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2016. április 20-án nyílt meg első helyszínén, a Magyar Állami Operaházban a Schreiber-GyermekSzínház Mesés papírjátékok című időszaki vándorkiállítás. Második helyszíne a Miskolci
Színészmúzeum volt, ahol 2016. június 10. és augusztus 29. között láthatta a közönség. Harmadik
helyszínén Egerben, a Dobó István Vármúzeum Ziffer Sándor Galériájában, 2016. szeptember 15-től
2017. június 30-ig jelenleg is látható.
Az elkészült kiállítás nyolc tematikai egységben tárta föl Jacob Ferdinand Schreiber nyomdájából

útnak indult, s a 19. század végén népszerű papírszínház történetét, a készítés technikáját, az
illusztrátorok személyét, a szövegkönyvek keletkezését, otthoni használatát, s több
generáción át tartó őrzését, s múzeumba kerülését, restaurálását és napjainkba történő
visszahelyezését a múzeumpedagógiai foglakozások segítségével.
A tárlat rendkívül gazdag, s szinte hazai szinten egyedi kollekciót mutat be a papírszínház
sokféle nyomatából. A témákról nyújtott információt egy-egy tablón érdekességekkel, tartalmi
kapcsolatokkal színesítve tettük szemléletesé. A kiállítás hiánypótló, ilyen nagy számban nem
volt még példa a bemutatásra, tematikája betekintést nyújt a gyermekeknek szánt
ismeretátadás sokféleségébe, a polgári családok értékrendjébe, s a papírszínház által nyújtott
képzőművészeti, zenei, szépirodalmi, színháztörténeti ismeretekbe.

Szem előtt tartva a múzeum, játék és a színház nyújtotta élmény lehetőségeit,
vándorkiállításunkkal a Magyar Állami Operaház és a Miskolci Színészmúzeum kiállítási
programjába illeszkedtünk. Az Operaház helyszíne kiváló alkalmat teremtett a múzeumi
gyűjtemény széleskörű bemutatására. Kilépve a múzeum falai közül, az operaszerető
közönséghez vittük, s közvetítettük a hajdani, 19. század végi színházi repertoárt.

Magyar Állami Operaház, a kiállítás első helyszíne

Egri helyszínünkön a kiállításban megjelenő játékos elemekkel a színjátszásra, a vizuális
hatásokkal, az alkotásra ösztönöztük a családdal érkező egyéni látogatókat. A gyerekek
jelmezeket ölthetnek magukra, a szövegkönyvek segítségével a szereplők párbeszédét
idézhetik és elkészíthetik saját papírszínházukat. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai
órák (Múzeumi barangoló – Mesés papírszínház múzeumi óra és műhelymunka) célkitűzése a
tanulók vizuális, zenei, színháztörténeti, irodalmi ismereteinek bővítése az alkotás és a
művészetek iránti érdeklődés felkeltése. A kiállítás 2017 júniusáig várja a látogatókat, a
beszámoló így még nem teljes, a kapcsolódó programok nagy része ez évben fog megvalósulni.
A kiállítás kurátora Császi Irén néprajzkutató-muzeológus, látványterv, grafikai munkák, kiállítás
rendezés Erdős Aranka, Csintalan András, múzeumpedagógus Veréb Emese, Földi Viktória.

A kiállítás ismertetése
Az első részben „Először voltam életemben színházban…” Kassától a múzeumi gyűjteményig

címmel a papírszínház használója, őrzője, a kassai származású Schmotzer Alajosné Tarczal
Mária színészi vénával megáldott lány, fiatal kori életébe tekinthetünk be. A Szent Domonkos
Rendi nővérek, majd az Orsolya apácák iskolájába járt, ahol nagyon korán felismerték
versmondó- és szónoki tehetségét, sokszor szerepeltették, zongorázott, verset mondott,
színészkedett, festett. Az első világháború idején a hadiárvák javára szervezett előadásokban
lépett fel, majd 1917-től a kassai Katolikus Legényegylet Színjátszó körének jeles szereplője
volt. A kiállításban archív fotók, gyermekeinek írt naplója, magyaros báli ruhája, a színjátszó
kör meghívója idézik a kassai 20. század eleji polgári miliőt. A családtörténet szerint Tarcal
Mária férjhez ment, az 1950-es években átköltöztek Magyarországra, Szilvásváradra.
Hozhattak magukkal saját tárgyakat, bútorokat, s így került a papírszínház – viszonylag
sértetlenül – új otthonukba. Később, 1977-ben Egerbe költözött a család, ahová a ládában
tárolt papírszínházat is elhozták. 2013-ban az unoka, Schmotzer Angéla felajánlására a Dobó
István Vármúzeum, az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával megvásárolhatta a
843-darabból álló papírszínház kollekciót. A vándorkiállítás 382 darabot tár a nagyközönség
elé.

