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A kiállítás és a pop-up kísérő kiállítások

Délkelet-Ázsia meghatározó művészi kifejezésformája a textilművességben követhető
nyomon. Ez a művészet anyanyelve, egyik legfontosabb megnyilatkozási formája, így
Délkelet-Ázsia textiljeinek bemutatásával, típusaik, használatuk és szerteágazó
jelképrendszerük megismertetésével kulcsot kap az érdeklődő egy távoli világ működésének
és gondolkodásának megfejtéséhez.
A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum időszaki kiállítása olyan utat jár be, amely
többféle aspektusból – földrajzi, időbeli és antropológiai szempontból is – vizsgálja a
délkelet-ázsiai textilek kódjait, így a textilek rituális szerepének és mintarendjének
bemutatásától kezdve az egyes népcsoportok jellegzetes viseleteinek és textiltípusainak
ábrázolásán keresztül ismertet meg hiedelemvilágukkal, ünnepeikkel és szokásaikkal.
A khmer birodalomból elinduló kalandozás a burmai és a sziámi (thai) udvar szentélyein
keresztül vezet a ma is Mianmar, Thaiföld, Laosz, Kambodzsa és Vietnam területén élő
számos nép, így a hmongok, a rendkívül színes és változatos textilkultúrájú tai népek, a jaók
és lantenek, valamint a vietnami brú hegyi törzsek textíliái és ékszerei felé. Több multimédiás
elem, film és montázs jeleníti meg, hozza mozgásba és új összefüggésbe a látott tárgyakat,
rítusokat és technikákat.
A kiállítás több mint 200 tárgyat vonultat fel: a magyarországi közgyűjtemények (Hopp
Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum) értékes, nagyon ritkán látható anyaga
mellett magángyűjtők és kutató-tudósok helyszínen gyűjtött tárgyait is bemutatja.
Változás és állandóság viszonya áll a figyelem középpontjában, mintegy a kiállítás
vezérfonalaként, ahogy a textileken felfejthető és bemutatható ez a bonyolult, de rendkívül
érdekes formanyelv.
A bevezető folyosón indul az időbeli és térbeli barangolás Délkelet-Ázsia tájain. A 9-12.
században virágzó khmer birodalom dzsungelbe zárt szentélyeinek hindu istenségalakjai
peregnek a falra vetített képeken, s alattuk a birodalom buddhista domborművű ábrázolásai
láthatók. A domborművek mögött buddhista ábrázolásokkal díszített textil függ. A nagy
vallások egymás mellett élése, a hinduizmus és a buddhizmus folyamatos jelenléte és
egymásra hatása jellemezte és jellemzi ma is ezt a vidéket. A khmer példa kiválóan érzékelteti
az átjárási lehetőségeket és a kölcsönhatásokat, egyben kijelöli a bemutatásra kerülő anyag
időbeli kezdőpontját is, a 13. századot.
Az első teremben a 18-19. századi burmai és sziámi (thaiföldi) udvari kultúrával, annak
jellegzetes textilhasználatával ismerkedhet meg az érdeklődő. A sziámi, a burmai vagy a
khmer udvar előkelőinek viselete már a 18. századtól kezdve szoros kapcsolódást mutatott a
szentélyek buddhista istenségalakjainak viseletével. Koronás, karperecekkel felékesített,
díszes köntösbe öltöztetett buddhák, bódhiszattvák, védő kísérőfigurák sora mutatja az udvari
szertartási öltözet finom részleteit. A szentélyekben álló szobrok, faragványok és a hatalmas
méretű buddhista tekercsképek világosan érzékeltetik a legelőkelőbbek viseleteit, amit az
Indiában készíttetett textíliák pompás látványa tesz tökéletessé. Monumentalitás, lenyűgöző
méretek és pazar gazdagság a látvány meghatározó elemei. Az udvari kultúra rituális tárgyai
éppen azt mutatják be, hogy mindennek kódolt értelme és szerteágazó összefüggésrendszerbe
való beágyazottsága van, miközben folyamatos az átjárhatóság és a változás lehetősége is a
formák, a hordozóanyagok (fa, lakk, kerámia, textil) vagy a mintarend világában.
Délkelet-Ázsia kereskedelmi kapcsolatrendszere révén az Indiai-óceán és Távol-Kelet
térségeivel egyaránt szoros kapcsolatot tartott fenn. A textilek kereskedelme jól érzékelteti a
tájékozódás irányait. A tengerparti kikötővárosok évezredek óta részesei a kereskedelmi

