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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
NKA 3507/00106 pályázati azonosító
"Múzeumi legyező-" A múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítására
PÁLYÁZATHOZ
A Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria
Múzeumok Éjszakája 2015. évi rendezvénye

Időpont: 2015. június 20. szombat, 16.00-24.00 óráig

A Herman Ottó Múzeum 2015-ben is tematikus múzeumi programmal várta a közönséget a
Múzeumok Éjszakáján. A MÚZEUMI LEGYEZŐ címet kapta a több helyszínen megrendezett
programsorozat, jelezve a múzeumi programok sokszínűségét. A legyező, ez az ősi eszköz
többször is megjelent az éjszaka folyamán, hol a sámánok tárgyaként a papszeri öreg
épületben, hol a színházi páholy kellékeként a Színészmúzeumban, hol szimbolikusan a
Pannon-tenger Múzeum kagylójának motívumában felsejlő módon, vagy a Szentléleki Pálos
kolostor romjainál a Vénusz születése című táncprodukcióban. A múzeum 6 helyszínen 40
programmal és 16 kiállítással várta a látogatókat. Ezen az estén több kiállításmegnyitót is
tartottunk. A múzeum két rendezvény erejéig csatlakozott az Erdélyt középpontba állító
központi programhoz is. A közönség játszhatott is, hiszen folytattuk immár hagyományosnak
mondható játékunkat, a poliHISTORY-t.
A múzeumi programot sajtótájékoztatón ismertettük. A helyi rádióban és televízióban,
valamint a nyomtatott sajtóban népszerűsítettük a rendezvényt. Programfüzetet, plakátot és
legyező formájú szóróanyagot készítettünk, melyen feltüntettük a támogatók logóját is. Az
épületeken molinók, az épületek előtt megállítótáblák hirdették az eseményt. A
népszerűsítésben a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment is segítségünkre volt.
Részletes program:
Herman Ottó Múzeum központi épület
Képtár
18.00-24.00 Barokkságok műhelye
Képtárunk hűsítő kiegészítőjeként a műhelyünkben készíthető tárgyakon a barokk
ornamentikát is felhasználva megidézzük időszaki kiállításunk főszereplőinek korát,
miközben a vállalkozó kedvűekkel egy közös "freskó” erejéig újra alkotjuk a falfestmények
illuzionisztikus világát.
Pannon-tenger Múzeum
18.00-24.00 Leletbemutató és játékok: "tipi-tapi dínó", "tengeri szörny kirakó"
19:00 és 21.00 A koralltengerek csodálatos világa
Előadó: Dombóvári Tibor
Ásványtár
18.00-24.00 Az ásványok rejtett világa

A Kárpátok ásványai c. kiállításunkban mintegy 1000 példányon keresztül szemléltetjük a
hegységrendszer ásványait. Gyűjteményünkben azonban sok olyan darab van, amelyek apró
méretüknél fogva a kiállításon nem mutathatók be, hiszen azokon az egyes kristályok mérete
még a tized millimétert sem éri el. Ezek tanulmányozására a legjobb eszköz a
sztereomikroszkóp. Programunkban két mikroszkóp segítségével mutatjuk be az ásványok
szabad szemmel nem látható, csodaszép világát.
Látogatható kiállítások:
HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÉPTÁRA
SZÁLLJ VELÜNK! KÉPTÁR LÉGITÁRSASÁG
PUTTÓJÁRAT
KALANDOZÁSOK A BAROKK MŰVÉSZET VILÁGÁBAN
ŐSERDEI ÖSVÉNYEKEN – A BÜKKÁBRÁNYI MOCSÁRERDŐ CIPRUS ÉS KORA
A KÁRPÁTOK ÁSVÁNYAI
AZ ÉN NAGY KÉKSÉGEM - DOMBOVÁRI TIBOR FOTÓMŰVÉSZ VÍZ ALATTI TERMÉSZETFOTÓI
Papszeri öreg kiállítási épület
17.00-18.00 Háború alulnézetben - Miskolc és B.-A.-Z. megye első világháborúval
kapcsolatos tárgyakon, fotókon, levelekben
A papszeri épületben közösségi szolgálatot teljesítő diákok kiállításának megnyitója és
tárlatvezetés a projektben résztvevő diákokkal. Közreműködnek: a Lévay József Református
Gimnázium és Diákotthon és a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium diákjai. A
kiállítást megnyitja: Dr. Békés Márton történész-politológus, a Terror Háza Múzeum kutatási
igazgatója
18.00 - 19.00 A legyezőnyelvtől a párbajig - tematikus múzeumi óra a reformkori életmód
jegyében
Előadó:Vámosi Katalin, művészettörténész
19.00-20.00 Tizeshonvédek Erdélyben
Előadó: Hazag Ádám múzeológus
19.00-21.00 "Istenek, ősök és sámánok" - kézműves foglalkozás, legyezőkészítés,
gyékénytárgyak készítése a vietnami brú törzs életének továbbélő hagyományaiból
inspirálódva az ökológiai gondolkodás szellemében.