Kiállításrészlet, Magyar Állami Operaház

Az esslingeni Schreiber kiadó
A kiállítás 24 különleges színpadi jelenettel idézi meg a 19. század végén népszerű operákat,

meséket és szépirodalmi műveket. A díszletek és figurák gazdag látványával feltárulnak az
operamesék: A varázsfuvola, Tannhäuser, Az orleans-i szűz, Genovéva, A Säckingeni trombitás,
A haramiák, Faust, A cár és ács, Mikádó, a Grimm mesék: Csipkerózsika, Hamupipőke, az
Ezeregyéjszaka meséi: Aladdin és a csodalámpa, Ali baba és a negyven rabló, Gólyakalifa, a
szépirodalmi művek: Nyolcvan nap alatt a föld körül, Grant kapitány gyermekei, Lumpáciusz
Vagabundusz, A hamelni patkányfogó, és Max és Móricz előadásai. A kiállításban 24 darab
núttal ellátott, mozgatható lamellás színpaddobozba rendezve, ledes megvilágítással, a vitrin
fóliázásával értük el a színházi hangulatot. A színművek látványa mellett a tablókon
betekinthetünk a papírszínház történetébe.

A litografált papíríveken megjelenő Schreiber Gyermek Színház Jacob Ferdinand Schreiber
esslingeni nyomdájából indult útjára, 1878 és 1921 között. Feltehetően 69 önálló
szövegkönyvet, hozzájuk tartozó, papírívekre nyomtatott jeleneteket és figurákat adott ki. A
Schreiber színház litográfiai módszerrel nyomott, számsorozattal ellátott lapokból,
dekorációból, figurákból és a szövegkönyvekből állt. A nyomtatott dekorációkat a megvásárlás
után otthon vágták ki és állították össze. A színpadot egy nútokkal ellátott fakeretbe
rendezték, melynek fő- és köztes függönyei, oldalkulisszái, keretdekorációi, figurái és háttér
színfalai voltak.

Új találmány a sokszorosításban
A papírszínházak elterjedéséhez igen nagy mértékben hozzájárult a tömeges reprodukálást
lehetővé tevő kőnyomat, a litográfia, majd színes változatának a kromolitográfiának a
feltalálása. A litográfia technikáját 1794-ben a müncheni származású Aloys Senefelder
indította útjára. A rajzot zsíros tussal, vagy krétával, kézzel rajzolják fel a kellőképp előkészített
kőre vagy lemezre. Az igényesebb nyomatokhoz akár hat, nyolc, tizenkét, esetleg huszonnégy
színre is szükség lehetett. A papírszínház készítésekor egy-egy szín díszleteit, kulisszáit,
kellékeit és figuráit jó minőségű papírra nyomtatták, majd megerősítésképpen egy vastagabb
papírkartonra kasírozták, gyűrődés mentesen ragasztották.

A Schreiber kiadó a kor legismertebb illusztrátoraival dolgozott. A papírszínház képeit többek
között Theodore Guggenberger, Paul Hermann Wagner, Fedor Alexander Finzer, Robert Forell,
Hugo Schoeppl, Josef Mauder illusztrálta.

Szövegkönyvek
A kiadó 1878 és 1921 között feltehetően 69 önálló szövegkönyvet, hozzájuk tartozó
jeleneteket és szereplőket adott ki. Tarczal Máriától 23 német gót betűs szövegkönyv került a
Dobó István Vármúzeum gyűjteményébe. A szövegkönyvek egységesen 16 oldalasak, a
címlapon Robert Forell metszetével papírszínház ábrázolás látható, fölötte a bal felső
sarokban a kiadás sorszámát jelölték. Középen a cím és szerző olvasható, alatta az addig
megjelent szövegkönyveket cím szerint reklámozták. A szövegkönyvek írói között találunk
ifjúsági könyvek íróit, tanárokat, újságszerkesztőket, ügyvédeket. A legtöbb szövegkönyvet
Ernst Siewert és Inno Tallavania írta.