mozgásnak. A kiállított tárgyakkal arra is szeretnénk rámutatni, hogy melyek a szárazföldi
délkelet-ázsiai térség legfontosabb tájékozódási irányai, melyek a textil mintakincs jellemző
elemei, s ezek hogyan jelennek meg az előkelő udvari körök India nagy
textilmanufaktúrákban elkészíttetett rituális és használatra szánt textiljein túl az állandóan
mozgásban lévő, vándorló népcsoportok tagjainak viseletében.
A második teremben a hmong, a jao és a lanten közösségek textíliái kapnak helyet. Ezek a
közösségek ma is mozgásban vannak, számukra az országhatárok többé-kevésbé átjárhatók.
Viseleteik, háztartási textíliáik pontosan rámutatnak a textilek oltalmazó, védő vagy rituális
szerepére. Segítségükkel bemutatható, hogy egyazon népcsoport textilművessége a
hagyomány követése mellett hogyan alkalmazkodik az eltérő helyi lehetőségekhez.
A teremben a teljes felnőtt viseletek mellett külön egységként jelenik meg a gyerekek
viseleteinek anyaga. A tájékozódást és az ismeretszerzést megkönnyítendő a mintakincs
alapelemei kigyűjtve, s monitoron grafikailag kiemelve, megjelenítve adnak fogódzót a
látogatóknak.
A harmadik teremben a rendkívül változatos tai népcsoportok textíliái kapnak helyet, hogy
rajtuk keresztül belelásson az érdeklődő hiedelemvilágukba, szertartásaikba,
gondolkodásukba. A laók, taidamok, tailük, taidengek szellemekbe vetett hite, a velük való
kapcsolattartás a viseletek minden darabján megfigyelhető, miközben a buddhizmus is áthatja
e népek hiedelemvilágát. A terem közepén éppen ezért egy nagyméretű Buddha-szobor kap
helyet: Buddha a nága-kígyó védelmében. A kapcsolódási pontok kiemelésével, a fontos
szertartások és a temetkezés textilhasználatának érzékeltetésével szeretnénk megismertetni e
népek felfogását és gondolkodását a látogatókkal. A textilkészítés technikáival multimédiás
felületen ismerkedhet az érdeklődő.
A második terembe ismét visszatérve a valamennyi népcsoporthoz köthető ékszerhasználat áll
a figyelem középpontjában. A főként ezüstből készült ékszerek formái, és motívumai
szervesen kapcsolódnak a textilekhez, anyaguk és megmunkálásuk eltérései okán ugyanakkor
a népcsoportokon belüli tagozódást és hierarchiát is érzékeltetik.
A negyedik terem a hegyi törzsek világába kalauzol el, amely a legelszigeteltebb világ a
délkelet-ázsiai népek sokaságában. A vietnami hegyek között élő brúk kiváló magyar
antropológus kutatója, Vargyas Gábor gyűjtötte fel az itt bemutatásra kerülő anyagot. A brúk
1930-as évekig meghatározó viselete, a háncsruha volt. Ennek készítését kisfilmen is
megtekinthetik az érdeklődők.
A brúk 20. század második felében gyűjtött viseletei ugyanakkor érzékeltetik kapcsolódási és
tájékozódási irányaikat, kiváló összevetést kínálva a többi népcsoport anyagával. A teremben
a brúk hitvilágát egy megépített eredeti sámánoltár mutatja be, amely mintegy lezárása,
legtávolabbi pontja is a szárazföldi délkelet-ázsiai népek hitvilágában való barangolásnak.
A kiállítás lezárása és összefoglalásaként múzeumpedagógiai kiállítási rész lesz látható az
épület földszintjén. A közönség által mozgásba hozható két marionett-bábon kívül a délkeletázsiai viseletek babákon megjelenő forgatagában a legelőkelőbbek viseletétől egészen az
egyes népcsoportok ünnepi viseleteinek változatáig több típus is felvonul. A kiállításhoz
kapcsolódó pályázaton résztvevők maguk is elkészíthették saját babáikat a délkelet-ázsiai
anyagban megismert viseletekkel felöltöztetve. A pályázat nyertes munkái ugyanebben a
kiállítási részben kerültek bemutatásra.