Közreműködik: Török Eszter gyékényfonó, népi iparművész
20.00 - 21.00 „Zenei esték a Szemere-szalonban”
Historikus történeti zongorakoncert Liszt tanítványainak és a századforduló nagy
előadóművészeinek megidézésével a több évtizedes hallgatás után megszólaló gépzongorán.
Közreműködik: Flach Antal csembalóművész
21.00 - 22.00 Miskolc tortája 2015
Balázs Tibor, a Diósgyőri Party Kft. cukrásza bemutatja a Borvarázs fantázianévre hallgató
tortáját.
A bemutót követően kóstolás.
22.00 - 22.30 Köszöntsük együtt az Év kiállítását, az "Elit alakulat" c. tárlatot!
„Kincsek egy romos házban”
Lézershow zenei kísérettel a város legrégebbi épülete, a Papszeri múzeumépület falán,
kiemelve a 650 éves város legértékesebb múzeumi kiállítási tárgyait bemutató ablakmolinókat.

Közreműködik: Kovács Tamás
22.30 A Mintha zenekar koncertje
Látogatható kiállítások:
EGY MISKOLCI NEMES AZ ORSZÁGOS POLITIKÁBAN – SZEMERE BERTALAN PÁLYAKÉPE ÉS
PÁLYATÁRSAI
SZÁSZ ENDRE GYŰJTEMÉNY – A MŰVÉSZ VILÁGA 1969–1990
AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2014 - "ELIT ALAKULAT" - A KÁRPÁT-MEDENCE LEGGAZDAGABB
HONFOGLALÁSKORI TEMETŐI
ISTENEK, ŐSÖK ÉS SÁMÁNOK – EGY VIETNAMI HEGYI TÖRZS, A BRÚK VALLÁSA - VARGYAS
GÁBOR FOTÓKIÁLLÍTÁSA
HÁBORÚ ALULNÉZETBEN
Herman Ottó Emlékház
16.00–24.00 Herman Ottó halászati és ornitológiai munkássága – óránkénti tematikus
tárlatvezetés és jó hangulatú családi délután a Pele-lakban.
Miskolci Galéria - Rákóczi-ház
17.00-18.00 Életműrészek IX. – Drozsnyik-sok-k-k!
Drozsnyik István képzőművész kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Sárkány Győző Ferenczy Noémi-díjas, Érdemes művész, a MAOE
alelnöke
Palackposta - Drozsnyik István performansza
Közreműködik: Simonfi Adrienn, Pribéli Tamara, Czakó Péter
18.00 - Zene szárnyán - Czakó Péter zenei segítségével sétára indulunk. A Széchenyi utcán
elindulva
a Déryné utcába érkezünk, mert találkánk, Légyottunk van!
18.00 – 20.30 "Nagy székátváltoztató show"
A múzeum leselejtezett székeit, ülőalkalmatosságait a közönség alakítja át „műtárgyakká”.
18.30-20.00 Fiatal tehetségek pódiuma
A korábban a Feledy-házban nagy sikerrel zajló komolyzenei sorozatban olyan tehetséges
fiatalok mutatkoztak be, akiknek pályáját érdemes figyelemmel kísérni, hiszen a jövő nagy
sztárjai is lehetnek.