Az orleans-i szűz papírkulisszái és figurái

Figurák
A Schreiber figurák tervezéséhez forrásként a Braun és Schneiders-féle képeslapsorozat
szolgált, "Zur Geschichte der Kostüme" (1861–1880, München), mely kiváló forrás volt a
történeti festők, könyvillusztrátorok, a divat- és jelmeztervezők számára. A figurákat nem egy
az egyben másolták, egyes estekben erősen megváltoztatott formában használták fel a

rajzokat. Jeles illusztrátorok voltak: Andreas Müller, Ernst Fröhlich, Max Adamo, Ferdinand
Rothbart, Konrad Weigand és Franz Xaver Simm. A valódi színház szereplőihez hasonlóan a
papírszínház figurái is „átöltöztek”, azaz kétféle ruhában, olykor életük több szakaszában,
fiatal és idős korban is ábrázolták őket. Legtöbbször a főszereplőket jelenítették meg többféle
formában, ilyen pl. Jeanne d'Arc, Tannhäuser, Hamupipőke alakja.

Miniatűr színház otthoni környezetben
A papírszínház igényes, szép kivitelével a polgári családok gyermekeit ismertette meg a
korabeli színházi repertoárral. A szülők megrendelték vagy játékkereskedésben megvásárolták
a papírszínház litografált lapjait, s gyermekeikkel együtt vágták ki a szereplőket, háttér- és
oldalkulisszákat, díszleteket, kellékeket. A fényhatások elérése miatt olykor színes áttetsző
hártyapapírral vagy zselatinlappal fedték az ablak vagy ajtónyílásokat, a megvilágításhoz
mécsest használtak. A szövegkönyvek segítségével próbákat tartottak, megtanulták a
szövegeket olvasni, a színpadkeretet berendezni, a jeleneteket váltani, a figurákat mozgatni.
Az előadások élményét technikai hatásokkal fokozták: papírfül segítségével nyíló-záró, tolóhúzó mechanizmussal mozgatták pl. a várkastély ajtaját, ablakát, a barlang száját, vagy a
kígyókat a sziklák mögött. A szövegkönyvekben rendezői utasítások szerepelnek a különböző
vizuális- és hangeffektusok, fény, tűz, villám, dörgés, szél, eső leglátványosabb és
leghatásosabb létrehozásához.

Mécsessel megvilágított várkastély. Az előadások élményét fény- és hangeffektusokkal fokozták

„Amikor játék a munka” A Schreiber papírszínház restaurálásának kulisszatitkai
A Schreiber-féle papírszínház 125 darabjának konzerválását és restaurálását az NKA
Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával Meggyes Anita okleveles bőr- és
papírrestaurátor művész végezte. A restaurálás mozzanatait tablón tártuk a közönség elé.
A munkafolyamat fő célja az aktív fertőzés megszüntetése, a fizikai sérülést szenvedett
darabok helyreállítása volt olyan mértékben, hogy azok a továbbiakban egy igényes kivitelű
papírszínház esztétikus és funkcionális részei lehessenek.
Papírszínház élmény napjainkban
A Dobó István Vármúzeum múzeumpedagógiai programjain belül a Várműhelyben nyári
napközis alkotótáborok megrendezésére kerül sor, a múzeum gyűjteményeire építve. A
kiállítás előkészítése idején, 2015-ben a MESE-VÁR táborban a Schreiber papírszínház
különleges birodalmát fedezte fel 24 gyermek (8–14 évesek). A választott mese Az Aladdin
csodalámpája volt, mely része a gyűjteménynek. Öt nap alatt, különböző művészeti technikák
alkalmazásával – a vizuális szemlélet formálása és a tehetségfejlesztés mellett – az alkotás
örömének megélése volt a cél.