KORTÁRS MAGYAR MŰVÉSZEK POP UP KIÁLLÍTÁSAI

A kiállításhoz – már a 2015-ös évben előzetesen – meghirdetett kortárs
pályázati felhívásra több hazai művész jelentkezett olyan pályaművel,
melyek izgalmas kapcsolódási lehetőségeket teremtettek a hagyományos
délkelet-ázsiai anyaghoz.
A kiállítás teljes időtartama alatt (2016. szept.-2017.ápr.) havi egy pop up
kiállítás keretében 10 kortárs művész 79 munkája került kiállításra. Az
alkotókhoz egyenként meghirdetett sétáló tárlatvezetések keretében a
művészek meséltek a látogatóknak saját munkáikról és a kiállított délkeletázsiai tárgyak kapcsolatáról.

2016. szeptember 29.- november
2.
Mohácsi Anna
1 db tárgy: textiltáska
A Shamo bags márka megalapítója,
Mohácsi Anna indulását egy nagy
dél-kelet ázsiai körutazás inspirálta.
Az ott gyűjtött különleges ázsiai
anyagokból, kellékekből készítette el
a kiállítás inspirálta textiltáskát.
Tóth-Vásárhelyi Réka
37 tárgy: teljes viselet, viseleti
kellékekkel és esztergált babák. A
kokeshi babákról és a kortárs
babaművészetről
ismert
TóthVásárhelyi Réka vietnámi inspirációit
fababákkal,
öltözékkel
és
fülbevalókkal jelenítette meg a
kiállításon.

2016. november 3 - november 30.
Nádai Andrea
5 db tárgy: medálok. A számítógépes
modellezést és gyártásból fakadó
formai lehetőségeket kihasználva
alkotta meg ázsiai ihletésű medáljait
Nádai Andrea.
Zámori Eszter és Zámori Zsófia
3 db tárgy: nyakékek. A térség
lenyűgöző fémműves és textil
hagyománya ihlette meg a
tervező párost a nyakékek
elkészítésében.
2016. december 1.- 2017. január
25.
Király Fanni
9 db tárgy: nyakékek és függők.
Király Fanni
a Textilmentő
kollekciójának nyakékeit mutatta be
a kiállításon, amelyek hmong
szőttesek
darabkáit
foglalják
magukba.
Páthi Diána
3 db tárgy: ékszerkollekció (medál és
fülbevaló). Páthi Diána kiállított
ékszereinek belső mezője a múltat,
míg a keretező mezője a jövőt
jelképezi, a tradicionális hmong
motívumok felhasználásával.
2017. január 26.- március 8.
Gera Noémi
12 db tárgy: ezüstgyűrűk, nyakékek,
fülbevalók.
A fém és textil kapcsolata izgalmas
része Gera Noémi tervezésének. A
hmong kultúra formanyelve, a
geometria és a szalagszerűség, a
ritmikusság és a vonalas felépítettség
az egymást provokáló színek
elevenedtek meg a kiállított tárgyain.

2017. március 9.- április 30.
Lenzsér-Mezei Kata
2 db tárgy: ezüstgyűrűk. Különböző
fémek társításával és a délkelet-ázsiai
szövési technikákkal szőtte fémszálakból
Lenzsér-Mezei Kata a kiállított
"fémtextilt".

Fejér-Székely Anna
7 db tárgy: nyakékek. Ékszereiben a
kétkezi
kézműves
textiltechnikák
egyszerű geometriájú fém elemekkel
párosulnak
és
épülnek
össze.
A kiállításon bemutatott ékszerek egy
részének inspirációjaként a rengeteg
munkával járó ikat technika szolgált. A
szövött ékszer színvilágát a délkeletázsiai szövetek ihlették.

A kiállítás látogatószáma 2017 május 31-ig: 7525 fő.
A kiállításhoz külön magyar és angol nyelvű tanulmánykötet (240-240 oldal, 150-150 kép,
szerk.: Fajcsák Györgyi-Brittig Vera), valamint a jellegzetes délkelet-ázsiai mintarenddel
megismertető múzeumpedagógiai kiadvány készült (20 oldal, írója: Hársvölgyi Virág). A
kiállításhoz készült kötet a Szép Magyar Könyv 2016 díját nyerte el a művészeti könyvek
kategóriájában.
A kiállítás megrendezését a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közgyűjtemények Kollégiuma
1.000.000 Forinttal támogatta, mely összeget a kiállítás installációjára fordítottuk (Azonosító:
NKA 204106/2146).
I.

