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JÁTSZANI….
Remsey Jenő György, Remsey Iván, Remsey Flóra, Remsey Dávid kiállítása
GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
2016. OKTÓBER 14 – 2017. FEBRUÁR 26.
A kiállítást kurátora: Őriné Nagy Cecília, Lovas Lilla, Hutvagner Éva
A kiállítást rendezte: Fábián Balázs, Mayer Róbert

A világ felett. A Remsey család négy generációja. Gödöllő, 2016. címmel Gödöllő város
kezdeményezésére öt helyszínes kiállítással emlékeztünk meg a kulturális életben fontos
szerepet játszott Remsey családról. A múzeum egy kiállítással és programokkal kapcsolódott
be a megemlékezésekbe, amelyek részét képezték a GödöllŐsz fesztiválnak, illetve a
múzeumunk részéről a Múzeumi Őszi Fesztivál gödöllői programkínálatnak.
Az öt városi helyszín helyszín további kiállításai voltak:
VALAHONNAN VALAHOVÁ… REMSEY FLÓRA ÉS REMSEY DÁVID KIÁLLÍTÁSA
Gödöllői Iparművészeti Műhely, Gödöllő, 2016. október 14 – december 18.
EGYENES VONALON – REMSEY JENŐ GYÖRGY, REMSEY IVÁN, REMSEY FLÓRA,
REMSEY DÁVID GRAFIKÁI
Levendula Galéria, 2016. október 14 – december 8.
REMSEY LEGENDÁRIUM
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllő, 2016. október 14 – november 30.
REMSEY FLÓRA KÁRPITMŰVÉSZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllő, 2016. október 14 – 2017. március 5.
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A város a kiállításokhoz két kiadványt is jelentetett meg:
A Világ felett. A Remsey család négy generációja. Gödöllő, 2016. (szerk: Kecskés József,
Kerényi B. Eszter, Őriné Nagy Cecília)
Remsey Iván katalógus. Gödöllő, 2016
A MÚZEUM PÁLYÁZATBÓL MEGVALÓSÍTOTT ESEMÉNYEI
I.) KIÁLLÍTÁS
A tárlat Remsey Flóra és családja; édesapja, nagyapja és fia művészetét mutatta be, kiemelve
a család művészetétől elválaszthatatlan bábművészeti tevékenységüket. Bábjaikat az Országos
Színháztörténeti

Intézet

és

Múzeum

műtárgyaiból

szakmuzeológusuk (Lovas Lilla, Hutvagner Éva)

válogatva

mutattuk

be,

két

segítségével. A kurátorok nemcsak a

tárgyakkal, hanem felnagyított archív fotókkal, a művészektől vett idézetekkel is segítették
bemutatni a művészek bábokkal való kapcsolatát és a Remsey bábszínház bábtörténeti
jelentőségét.
A bábok mellett a bábkészítő tevékenységüket és a családban élő művészeti hagyomány
továbbélésére, a játék és mesevilág fontosságának bemutatására helyeztük a fő hangsúlyt. A
kiállításunkban a Gödöllői Városi Múzeumban őrzött műtárgyak mellett a család tulejdonában
lévő festményeket is sikerült bemutatni. Sikeresen restauráltattunk, tisztíttattunk meg a
Gödöllői Művésztelep Alapítvány és a város támogatásával, valamint saját költségvetésből
több, rossz állapotban lévő festményt, amelyeket eddig még nem, vagy csak a múlt század
elején mutattak be a nagyközönségnek.
Az ebben a kontextusban még nem bemutatott műtárgyegyüttes szívesen látogatott kiállítássá
tette tárlatunkat. Mind a gödöllői látogatók, mind a Budapestről vagy az ország más területéről
ideérkezők örömmel nézték a sok esetben személyesen is ismert alkotók műveit.
A dédnagyapa Remsey Jenő (1885–1980), a nagyapa Remsey Iván (1921–2006), az édesanya
Remsey Flóra (1950–2014) és a fiatal Remsey Dávid (1980) grafikusművész bemutatott anyaga,
a kiállítás kivitelezési munkájának, az installációnak köszönhetően az anyag sokfélesége
ellenére szép egységként jelent meg.
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Az öt helyszín egymást erősítette és növelték egymás látogatószámát.
Az öt helyszínes kiállítássorozathoz készült kiállítási katalógus – amelyben sok színes és feketefehér kép, műtárgyjegyzék és a bemutatott művészek versei is szerepeltek– méltó kísérője volt
kiállításunknak.
Őriné Nagy Cecília
művészettörténész

Az összes látogatószám a kiállítás nyitva tartása alatt: 1720 fő
Bevétel: Mivel a látogatók összesített jegyet vesznek az egész múzeumi területre(azaz időszaki
és állandó kiállításra egyaránt érvényes jegyet), ezért külön nem lehet meghatározni csak
az időszaki kiállításból származó bevételt.
Múzeumpedagógiai foglalkozásból származó bevétel: az október 15-i foglalkozás ingyenes volt.
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A KIÁLLÍTÁSHOZ

Remsey Jenő: Pythia (Szegény babacsináló asszony), 1915
olaj, vászon, magántulajdon