A kiállítás megnyitója, Dobó István Vármúzeum Ziffer Sándor Galéria

A kiállítás egri helyszíne, Dobó István Vármúzeum Ziffer Sándor Galéria

A vándorkiállítás megnyitója, Miskolci Színészmúzeum

A vándorkiállítás megnyitója, Miskolci Színészmúzeum

A kiállítás megnyitója, Magyar Állami Operaház

A kiállítás megnyitója, Magyar Állami Operaház

A kiállítás megnyitója, Magyar Állami Operaház

Papírszínház készítés az egri helyszínen

A kiállítás egri helyszínén a látogatók korabeli jelmezeket ölthetnek magukra

A kiállítás hasznosulása, látogatószám, jegybevétel, sajtóanyag, kapcsolódó programok,
fotódokumentáció
A kiállítás látványelemeivel, ismereteivel a szórakozva tanulás lehetőségét kínálja. A berendezett
papírszínház jelenetek és a tablókon olvasható információk mellett igyekeztünk olyan látványelemeket
tervezni, melyek az esztétikai hatás mellett a színházi világ korabeli varázsát idézik. A látogató a
papírszínház kapun keresztül lép a kiállítótérbe, ember nagyságú papírszínház figurák teszik lehetővé
az emlékfotó készítését. A színdarabok szereplőit idéző öltözetekbe lehet bújni (rokokó leány és fiú
öltözet, páncéling, török kori fiú öltözet, Csipkerózsika, Hamupipőke öltözete). A ruhák kölcsönzését a
Gárdonyi Géza Színház tette lehetővé. A kiállításban, mini színpadon a német gótról magyar nyelvre
fordított szövegkönyvek segítségével lehetőséget adunk a szerepjátszásra.

Kiállítás vezető

A kiállítást kísérő kiállítás vezető hasznos információt nyújt az eddigi kutatási eredményekről.
Összefoglalja a Schreiber papírszínház gyűjteménybe került darabjainak történetét, készítés
technikáját, használatát, elterjedését.

Schreiber-Gyermek-Színház Mesés papírjátékok Kiállítás vezető
MM Megfejtett múlt-a Dobó István Vármúzeum ismeretterjesztő kiadványai

Három helyszínen más-más hasznosulási lehetőségek alakultak ki:

Magyar Állami Operaház

Az Operaházi helyszín látogatottsága eddig nem tapasztalt látogatószámot eredményezett,
hiszen az előadásokon résztvevő közönségen túl az opera vizit alkalmain jelentkező
turistaforgalom is növelte a látogatói statisztikát. A kiállítás időtartama alatt 2016. április 20.2016. június 3. között 36 előadáson megközelítőleg 36 000 000 néző vett részt, melyhez a
naponta két időpontban induló csoportok és egyéni látogatók részére indított idegen nyelvű
operalátogatás vendégeinek a létszáma is társult.

Miskolci Színészmúzeum
2016. június 10. és augusztus 29. között láthatta a közönség a Miskolci Színészmúzeumban a
vándorkiállítást. Ez időszakban kiemelkedő program volt június 25-én a Múzeumok éjszakája. A
kiállításhoz tárlatvezetés és papírfigurák készítése kapcsolódott.

Összesen 531 fő vett részt a

programon.
Miskolci Színészmúzeum
teljes áru
2016

nyugdíjas jegy

diák jegy

ingyenes jegy

összes
látogatószám

június

12

6

145

267

423

július

35

19

98

107

207

augusztus

33

16

22

39

119

összesen

80

41

265

413

751

Múzeumok éjszakája, Miskolci Színészmúzeum

Dobó István Vármúzeum Ziffer Galéria látogatottsága és jegybevétele 2016. szeptember 15.
- 2016. december 31. között

helyszínen jegyet váltó
(fő)

vármúzeumi belépővel
látogató (fő)

felnőtt

26 év
alatti

26 év
alatti

62 év
fölötti

szeptember

18

8

17

143

63

168

71

488

13250

október

20

4

13

147

76

163

74

497

13750

november

1

2

9

1

13

3250

december

12

5

8

2

2

2

31

12500

összesen

51

19

47

293

141

333

1029

42750

2016
62 év
felnőtt
fölötti

Ingyenes
összesen bevétel
látogatók
(fő)
(Ft)
(fő)

145

nyitva tartás:
szeptember 16-tól október 31-ig hétfők kivételével minden nap
november 1-től december 11-ig csak szombaton és vasárnap
december 12-től hétfők kivételével minden nap
A hétvégére korlátozott nyitva tartásnak gazdaságossági okai voltak.

