interaktív gyermekprogram
Október 30. kedd 17.00
KomPozíció - Galambszürke - színes összművészeti est
Belépődíjas rendezvények.

Papszeri Kiállítási Épület
Állandó kiállítások
Elit alakulat
Szemere Bertalan és kora
Időszaki kiállítások
Reformáció
Rajzóra a múzeumban: Arcok a múltból

Amikor még fújt a gyár - Diósgyőr vaskohászatának és gépiparának emlékei
Rendezvények
Október 3. szerda 15.00
Könyvbemutató
T. L. Kienlin – K. P. Fischl – T. Pusztai: Borsod Region Bronze Age Settlement (BORBAS)
Catalogue of the Early to Middle Bronze Age Tell Sites Covered by Magnetometry and Surface
Survey című kötet bemutatója.
A részvétel a meghívott vendégek számára ingyenes.
2018. október 5. péntek 17.00
Szemere-szalon
Szatmári Judit Anna divattörténész (Kiscelli Múzeum, Budapest)
A hosszú 19. század párizsi divatházai és hatásuk a hazai divatra
A század első felében a textiliparban nagy technikai fejlődés ment végbe, így gépekkel
előállíthatóvá vált szinte valamennyi textília és díszítés, melyekhez korábban hosszas és
drága kézimunka volt szükséges. Az olcsóbb előállítás lehetővé tette, hogy egy szélesebb
réteg – az ekkor megerősödő polgárság – hölgy tagjai is divatosan öltözködjenek. Párizs
évszázadokon át irányító központja volt a divatnak, és ebben az átalakulásban is vezető
szerepet játszott.
Belépődíjas rendezvény.
Múzeumi Őszbúcsúztató
Október 13. szombat 13.30
Szenzációs örökségünk: a történelmi Avas
Egynapos családi program, amely során megismerhetik az érdeklődők a történelmi Avas
elfeledett értékeit, a séta során bepillantást nyernek a város oktatás-, kultúra-, vallás- és
őstörténetébe, megismerkedhet az Avas építészetével és borkultúrájával és reprezentatív
örökzöld-arborétumával is. A programot filmvetítés, akusztikus gitárkoncert,
pódiumbeszélgetés és borkóstolás gazdagítja.
Belépődíjas rendezvény.
Október 19. péntek 17.00
Szemere-szalon
Széchenyi Imre – A zeneszerző (a szerző halálának 120. évfordulója alkalmából)
Vendégünk Széchényi Kálmán, a zeneszerző testvérének dédunokája, az elhangzó
zeneművek felkutatója.
Közreműködik: Kassai István – Liszt-, Weiner- és Artisjus-díjas zongoraművész, Baranyai
Anett – ének, Flach Antal – zongora
Belépődíjas rendezvény.
Október 20-21., szombat-vasárnap
Exkluzív Esküvői Nyílt Nap

Október 25. csütörtök 17.00
Buheráék társbérletben - KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Sajó-menti vasemberek – a nehézipar hatása a városképre, társadalomra Miskolcon és
Rozsnyón
Az Észak-Keleti Átjáró Egyesület és a Herman Ottó Múzeum közös időszaki kiállítása
A miskolci Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Egyesület a rozsnyói OZ Medza civil
szervezettel együttműködve közös társadalomtörténeti projektet valósít meg (CONIN).
Kiállításunk – mely Miskolcon és Rozsnyón egyaránt bemutatásra kerül – a korabeli érzelmek,
hangulatok, hétközi- és szabadnapok megidézésére törekszik.
Október 27. szombat 10.00-15.00
Játékos városjárás
Az Itthon Miskolcon Egyesület 11. alkalommal rendezi meg a miskolciak körében népszerű
kulturális társasjátékát, a „Játékos Városjárást”-t, melynek keretében újra felfedezik
Miskolcot, ismerkednek különleges értékeivel. Az idén a Herman Ottó Múzeum mellett a Lévay
József Református Gimnázium és Diákotthon segíti, hogy a résztvevők élményekben gazdag
napot töltsenek el velünk és valóban játékkal, mégpedig hasznos játékkal múlassák az időt.
Október 29. hétfő 17.00
A Fazola-család szerepe Miskolc iparának létrejöttében
Dr. Harcsik Béla kohómérnök, muzeológus (MMKM Kohászati Gyűjtemény) előadása
Belépődíjas rendezvény.

Kiemelt programok a Múzeumok Őszi Fesztiválján
16+ - Társas színtér
Október 10. szerda 14.00
KRIMI-KÖRÚT A MÚZEUMBAN
Mi történik zárás után a múzeumban? Mi van a kulisszák mögött? A látogatók egy
kiállítóhelyeken átívelő, különleges nyomozás részesei lehetnek. Az egyes tárlatok újabb és
újabb rejtélyeket tárnak fel vagy épp elbizonytalanítják a játékosokat. Még az is előfordulhat,
hogy a tettes köztük van!
Indulás: Herman Ottó Múzeum központi épület (Miskolc, Görgey u. 28.)
A részvétel ingyenes.
A kulturális örökség európai éve – A családok éve 2018
NKA 25 – Sétálj, gyalogolj, bringázz! – Kulturális örökségtúrák
2018. október 14., vasárnap 9.30-13.00
TÁRLATTÚRA
Indulás: Herman Ottó Múzeum központi épület (Miskolc, Görgey u. 28.)
Útvonal: „Pannon-tenger Múzeum” Kiállítóépület, Papszeri Kiállítási Épület, Thália-ház,
Petró-ház
A részvétel ingyenes.

Ünnepi tárlatvezetések - 2018. október 23. kedd
Herman Ottó Múzeum Képtár
Tárlatvezetés kezdete: 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 (max. 20 fő)
Papszeri Kiállítási Épület
Kazettás mennyezetek a Kárpát-medencében
Tárlatvezetés kezdete: 10.00, 14.00
Amikor még fújt a gyár
Tárlatvezetés kezdete: 15.00
Miskolci Galéria
Szigorúan ellenőrzött nyomatok - A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között
Tárlatvezetés kezdete: 14.00
Herman Ottó Emlékház, Lillafüred
Herman Ottó élete és munkássága
Tárlatvezetés kezdete: 11.00
Színészmúzeum – Thália-ház
Tárlatvezetés kezdete: 10.30, 14.30
A tárlatvezetések díja kiállítóhelyenként 200 Ft/fő.