18.00-24.00 "Ne szólj szám, nem fáj fejem" - akció a szólásszabadságról
VINYL-csoport
19.00 – folyamatosan
A padlótól a plafonig - út az angyalokhoz
Kondor Béla tetőtéri kiállításán, az Földi és Égi szféra kapcsolatát megteremtő, az
angyalokhoz utat kereső, nagyméretű konstrukció építése zajlik, amelyhez önkéntes
„ácsokat” várunk.
20.00 - 20.30 Az elbukás szépsége - Pataki János képzőművész kiállításának megnyitója
A tárlatot Tellinger András nyitja meg.
20.30 – 21.30 Székfoglaló
A „Nagy székátváltoztató show” alkotásaiból rendezett kiállítás, rendhagyó megnyitója, a
Galéria épülete előtt. Minden elkészült alkotás örökbe fogadható. Az örökbe fogadónak

versbe fogalmazott indoklást kell készítenie „tisztességes” szándékáról, amelyet az utca
közönsége bírál majd el.
21.00- 22.00 Ádám János diaporáma bemutatója
A fotósként ismert alkotó hosszú évek után újra feltárja előttünk a még mindig izgalmas
diaporáma világát és talán új alkotások megismerésére is lesz lehetőség e látványos show
keretén belül.
22.00 – 23.00 Meglepetés program
A meglepetés program Pataki János képzőművésznek, az est folyamán nyíló kiállításához
kapcsolódik, meglepetésszerűen.
23.15 – 24.00 Szellemvasutazás az utolsó órában
Az elsötétített kiállítóterekben, elemlámpák és mécsesek fényében, kalauzok segítségével
nézhetjük meg a Galéria kiállításait. A járatok az előtérből indulnak, 15 percenként. (Labilis
idegzetűeknek, kifejezetten művészetterápiás jelleggel ajánlott!)
Látogatható kiállítások:
ÉLETMŰRÉSZEK IX. – DROZSNYIK-SOK-K-K! - DROZSNYIK ISTVÁN KÉPZŐMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
AZ ELBUKÁS SZÉPSÉGE - PATAKI JÁNOS KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
KONDOR BÉLA: „EMBEREK ÉS ANGYALOK”
Színészmúzeum - Thália-ház
16.30 és 17.30 Színházi mesekalandtúra a múzeumban
Horváth Márta: Dániel színháza c. meséjének segítségével egy izgalmas kalandtúra keretében
járhatjuk be a színházi kulisszák világát a múzeum interaktív tereiben. (Érkezés sorrendjében,
korlátozott létszámban indítjuk a programot.)
18.00-tól folyamatosan
Ablakszínház: Dorka az ablakban
A múzeum "fordított éji zenéjében" Mikita Dorka Júlia népszerű slágereket,
musicalrészleteket énekel a klasszicista múzeumépület ablakában a Déryné utca
közönségének
Legyező-játék - A Színházi Élet különleges képsorozatával megismerhetik és elsajátíthatják a
legyező-nyelv titkait.
A Színészmúzeum programját jelmezes beöltözés és papírszínházi játékok készítése is
színesíti az egész este folyamán.
18.20-18.30 Találkára hívó zeneszó Czakó Péterrel
18.30.-19.30 15. LÉGYOTT — Bartók plusz fordulta kiállításmegnyitó és
a 19. SPN-kötet, a Bartók plusz fordulta című művészkönyv bemutatója
(A Miskolci Bartók Plusz Operafesztivállal és a Spanyonátha művészeti folyóirattal közös
rendezvény)
Köszöntőt mond Kákóczki András művészettörténész, a Miskolci Galéria intézményvezetője,
és Urbán Tibor képzőművész, a Spanyolnátha főmunkatársa. A kiállítást megnyitja a Légyott

alapítója, Vass Tibor, József Attila-díjas költő, képzőművész, a Spanyolnátha főszerkesztője.
Közreműködnek: Simonfi Adrienn és Lukács Gábor, a Miskolci Nemzeti Színház színművészei
Performansz: feLugossy László és Stark István.