Kapcsolódó programok és fotódokumentáció
- Október 3. - Tanárok Éjszakája
18.00 Berecz Mátyás igazgató köszöntője
18.10 Látogatás a felújított Kazamatában
19.20 A Dobó István Vármúzeum múzeumpedagógiai kínálatai
Rövid szakmai bemutató, majd kötetlen beszélgetés a tananyag és a múzeumpedagógia
kapcsolódásáról
- Október 11. 16.00 A Schreiber -féle papírszínház -Szakmai bemutató tanároknak. A kiállítást Császi
Irén, a kiállítás kurátora mutatta be. Veréb Emese múzeumpedagógus a kapcsolódó
foglakozásokat ajánlotta.
- November 8. 16.00 Mesés papírjátékok Tárlatvezetés tanároknak. A kiállítást Császi Irén, a kiállítás
kurátora mutatta be.

-Október 17. - Az Egri Vár Napja
10.00 – 15.00 Várműhely a Dobó-bástya Rendezvénytermében
„Az újjászületés kapujában” és a „Mesés papírjátékok” című kiállításokhoz
kapcsolódó tárgyalkotó foglalkozások, papírlegyező, gurigavitéz készítése,
középkori játékbarlang, fémdomborítás, Gárdonyi kuckó – Meseprogram
gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak– kirakók, óriás puzzle, titkosírás,
mesesarok.
13.00

„Papírba zárt világ” – Császi Irén rendhagyó tárlatvezetése a Ziffer Galériában

Valamennyi programot a Múzeumok Őszi Fesztiválja című programsorba illesztettük.

– December 12. Csak itt, csak most látható a diótörő figurája!

A kiállítást az adventi időszakra kiegészítettük a karácsonyi klasszikus Diótörő figurákkal, melyek az
egri származású Pozder Péter földrajztudós édesapjának fából faragott alkotásai. Erre az időszakra
kínáltuk új programunkat, mesesarkot kialakítva a Bródy Sándor Gyermekkönyvtár mesekönyveinek
kölcsönzését tettük lehetővé a kiállításba látogató gyerekek számára.

Pedagógiai program bemutatása

MESE-VÁR tábor
A kiállítás előkészítése idején, 2015 nyarán a Várműhely nyári MESE-VÁR táborában a
Schreiber papírszínház tematikus feldolgozása indult el, 24 gyermekkel (8–14 évesek). A
feldolgozás során a török időket megidéző kiállításrészek szolgáltak inspirációul, de nagy
szerepet kapott a gyermekek fantáziájára épülő képi világ is. A figurák hidegtű technikával, a
papírkulisszák színes tusfestéssel készültek.

A kiállításhoz két múzeumpedagógiai foglakozás kapcsolódik. A helyi óvodák és iskolák
számára kedvezményes jeggyel „Múzeumi barangoló” néven kínáltuk ki a két egymásra épülő,
de külön- külön is élvezhető foglalkozást. A célcsoportok eléréséhez tanári délutánokat
szerveztünk. Célunk volt a foglalkozás látogatása előtt a pedagógusokkal megismertetni a
tárlatot, hogy a gyerekcsoportok megérkezésük előtt rá tudjanak hangolódni a látottakra. A
több éves személyes kapcsolatok révén a pedagógusok e-mail címeire küldtük el az órák
leírásait. A foglalkozásokat hirdető plakát az oktatási intézményekben kerültek elhelyezésre.
A két múzeumpedagógiai foglakozás a tanév második felétől indul el, mivel 2017 februárjáig,
Az újjászületés kapujában című időszaki kiállítás foglakozásait vezetik a múzeumpedagógusok.
Múzeumi barangoló – Mesés papírszínház múzeumi óra
A múzeumi óra a kiállítás terében zajlik. A gyerekek megismerhetik a színjátszás történetét
egy kirakós játék segítségével. Tarczal Mária naplójának másolatát vehetik kézbe, melyből a
20. század polgári életmódjára vonatkozó részleteket ismernek meg. A papírfigurák művészi
kivitelezését az alkotók számára ismert „Zur Geschichte der Kostüme”című német könyvből
azonosíthatják be, megismerve a kor divattörténetét. Az irodalmi alkotások rövid ismertetője
alapján meg kell keresni a mű papírszínházban való megjelenési formáját, azonosítva a
karakterekkel. A foglalkozás végén jelmezeket ölthetnek magukra, melyben bemutathatják a
megismert karakterek főbb jellemvonásait, a szövegkönyvek segítségével a szereplők
párbeszédét idézhetik.
Korcsoport: óvoda, általános iskola, középiskola
Kapcsolódó tanóra: történelem, drámapedagógia, rajz és vizuális kultúra, technika
Múzeumpedagógus: Földi Viktória

