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Eddig öt alkalommal rendeztük meg a Múzeumok Éjszakáját 

Szentendrén. Jeles eseményekké váltak ezek a programok a város 

életében. Az önkormányzattal együttműködve közös célt 

valósítottunk meg: élményeket, szórakozást, színvonalas időtöltést 

kínáltunk kicsiknek és nagyoknak, helyieknek és turistáknak 

egyaránt, öregbítettük a város és a múzeum hírnevét, erősítettük a 

lokálpatriotizmust, megerősítettük vendégeinket abban, hogy 

érdemes hozzánk ellátogatni, eltölteni itt egy délutánt és estét, mert 

maga ez a kisváros hangulatával, műemléki és természeti 

szépségeivel és a programok által nyújtotta lehetőségekkel felveszi 

a versenyt bármely magyarországi várossal.  



 
 

 
 

A Ferenczy Múzeumi Centrum új vizuális arccal, új kiállításokkal, új 

névvel ebben az évben is részt vett az országosan megrendezett 

Múzeumok Éjszakája programon.  

 

 

A megadott „Hősök, felfedezők, újítók” kiemelt tematikát szem előtt 

tartva olyan tartalmas, vendégmarasztaló programcsomagot 

állítottunk össze az idelátogató vendégek minden korosztálya 

számára, amely érdekes, izgalmas, szórakoztató, interaktív, 

ugyanakkor a városhoz, a helyi hagyományokhoz, 

kiállítóhelyeinkhez és tárlatainkhoz is kapcsolódott. 

             



 
 

 
 

 

 

Olyan fellépőket, művészeket hívtunk meg, akik valamilyen 

szempontból kiemelkedő teljesítményt értek el, országosan ismertek 

és elismertek, de mégis van lokális kötődésük. Különös hangsúlyt 

fektettünk arra, hogy a hagyományos programok, mint pl. a 

tárlatvezetés mellett ezen a kiemelt délutánon/éjszakán a 

tudomány, a sport, a különböző művészeti ágak képviselői is 

szerepet kapjanak - néhol nagyon is szokatlan társításban – 

előadásokon, bemutatókon, koncerteken.  

              

 



 
 

 
 

Mivel a központi kommunikációban meghirdetett tematikát ma már 

nagyon nehéz a művészet felől megközelíteni, lehetőséget adtunk a 

koncepció átfordítására is: a közönség nem csak nézte, hanem 

kitalálta, megvalósította önmagát, saját alkotásait és az alkotásokon 

keresztül átmozgatta kreatív fantáziáját, újra élte az alkotás örömét, 

a közösség összetartó és felszabadító erejét, az átdolgozás 

feszültségoldó hatását. 

Programjaink állandó és időszakos kiállításainkhoz is kapcsolódtak. A 

Művészetmalom, a Szentendrei Képtár mellett friss kiállításunk nyílt a 

Pajor-kúria épületének időszakos kiállítótermében is. Lois Viktor 

alkotásaiból rendezett tárlatot Dr. Bodonyi Emőke kurátor. Az eldobott 

fémtárgyakból összeillesztett bútor-, jármű-, majd hangszerszobrairól 

ismert Lois Viktor most látható legújabb szériája 10 éve formálódik. 

Alapgondolata az emberi szabadság korlátozása: a néző 

kezdeményezheti a mechanikus fémszerkezetek és a hozzájuk 

kapcsolódó, elnagyolt kidolgozású, ember alakú faplasztikák 

mozgatását. 

 



 
 

 
 

A kiállító művész ipari fémekből felépített, különleges 

hangszerszobrain játszó Tundravoice zenekara 1993 óta 

rendszeresen lépett fel nemzetközi és külföldi fesztiválokon. Az 

együttes vezetője 2005 óta külföldi helyszíneken alkot, de mostani 

magyarországi tartózkodása idejére a csapat újra összeállt. Ezt a 

koncertet tudtuk nagyrészt finanszírozni az NKA támogatásából. 

 

 

 

Ebben az évben különösen jó volt programjaink látogatottsága, 

annak ellenére, hogy Budapest mindig is komoly „konkurenciája” 

volt a szentendrei Múzeumok Éjszakájának. Közel 3000 látogató volt 

kíváncsi kiállításainkra, koncertjeinkre, tárlatvezetéseinkre. 



 
 

 
 

 

 

 

Látogatói statisztika  

2016. június 25. 

 

Múzéj 2016 

Karszalagot vásárló látogatók 

Felnőtt Diák Nyugdíjas Családi 

Jelképes 
Külf. Magy Külf. Magy Külf. Magy. Felnőtt Gyermek 

Képtár, Kmetty M.  108  30  18    

Ferenczy Múzeum  31  9      

Kovács Margit 
Múzeum  12    3    

Helytörténeti Kiállítás          

Czóbel Múzeum          

Gödöllő          

Várostörténeti séta          

MűvészetMalom  13  5  2    

Összesen:  164  44  23    

 

 

 



 

 

 

Múzéj 2016 

Karszalaggal jött

Felnőtt Nyugd 

Képtár, Kmetty 
M. 

874  

Ferenczy Múzeum 343  

Kovács Margit 
Múzeum 

311  

Helytörténeti 
Kiállítás 

100  

Czóbel Múzeum 374  

Gödöllő  216  

Várostörténeti 
séta 

42  

MűvészetMalom 468  

Összesen: 2728 0 
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