A művészkönyv alkotói a Spanyolnátha Könyvek szerzői, szerkesztői, fülszövegírói,
munkatársai: Barbély Virág, Berka Attila, Kőrösi Zoltán, Ladik Katalin, Petőcz András,
Székelyhidi Zsolt, Szkárosi Endre, Urbán Tibor, Vass Nóra, Vass Tibor, Vörös István
Kiállító művészek:
Artner Ilona, Barbély Virág, Bárdosi József, Barti Magdolna, Bátai Sándor, Beaty Czető, Becsy
András, Berka Attila, Bibók Bea, Birtalan Ferenc, Bornemisza Rozi, Cselenyák Imre, Csorba
Piroska, Damó István, Deák Csillag, Deák Németh Mária, Dicső Zsolt, Drozsnyik István, Falcsik
Mari, Fátyol Zoltán, Fecske Csaba, Fekete J. József, Für Emil, Gábor Enikő, Gábos József,
Gáspár Ferenc, Gyenes Zsolt, Hegedűs Mária, Henn László András, Herendi Péter, Holló
Kinga, Homonna György, Kántor József, Karádi Zsolt, Kecskés Péter, Kilián László, Kiss József,
Kolumbán Melinda, Kontra Ferenc, Koppány Attila, Kölüs Lajos, Kőrösi Zoltán, Ladik Katalin,
Láng Eszter, Lapis József, Lendvai Péter, Lévay Jenő, Lőrincz Róbert, Lux Antal, Magén István,
Mányoki Endre, Mezősi Miklós, Miklós Gábor, Miklya Zsolt, Mózes Katalin, Nagy Géza, Nagy
Stoica Georgeta, Némethi Lajos, Oláh András, Onagy Zoltán, Ország László, Ovidiu Petca,
Payer Imre, Petőcz András, Pollágh Péter, Repászki Béla, Repászki Ferenc, Rob Ibolya, RónaiBalázs Zoltán, Rőczei György, Simon Adri, Stark István, Susanna Lakner, Sütő Róbert, Sz.
Jánosi Erzsébet, Szalai Zsolt, Székelyhidi Zsolt, Szeles Judit, Szénási Miklós, Szepessy Béla,
Szkárosi Endre, Szlaukó László, Szőcs Géza, Tenczer Tamás, Torma László, Triceps, Urbán
Tibor, Üveges Tamás,
Varsányi Emília, Vass Nóra, Vass Tibor, Vécsei Rita Andrea, Vörös István, Weiner Sennyey
Tibor, Zombori Lajos, Zsille Gábor, Zsubori Ervin.
19.30 - 20.00 "Egy kis édes félhomályban"
Tolnay Klári filmplakát kiállítás megnyitó
A Tolnay Klári főszereplésével készült filmek plakátjait gyűjti egybe a tárlat, amely a Tolnay
100 rendezvénysorozat részeként jött létre. A tárlatot megnyitja: Dr. Góg Laura,
színháztörténész
20.00-tól folyamatosan
Tolnay és Márai - egy szerelem verses lenyomata / Tolnay Klári Márai Sándorhoz fűződő
romantikus kapcsolatát idézzük meg Márai Tíz vers címmel költeményciklusával, melyet 1945
karácsonyán a művésznőhöz írt.
Tolnay-egyveleg - archív zenés sláger összeállítás / Tolnay Klári legnépszerűbb
sanzonfelvételei szólnak, s nosztalgiázásra, érzelmes összebújásra egyaránt lehetőséget
adnak.
Látogatható kiállítások
HÓDOLVÁN THÁLIÁNAK - JELENETEK A MISKOLCI SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETÉBŐL
"Egy kis édes félhományban" - Tolnay Klári plakátkiállítás
15. LÉGYOTT - BARTÓK+ FORDULTA
Szentléleki Pálos kolostor
18.00-tól folyamatosan

A szentléleki pálos kolostor évek óta kedvelt külső színhelye a Herman Ottó Múzeum
Múzeumok Éjszakájára szervezett programjainak. A múzeum Régészeti Osztálya által
szervezett eseménysorozat igazi unikum, melynek titokzatos hangulatát nem csak a
környezet, de a kifejezetten a környezet sajátosságaira építő programrepertoár is adja.