Jelmezpróba a kiállításban

Az életre kelt papírszínház a Várműhely nyári MESE-VÁR táborában

Műhelymunka
A műhelymunka foglalkozás, a kiállítói tér mellett található Várműhelyben került meghirdetésre. A
foglalkozáson a csoportnak lehetőséget biztosítunk, hogy megalkossanak egy jól működtethető
papírszínházat a kiállításban megismert Aladin csodalámpája, vagy egy előre egyeztetett, gyerekek
által jól ismert mese alapján. A szereplőket többféle változatban készítjük el a történetnek megfelelően
”átöltözve” a Schreiber-féle figurákhoz hasonlóan. Az alkotás során a korosztályhoz alkalmazkodva

egyedi vagy sokszorosító grafikai technikát alkalmazunk. Közben a gyerekek kifesthetik az előre
elkészített díszleteket, a mese előadásához szükséges oldalkulisszákat és háttérképeket.
Korcsoport: óvoda, általános iskola, középiskola
Kapcsolódó tanóra: irodalom, rajz és vizuális kultúra, művészetek, technika
Múzeumpedagógus: Veréb Emese

A vándorkiállítás három helyszínének meghívója

Sajtómegjelenések:
-A Schreiber-gyermek-színház Mesés papírjátékok vándorkiállításról:http://www.opera.hu/
-Schreiber-Gyermek-Színház papírszínház kiállítás (www.hellomiskolc.hu 2016. június 10.)
-Miskolcra érkezik az egri papírszínház (www.heol.hu 2016. június 15.)
-Mesés papírjátékok( www.kultura.hu 2016. június 03.)
-Papírszínház vándorkiállítás (otthonedes.blog.hu 2016.április 28.)
-Újra Egerben látható a Schreiber- féle papírszínház (mindenamieger.blogspot.com)
-Családi kirándulás a mese birodalmában (www. programturizmus-hu)
TV hír: szeptember 15. TV Eger, nyilatkozat a Schreiber papírszínház kiállításról

Rádió hír: május 10. Szent István Rádió, Tudományról, kultúráról mindenkinek: Mesés papírjátékok
kiállítás a Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből, nyilatkozat
Online megjelenések:
http://operafesztival.hu/index.php/hu/eladasok/55-kiallitas/1749-schreiber-papirszinhaz
http://otthonedes.blog.hu/2016/04/28/papirszinhaz_vandorkiallitas
https://mindenamieger.blogspot.hu/2016/09/ujra-egerben-lathato-schreiber-fele.html
http://bartok135.hu/hu/cikk/kiallitas/bartok-plusz-operafesztival-schreiber-papirszinhaz
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/17209-megnyito-azsinagoga-galeriaban-meses-papirjatekok-kiallitas-a-dobo-istvan-varmuzeumjatekgyujtemenyebol.html
https://www.hellomiskolc.hu/Schreiber-Gyermek-Szinhaz-papirszinhaz-kiallitas-megnyito
http://gardonyiszinhazblog.gportal.hu/gindex.php?pg=32487496&postid=1321465
http://www.heol.hu/heves/kultura/miskolcra-erkezik-az-egri-papirszinhaz-670129/
http://www.tveger.hu/2016/09/16/papirszinhazak-a-ziffer-galeriaban/
http://www.gyogyvizek.hu/programok/bartok-plusz-operafesztival.html
http://museum.breuerpress.com/2016/06/15/miskolcra-erkezik-az-egri-papirszinhaz-1466012166/
http://magyarmuzeumok.hu/latogato/3394_hosies_helytallas_hol_mashol
http://tervlap.hu/cikk/show/id/4572
http://pannonhirnok.com/miskolcra-erkezik-az-egri-papirszinhaz/
https://mindenamieger.blogspot.hu/2016/09/egri-var-schreiber-gyermek-szinhaz.html
http://videa.hu/videok/kreativ/schreiber-gyermek-szinhaz-meses-papirjatek-a-c.-dobo7yFfnuheTPnJxJql
http://www.sajtolista.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=118441:schreibergyermek-szinhaz-kiallitas-megnyito&catid=91:kultura
http://www.sajtolista.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=122568:schreibergyermek-szinhazmeses-papirjatekok-kiallitas-megnyito&catid=91:kultura
http://www.tveger.hu/tag/kiallitas/
http://www.boon.hu/bartok-plusz-operafesztival-2016-kiseroprogramok-varosszertemiskolcon/3081414
http://www.hermuz.hu/hom/images/hireink/2016/muzmus/muzmus_36.pdf