Installáció

A kiállítás bevezető részében fekete falak előtt tükörrel sokszorozva áll egy aranyozott kapuőr
istenség, aki befelé invitálja a látogatót, hasonlóan a rávezető, szűkített folyosó falára
kasírozott nagyméretű délkelet-ázsiai archív női és férfi fotó alakja is várja a látogatót.

A kiállítás installációjában szereplő műtárgyak egységesen plexilapokkal fedett függesztéssel
vagy búrával ellátott posztamenseken kerültek bemutatásra.

A termek színvilága a tematikához illeszkedve változik. Az első teremben indigókék falakon
az udvari kultúra gazdag pompája, ritka sziámi és burmai festmények és buddhista istenségek
szobrai kaptak helyet.
A 2. teremben egy tükörrel ellátott hatalmas fémszerkezet áll középen: jól érzékeltetve a
kiterített szoknyák külső és belső díszítését, szövését. A bemutatott viseletek szokatlan és
látványos installálása a textíliák rejtett vagy első ránézésre kevésbé észrevehető díszítésére
irányítják a figyelmet.

A harmadik terem zöld falai között középen fatörzsekre tekert női szoknyák szokatlan
látványa fogadja a betérőt. A falak mentén a rituális sámánkendők sokasága függ változatos
szögekben a térbe lógatva.

A negyedik teremben enteriőr formában egy sámánoltár látható teljes brú felszereléssel. Az
elkerített vetítőtérben pedig a faháncsból készített ruhák részítésének rekonstrukcióját
bemutató kisfilmet nézhetik meg Vargyas Gábor filmje segítségével.

MÚZEUMPEDAGÓGIA
Múzeumpedagógiai pályázat és kiállítás |
A kiállítás felütéseként már a Múzeumba
lépve elővezette az emeleti kiállítást az
úgynevezett BABAFAL, melyben a
kiállításon szereplő népek viseleteit
bemutató babákat helyeztük el. A babafalinstalláció néhány része kezdetben üresen
maradt, hogy majd a kiállításhoz
meghirdetett viselettervező pályázat
díjnyertes munkái kapjanak benne helyet,
önálló kiállításként. A babafallal együtt
szintén a földszinten került bemutatásra két
interaktív elem: a marionett-bábokat
vitrinben helyeztük el, de a zsinórok
mozgatása a vitrinen kívül történt, így a látogató maga hozhatta mozgásba a burmai kiselefántot és egy
burmai udvari viseletben látható táncost. A viselettervező pályázat díjazott alkotásainak mini-kiállításával
(2017. májustól) új elemmel bővült a fő kiállítás, és a korábban havi rendszerességgel változó kortárs
művészek pop-up kiállításainak helyét a gyermekmunkák foglalták el.

Múzeumpedagógiai pályázati felhívás szóróanyagai | A pályázati felhívást múzeumi
nyomtatott kiadványban, közösségi médiában, hírlevélen, honlapon, múzeumi a’la carte
webfelületen, címlistán keresztül jutattuk el a közönséghez.

Múzeumpedagógiai kiállítás díjátadója | 2017. június 2-án a Hopp Ferenc Múzeumban került sor a
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai pályázat díjazottjainak köszöntésére, a díjak átadására.

Múzeumpedagógiai kiadvány | A kiállításhoz múzeumpedagógiai
kiadvány (ISBN: 978-615-5304-66-8) készült, mely Délkelet-Ázsia
meghatározó művészi kifejezésformáját, a textilművességet követte
nyomon. A kiállítás vezető füzet végigkalauzolta a látogatót a térség öt
országán (Kambodzsa, Mianmar, Thaiföld, Laosz, Vietnam) keresztül
és a délkelet-ázsiai textilek típusain, az egyes népcsoportok jellegzetes
viseletén keresztül mesélt az ünnepekről szokásokról, hiedelemvilágról.