Kosztümös tárlatvezetés - régészeink ismertetik a pálos kolostor történetét és a régészeti
kutatások eredményeit (csoportok indulása félóránként)
Pálos Bátorságpróba a kolostor körüli erdőben (logikai és ügyességi feladatok családoknak,
2-5 fős csoportoknak)
Középkori/szentivánéji lakoma (opcionális étkezés a Szentléleki Fogadóban)
20.00 Istentisztelet a szerelmesekért
21.00 Talhakimt Tribal – törzsi táncbemutató
22.00 Moldvai táncház az Agyagbanda Együttessel
23.00 Szent Iván éji tűzugrás
A Múzeumok Éjszakája 2015. összes rendezvényét a látogatók 1 jegy megvásárlásával
látogathatták. A jegyeket az elmúlt években megszokott árakon értékesítettük, jegyáremelés
ebben az évben sem volt. Karszalagos beléptetést alkalmaztunk, így a látogató az egyes
helyszínek között szabadon közlekedhetett, a programok között pedig ezáltal kedvére
válogathatott.
A Múzeumok Éjszakája programjait már a húsvéti kampányunk idején elkezdtük
népszerűsíteni, hiszen tavaszi játékunkban ingyenes belépőket lehetett nyerni. Az elmúlt
évben indítottuk útjára a poliHISTORY című játékot, melyben valamennyi nyitva tartó
kiállítóhelyünk részt vett. A játéklapon olyan
kérdésekre
kellett
a látogatóknak
válaszolni,
amely válaszokat a kiállításokban találhatták meg.
Az éjszaka
programjának népszerűsítésébe bevontuk a nálunk közösségi szolgálatot teljesítő
középiskolás diákokat is.
Az interneten is népszerűsítettük a programot: a múzeum saját oldala, a www.hermuz.hu
oldal, a
www.pannontenger.hu oldal
és a Miskolci Galéria oldala a
www.miskolcigaleria.hu
tekinthető a saját programjaink tekintetében hivatalos
oldalnak. Természetesen a Múzeumok Éjszakája hivatalos oldalát és Facebook
oldalát
is használtuk a saját programok népszerűsítésére. Rendelkezünk
számos
Facebook oldallal is, ezek között a közvetlen kommunikációt jobban elősegítő csoport
oldalak is vannak.
A múzeum intézményközi kapcsolatai nem csak helyi, de annál tágabban értelmezett
földrajzi viszonyt tekintve is kitűnőek. Az információáramlást a helyi TDM munkájának
köszönhetően igen jól tudtuk szervezni, jó a kapcsolatunk a Miskolci Nemzeti Színházzal és
az Operafesztivál Kht-val, ami azért is fontos, mert a Múzeumok Éjszakájának hetén
rendezik a Miskolci Bartók Plusz Operafesztivált. Civil szervezetekkel is rendszeresen
dolgozunk együtt, pl. a Montázs Egyesülettel, a Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti
Alapítvánnyal, a Spanyolnátha művészeti
folyóirattal,
a
Múzsák
Kertje
Alapítvánnyal, az INTRO Tehetséggondozó és Művészetpedagógiai Programmal, a
MIKOR kortárs festészeti csoporttal, ezen kívül a Zenepalotával, a Művészetek
Házával és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral. Már évek óta jó
együttműködésben megvalósuló programunk az Operafesztivál Légyott c. egyetlen irodalmi

kísérőrendezvénye, melyet több éve már a Színészmúzeumban található Teátrum Pincehely
Galériában rendezünk.
A miskolci közönség és az ide látogató vendégek, turisták, ismét szeretettel fogadták a
Múzeumok Éjszakája rendezvényt, melyre az egész este folyamán, egészen éjfélig
folyamatosan érkeztek a látogatói csoportok. A visszajelzések alapján a zenével,
gasztronómiával, meglepetésprogramokkal színesített esemény fontos momentuma a város
kulturális életének. A Múzeumok Éjszakája az egyik legnépszerűbb közönségprogramunk,
amely azon túlmenően, hogy az itt kiállító, fellépő, előadást vagy foglalkozást tartó
művészek, alkotók seregszemléje is, a múzeum igazi ünnepének is tekinthető.