Remsey Iván bábok
4

Remsey Dávid: Fényinstalláció

Remsey Flóra alkotásai a kiállításon
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II.) KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ, 2016. október 14. péntek 16.00. óra
Köszöntőt mondott: dr. Gémesi György polgármester
Megnyitotta: Wehner Tibor művészettörténész
Közreműködtek: Brecz Annamária – hárfa, Dezső Piroska – hegedű, Gordos Éva – fuvola
Az öt helyszínes kiállításmegnyitó központi helyszíne a múzeum volt. Ekkor kb. 350 ember
jelent meg itt, és nézte meg a kiállítást. Ez nagyrészt köszönhető annak is, hogy a család ismert
és kedvelt Gödöllőn, valamint jó sajtómegjelenést kapott a megnyitó és a készülő kiállítások.
Továbbá mind az öt helyszín hozta a maga sajátos kis „bázisát” így egy igen érdekes és sokszínű
közönség jött létre ekkor.

Wehner Tibor a megnyitón

A kiállításmegnyitó
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III.) BÁBKÉSZÍTÉS
Bábkészítés zajlott a Színháztörténeti Múzeum munkatársainak közreműködésével a Remsey
családról szóló időszaki kiállításunkban 2017. október 15-én szombaton, 10.00-13.00 óráig
„ Amióta gyermek van – azóta van baba is, és bábu is. És lesz is mindaddig, amíg gyermeklelkű
emberek élnek a világon. A bábu az emberiség játékos kedvéből született, hogy maga is játékra
indítson, színes álmok világába emeljen, és hogy gondtalan perceket szerezzen
kicsineknagynak egyaránt… A bábjáték különleges művészet: szemfényvesztés, mese és
színház egyszerre” fogalmazta meg a bábokat tervező Remsey Iván. Ezen a délelőttön bábokat
terveztünk és készítettünk a Színháztörténeti Múzeum munkatársaival a Gödöllői Városi
Múzeum időszaki kiállításában, amely a Remsey család négy generációjáról szól, akik a bábok,
mesék világában éltek / élnek és alkottak / alkotnak. 10.00 és 12.00 között két osztály, majd az
ezt követő egy órában egyéni látogatók vehettek részt a bábkészítő foglalkozáson. A bábok
eredeti tervek alapján készültek, ahogy annak idején a Remseyek műhelyében. Nagyon
élvezték kisebbek és nagyobbak is. Célunk a Remsey család megismertetése volt a
kissebbekkel és a bábkészítés fortélyainak megismertetése. Örömmel láttuk, hogy minderre
vevők voltak kicsik és nagyok is. Jó időpontválasztás: szombati munkanap ekkor a pedagógusok
mindig jobban vevők külső programokra. A kiállításmegnyitót követő nap volt, tehát még
mindenkiben friss volt az érdeklődés. A program ingyenes volt.
Látogatószám: 92 fő, abből 62 fő csoportosan
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IV.) TOVÁBBI PROGRAMOK
2016. október 18.: Bemutató múzeumpedagógiai óra és tárlatvezetés a Múzeumok Őszi
Fesztiválja szervezésében zajló Sajtótúra résztvevőinek a Gödöllői Városi Múzeum
állandó kiállításaiban és Remsey-kiállításban. (Fábián Balázs / Ivókné Szajkó Ottília /
Kovács Noémi / Őriné Nagy Cecília)
2016. november 11: Szakmai tárlatvezetés az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjteményi Főosztály számára / Kerényi B. Eszter, Őriné Nagy Cecília
2016. november 25: A Szépművészeti Múzeum munkatársainak fogadása a Remsey Kiállítás
bemutatása (Őriné Nagy Cecília)

V. SAJTÓMEGJELENÉSEK
http://orientpress.hu/cikk/2016-09-06_a-remsey-csaladot-unnepli-godollo
http://hir.ma/kult/a-remsey-csaladot-bemutato-tarlat-nyilik-ot-godolloi-helyszinen/689402
http://www.kultura.hu/remsey-csalad-tortenete
http://kulturkalandor.hu/index.php/kep-zelet/747-a-remsey-csalad-negy-generaciojanaknyilik-kiallitasa-penteken-godollon
https://www.youtube.com/watch?v=1I52aLWsBVg
http://www.prae.hu/index.php?route=news%2Fnews&aid=30077
Gödöllői sajtó:
godolloi-hírek.hu 2016. október 11.
http://www.godolloi-hirek.hu/cikkek/2016/10/11/vegyes-zona/ot-godolloi-helyszinen-lathatoka-remsey-csalad-tagjainak-alkotasai
Gödöllői Szolgálat
1.
2.
3.

(k.j.) A Világ felett - Remsey-Kiállítás 2016.10.11
(jk) Tisztelgés a művészdinasztia előtt. 2016.10.18 1. és 6 oldal.
(k.j.) Egy ,,besorolhatatlan művész” életműve. 2016.10.25
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VI. A BESZÁMOLÓ ELÉRHETŐSÉGE
A múzeum saját honlapján: www.godolloimuzeum.hu/palyazatok
A Hungaricana oldalán
Gödöllő, 2017. május 2.
Pályázati felelős:
Kerényiné B. Eszter
igazgató
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