Múzeumpedagógiai programok | A kiállításhoz kapcsolódó virtuális szórólapon, különböző
felületeken (honlap, facebook, hírlevél, múzeumi a’la carte, címlista)
hirdetett programok a Múzeum megrendelhető múzeumi óráit és
kreatív kézműves foglalkozásait tartalmazták. A programok
gyerekek és felnőttek számára egyaránt kínáltak kreatív
múzeumpedagógiai
szolgáltatásokat.
A programokon résztvevők megismerkedhettek Burma (ma Mianmar),
Sziám (ma Thaiföld), Laosz, Kambodzsa és Vietnam területén élő
népek jellegzetes textilművességével, és rácsodálkozhattak ősi, ám a
mai napig eleven jelképrendszerére, melyek kortárs magyar művészek alkotásiban nyertek újabb
értelmezési lehetőségeket. A kiállításban, a látogatók által önállóan használható, tapintható
tárgyak, interaktív és multimédiás eszközök segítették az ismeretszerzést, amire külön
piktogramok hívták fel a figyelmet. A tapintható tárgyak sorában pl. fiókokban elhelyezett
szobrok, felpróbálható viselet kapott helyet; külön elemként készült el az akha viseletet
mintázó fotós állvány, ami mögé bújva fotó készíthető.

Múzeumpedagógiai kínálat


MÚZEUMI ÓRA GYEREKEKNEK

Dressz. Kód? | Az ember ősidők óta ruhával fedi be a testét, hiszen meg kell védenie a naptól, a
fagytól, a széltől, az esőtől, vagyis a környezeti körülményektől.
A kiállításon szereplő népcsoportok hite szerint azonban nemcsak
ezek lehetnek ártalmasak az emberre, hanem a természetfeletti
erők is. Jellegzetes viseleteiken semmi sem a véletlen műve,
minden jelentéssel bír és információt hordoz: utal a viselő családi
állapotára, anyagi helyzetére, a közösségben elfoglalt helyére. A
textileken látható szimbólumok a nekik tulajdonított erővel, míg
az ékszerek fényükkel verik vissza és tartják távol az ártó erőket.
Kalandozásunk a kiállítás legrégebbi tárgyainak helyszínéről, a kambodzsai khmer birodalomból
indult, és a 18–19. századi burmai, sziámi királyi udvar öltözetein keresztül vezetett a már említett
öt ország területén élő népek viseletéhez, melyek megfejthetetlen kódnak tűnő jelrendszerét –
mintáit, színeit és formáit – tanultunk meg értelmezni.


KÉZMŰVES PROGRAM GYEREKEKNEK

Pompon alkalom | A kiállításon látható hagyományos viseletek és
kortárs alkotások ihlette színekkel, formákkal, anyagokkal használati
tárgyakat (pl. kulcstartót), viseleti kiegészítőket (pl. nyaklánc, karkötő)
készítettünk.

Nézzünk szép formákat, készítsünk dizánjoszkópot! | A kaleidoszkóp nevű
optikai játék jelentése: ’szép formákat néző’. Ez az egyszerű, de rendkívül
látványos játék alkalmas bármely színes tárgy képének a megsokszorozására.
A délkelet-ázsiai textilek, ékszerek és az arra reagáló kortárs tárgyak
ihletésében színesen kavargó változásokat idéztünk elő.



KÉZMŰVES PROGRAM FELNŐTTEKNEK

Pop up | A hagyományos délkelet-ázsiai anyag-, forma- és mintakincset tíz
kortárs magyar művész értelmezte és alakította, a kiállításon belül havonta
változó pop up kiállítások keretében. A kezük nyomán születő alkotások újabb
értelmezési lehetőségekkel gazdagították a hagyományos tárgykultúrát. A
hagyományos viseletekre reagáló kortársalkotások ihlette színekkel, formákkal,
anyagokkal használati tárgyakat (pl. könyvjelzőt, dizájn irattartó tasakot)
készítettünk.