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-dobo-istvan-kupa.html
http://est.hu/esemeny/9095135/schreiber-gyermek-szinhaz_-_meses_papirjatekok_kiallitas
http://frissvideok.hu/regionalis/797482-video-meses-papirjatekok-a-szineszmuzeumban
https://www.youtube.com/watch?v=kYllSamAAiI
http://www.radioeger.hu/hir.php?htip=all&hirid=6424
http://www.heol.hu/heves/kozelet/latvanyos-jatekszer-a-galeriaban-683979/

Sajtóanyag:
SCHREIBER-GYERMEK-SZÍNHÁZ
Mesés papírjátékok
kiállítás a Dobó István Vármúzeum Játékgyűjteményéből
Ziffer Sándor Galéria
(Eger Kossuth Lajos u. 17.)
Megnyitó: 2016. szeptember 15-én 17.00 óra

A papírból készült színházi játék a virágkorában, a 19. században nem hiányozhatott a polgári családok
otthonából. A gyerekeket és a felnőtteket egyaránt elkápráztatta.
A litografált papíríveken megjelenő Schreiber Gyermek Színház Jacob Ferdinand Schreiber nyomdájából
indult útjára 1878-ban, s egészen 1926-ig gyártották. Az Esslingenben nyomtatott papírszínház a sok
év alatt széles körben elterjedt, Európa szerte ismertté vált.
Schreiber papírszínházának repertoárja 69 színházi előadást kínált, melyben irodalmi művek, operák,
mesék találhatók. Az eredeti művek alapján készült szövegkönyveit, „füzetecskéit” párbeszédes, verses
formában tanárok, ifjúsági írók írták át. A színpadi díszletek, figurák művészeti remekművek, neves
illusztrátorok alkotásai.
A kiállítás 20 különleges színpadi jelenettel idézi meg a 19. század végén népszerű operákat, meséket
és szépirodalmi műveket. A díszletek és figurák gazdag látványával feltárulnak A varázsfuvola,
Tannhäuser, Az orleans-i szűz, Genovéva, A Säckingeni trombitás, A haramiák, Faust, Csipkerózsika,
Hamupipőke, Nyolcvan nap alatt a föld körül, Grant kapitány gyermekei, és az Ezeregyéjszaka meséinek
előadásai. Betekinthetünk a papírszínház történetébe, olvashatunk készítési technikájáról,
használatáról, a szövegkönyvek íróiról a művészi kivitelű háttér, oldalkulisszák és figurák
illusztrátorairól.
A Schreiber papírszínházat több generáción át egy egri család őrizte, a kassai származású családtag,
Schmotzer Alajosné Tarczal Mária hagyatékaként. Aki a Kassai Katolikus Legényegylet Színtársulatának
nagy sikerű szereplője volt.

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával a papírjáték történet ritka
darabjai kerültek a Dobó István Vármúzeum játékgyűjteményébe 2013-ban. A Jacob Ferdinand
Schreiber-féle miniatűr papírszínház 849 darabból áll, melynek részei: áttört színpadkeret, színfalak,
oldalkulisszák, díszletek, kellékek, jelmezes szereplők és szövegkönyvek.
A gyermekszínházat a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával – a
legsérültebb darabok restaurálása, konzerválása után – vándorkiállítás formájában tárjuk a közönség
elé.

Eger, 2017. január 26.

Császi Irén
a kiállítás kurátora

