










SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 A Budapesti Történeti Múzeum Gyerek/Kor/Kép – gyermek a magyar képzőművészetben című 

kiállítás katalógusának elkészítésére elnyert 204106/02118-as azonosító szám alatt nyilvántartásba 

vett pályázatához 

A Gyerek/Kor/Kép – gyermek a magyar képzőművészetben című időszaki kiállítás a Budapesti 

Történeti Múzeum Vármúzeumában 2016. október 12-iki megnyitása óta a mai napig közel 16 000 fő 

látogatót fogadott. A kiállításról a napi sajtó és a művészeti-kulturális folyóiratok is tudósítottak. A 

sajtómegjelenéseket folyamatosan töltjük a kiállítás mikroszájtjának sajtó menüpontja alá: 

http://www.btm.hu/?q=gyerek_kor_kep_sajto 

Magyar Nemzet online: Csimota, emberpalánta, pulya 

 Mandiner.hu:  Gyerek/Kor/Kép - Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 

 Webradio.hu: Gyerek/Kor/Kép - Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 

 Ma.hu: Gyerek/Kor/Kép - Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 

 Est.hu: Gyerek/Kor/Kép – Gyermek a magyar képzőművészetben 

 Családinet.hu:  Gyerek/Kor/Kép – Gyermek a magyar képzőművészetben 

 Csalad.hu:  Korkép a gyerekekről a Budapesti Történeti Múzeumban 

 Programturizmus.hu: Budapesti Történeti Múzeum programok 2016 

 Budapestinfo.hu:  A gyermekek világa magyar képzőművészek szemével a CAFe Budapesten 

 Utazzitthon.hu:  Gyerek /Kor/Kép - Gyermek a magyar képzőművészetben 

 Programguru.hu:  Gyerek /Kor/Kép - Gyermek a magyar képzőművészetben 

 Mizuscafe.hu: Gyermekábrázolások a magyar képzőművészetben 

 Programajánlo.hu:  Gyerek /Kor/Kép - Gyermek a magyar képzőművészetben 

 Nullahategy.hu:  Gyerek/Kor/ Kép – Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban 

 Hunderground.hu: Gyerek /Kor/Kép - Gyermek a magyar képzőművészetben 

 Fokk.hu:  Gyerek /Kor/Kép a Történeti Múzeumban 

http://m5tv.hu/kulturalis-hirado/gyermek-kor-kep 

https://www.youtube.com/watch?v=pt2R9dzSA6E 

https://www.youtube.com/watch?v=qLswfO0KlAE 

http://nullahategy.hu/gyerekkorkep-kiallitas-a-budapesti-torteneti-muzeumban/ 

http://indavideo.hu/video/Fidelio_Kulturpercek_11_02_-_Gyerek_Kor_Kep_kiallitas 

http://welovebudapest.com/programok-budapesten/gyerek.kor.kep 

http://pszichoforyou.hu/gyerekkorkep/ 

http://librarius.hu/2016/11/24/mit-gondolhatunk-a-gyerekekrol-az-elmult-200-ev-gyermekabrazolasa/ 

http://hvg.hu/hvgmuerto/20161202_Megjelent_a_Muerto_decemberjanuari_lapszama 

stb. 

 

A kiállítás 2016. október 12-én tartott megnyitójára elkészült a katalógus magyar nyelven, 500 

példányban, melyből 1 példányt megküldtünk postai úton az NKA Igazgatóságára. A megnyitó óta 

máig a katalógusból közel 180 példány ment el a közreműködők számára, valamint kommunikációs és 

sajtó célra, valamint 40 példányt adott el az intézmény. 

A kiálláshoz számos külön programot is szervezünk. A mai napig két családi napot, a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja idején őszi szüneti, 2 napos minitábort, valamint iskolai és óvodapedagógusoknak 

ismerkedő délutánt. 

2016. október 20. A lámpás én vagyok – tanárok éjszakája 

2016. október 26. Gyerekek a művészetben – óvodapedagógusok napja 



2016. október 29.  Családi nap – Gyerekek a Holdon 

2016. november-3-4. Gyerek velünk múzeumba! - minitábor 

2016. november 26. Családi nap – gyerekek egymás közt  

2016. december 17. – rendhagyó tárlatvezetés asszonyi szemmel, vendégünk Péterfy-Novák Éva 

2017-ben a kiállítás zárásáig még számos további programot szervezünk: családi napot, szakmai 

napot, szabadegyetemi beszélgetést, szakmai konferenciát. 

A kiállításhoz többféle múzeumpedagógiai foglalkozást is kínálunk: 

http://www.btm.hu/?q=gyerek_kor_kep_program#muzped 

Ezekre folyamatosan fogadunk osztályokat heti 2-3 alkalommal. Ezen kívül érzékenyítő 

drámapedagógiai foglalkozásokra tudunk meghívni hátrányos helyzetű iskolások. Eddig 5 alkalommal 

jöttek és a kiállítás nyitvatartása végéig még 5 csoportot várunk. 

A kiállítást ismertető mikroszájt elérhető a Budapesti Történeti Múzeum honlapjának nyitó oldaláról: 

http://www.btm.hu/?q=gyerek_kor_kep 

Valamint a kiállításhoz facebook oldalt is létrehoztunk és a Kedd Studioval együttműködésben 

megvalósított ajánló kisfilmet a youtube-on is elérhetővé tettük. 

https://www.facebook.com/GyerekKorK%C3%A9p-Gyermek-a-magyar-

k%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szetben-657535444395083/?fref=ts 

https://www.youtube.com/watch?v=voAHF6gIUjY 

 

Budapest, 2016. december 15. 

 

 

Molnárné Aczél Eszter 

 

 

 

 

 