KÖZÖNSÉGHASZNOSÍTÁS

A LÁTOGATÓK MEGSZÓLÍTÁSA
A múzeum kiemelt feladata volt a Nágák,
elefántok,
madarak
kiállításhoz
kapcsolódó programok, események
szélesebb közönséghez való eljuttatása,
különböző célcsoportok elérése, így
fontos szerepet kaptak a tárlatvezetések, a
programok, a workshopok, a kisebbnagyobb rendezvények, családi napok. A
látogatók
harmada
valamilyen
kapcsolódó tevékenység, program,
előadás révén került közelebb a
kiállított anyagokhoz. Ismereteket közvetítettünk valamennyi korosztálynak a molinókkal, a
közterületeken megjelenő plakátokkal, a múzeum boltjában megvásárolható ajándéktárgyakkal,
a honlappal, a facebook oldalunkkal, különböző sajtóorgánumokon keresztül és a hírlevelünkkel.
A múzeum kertjében elhelyezkedő fákat a kiállításra meghívott Gerillakötőkkel „felöltöztettük”
és így sikerült az utca emberét is megszólítanunk.
BESZÁMOLÓ A PROGRAMOKRÓL


Design Hét, 2016

címmel, a délkelet-ázsiai kiállítás megnyitásával
egyidejűleg a Múzeum a 2016. évi BUDAPESTI DESIGN HÉThez
(2016. szept. 29.- okt.2.) is kapcsolódott és DESIGN
PROGRAMSOROZATot tervezett és valósított meg, mely
időtartam alatt pop up kiállítással, előadással, workshoppal várta
az érdeklődőket.
DRESSZ. KÓD?



Tárlatvezetések

Kurátori tárlatvezetések:
A kiállítás időtartama alatt havi két alkalommal kurátori tárlatvezetést hirdetett és valósított meg a
Múzeum, mely alkalommal normál múzeumi belépőjegy áráért a
kiállítás kurátora kalauzolta végig az érdeklődőket a tárlaton.
Tárlatvezetések meghívott előadókkal:
A kiállítás időtartama alatt havi egy alkalommal a tárlat egyes tematikai
egységére reagálva, tematikus tárlatvezetéseket tartottunk meghívott
előadókkal. Fidlóczky József: Színes Laosz, laoszi színek címmel, Száva
Borbála (Délkelet-Ázsia kutató történész): A színek és minták titkai címmel
tartott vezetést, míg Vargyas Gábor kulturális antropológus a vietnámi
hegyek között élő brúk világába kalauzolta el az érdeklődőket.
Tárlatvezetések kortárs művészekkel:
A kiállítás teljes időtartama alatt havi egy pop up kiállítás keretében a

kiállító kortárs művészek meséltek a látogatóknak saját munkáikról és a kiállított délkelet-ázsiai
tárgyak kapcsolatáról.


Könyvbemutató

A délkelet-ázsiai kiállítás szakkatalógusának bemutatójára 2017.
március 22-én került sor az ÍRÓK BOLTJÁBAN Művészetről könyvek
között címmel. A délutáni alkalommal a katalógus tanulmányainak
szerzői egy kerekasztal beszélgetés keretében ismertették meg az
érdeklődőket ennek a távoli világnak a gondolkodásával és művészi
kifejezésmódjával, saját tanulmányikon keresztül. A katalógus
magyar (ISBN 978-963-874-9666) és angol (ISBN 978-963-8749673) nyelven jelent meg.
 Szakmai nap: 2017. április 25-én szakmai napot tartottunk két
kurátori tárlatvezetéssel a társszakmák dolgozóinak.
 Budapest Art Week, 2017
A Múzeum a 2017. évi BUDAPEST ART WEEK interaktív képzőművészeti
programsorozathoz (április 18-23.) csatlakozott, és ezalatt két programot
valósított
meg:
2017. április 19-én tárlatvezetést tartottunk a Múzeum kiállításában és
kertjében, megismertettük az érdeklődőkkel a Hopp-villa kertjét, Hopp Ferenc
világutazót, műgyűjtőt, valamint a Nágák, elefántok, madarak kiállítást.
2017. április 22-én egy laoszi programot szerveztünk, melynek során a thai
újévet (délkelet-ázsiai újév) köszöntöttük. A látogatók egy igazi laoszi újévi
ceremónián vehettek részt. A Laoszi Újév eseményünk a Magyar-Laoszi Baráti
Társaság közreműködésével valósult meg.

A KIÁLLÍTÁS MÉDIAADATAI
A kiállítás megnyitója előtt sajtótájékoztatót tartottunk,
amelyen a legfontosabb magyar sajtóorgánumok képviselői
megjelentek és már a megnyitó előtt hírt adtak a kiállításról.
A megnyitó után is folyamatosan fenntartottuk a sajtó
figyelmét programjainkkal, pop up kiállításainkkal,
múzeumpedagógiai pályázatunkkal.

TV megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
E-sajtó
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