Szakmai beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának a
Múzeumok Éjszakáján megvalósított programokról
2016. június 25., szombat, 18.00-24.00
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PÉCSETT
Janus Pannonius Múzeum
7621 Pécs, Káptalan u. 5.
Tel.: 72-514-040
www.pecsimuzeumok.hu
E-mail: jpm@jpm.hu
Hosszú évek óta a pécsi Janus Pannonius Múzeum közönségkapcsolati szempontból leggazdagabb
és leglátogatottabb programja a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat. Az intézmény muzeális
gyűjteményeinek, időszaki és állandó kiállításainak sokszínűsége – földrajzi szétszórtságuknak,
műemléki hangulatuknak is köszönhetően – minden évben több ezer látogatót vonz. A Múzeumok
Éjszakája vonzerejét Pécsett elősegíti a városban ez idő tájt szervezett kulturális fesztiválokhoz való
csatlakozás lehetősége; a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) zárása többnyire egybeesik,
ill. a Káptalan utcai kiállítóhelyeinkhez közeli Sétatéren is rendszerint ekkor szerveznek kulturális
fesztiválokat.. A múzeumi helyszínek széttagoltsága rendkívüli erőpróba elé állítja intézményünk
minden munkatársát a teremőröktől a közönségkapcsolati munkatársakon át a muzeológus
kollégákig; önkéntesek segítik a látogatókat a pécsi Önkéntes Centrum ill. a Pécsi Tájak Korok
Múzeumok Klub Egyesület részéről. 2016-ban az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalatai alapján a
legtöbb eseményt a Természettudományi, Néprajzi és Várostörténeti Múzeumok munkatársai
valósították meg, hogy vonzóvá tegyék a kevésbé ismert gyűjteményi anyagaikat a helyi polgárok
és távolabbról érkező vendégek, látogatók számára. Az állandó múzeumi helyszíneken túl
kirándulási és szabadtéri – természettudományi, régészeti és városismereti jellegű - lehetőségekkel
gazdagítottuk a kínálatot.
Összességében 15 helyszínen mintegy 69 eseményt szerveztünk;
Egyedi hangulatú volt pl. a Zsolnay Vilmos „személyes kalauzolásával” megvalósult két
tárlatvezetés ill. a történelmi belvárosban tett séta a Zsolnay építészeti kerámia mentén; Petrőczi
Éva József Attila-díjas költőnő tárlatvezetése a Zsolnay Múzeumban; Ráday Mihály Kossuth-díjas
városvédő előadása a Martyn Múzeumban ill. a herendi időszaki kerámia kiállításban a
kerámiafestészeti bemutató.
A rendezvény sikeres megvalósításához az NKA Közgyűjtemények Kollégiumán túl szükséges volt
a Janus Pannonius Múzeum ill. civil együttműködő partnerünk a Pécsi TKM Klub Egyesület
nagyvonalú anyagi támogatására.2016-ban némiképp kevesebben látogatták a rendezvényt,
amelynek okai között szerepel a futball Európa-bajnokság ill. a helyi időjárási viszonyok adottsága
(kb. 22.00-től záporeső és zivatar), amely a szabadtéri helyszíneink látogatottságát erősen
befolyásolta.
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JEGYÁRAK
A belépőjegyekkel a Janus Pannonius Múzeum összes kiállítása (és az ott kínált
programja) látogatható.
Felnőtt: 2500 forint
Kedvezményes (6-26 év között, illetve 62 éves kor felett): 1250 forint
0-6 éves korig, 70 éves kor felett, valamint fogyatékkal élőknek (1 kísérővel): ingyenes
Egyetlen (tetszőleges) helyszín megtekintése: 700/350 Ft
A pedagóguskedvezmény a Múzeumok Éjszakáján nem érvényes!

MÚZEUMUTCA (KÁPTALAN UTCA – PAPNÖVELDE UTCA)
MODERN MAGYAR KÉPTÁR
7621 Pécs, Papnövelde u. 5. és Pécs, Káptalan u. 4.
Tel.: 72-891-334
A pécsi Modern Magyar Képtár a modern törekvések tizenkilencedik századi kezdeteitől a
huszonegyedik századi, kortárs művészeti jelenségekig húzódó ívet rajzol meg. A
kiállításon végigkövetheti a látogató a magyarországi művészetet megújítani szándékozó
alkotók törekvéseit.
Az est folyamán a képtárba belépő vendég rendhagyó tárlatlátogatás részese lehet, amatőr
színészek közreműködésével.
Teremről teremre járva találkozik az egyes korszakokban kiemelkedő művészek,
műkritikusok, mecénások, gyűjtők bőrébe bújt személyekkel, akik egy rövid monológgal
vagy párbeszéddel hozzák közelebb a látogatókhoz a modern műalkotásokat, bíztatják a
nézőt a közös gondolkodásra, cselekvésre.

19.00–20.00 és 21.00–22.00 Rendhagyó tárlatvezetés a pécsi Janus Pannonius Gimnázium
JaPaGi színjátszó csoportjának közreműködésével
ZSOLNAY MÚZEUM
7621 Pécs, Káptalan u. 2.
Látogatottság: 162 fizető vendég
18.00 és 22.30 „Séta Zsolnay Vilmossal virágoskertjében”
(megjeleníti Tillai Gábor főmuzeológus)
18.30–21.00 Készíts eredetit! – eredeti Zsolnay-motívumok (csempefestés)
(vezeti: Gardánfalviné Kovács Magdolna)
20.00–21.30 Belvárosi séta a Zsolnay építészeti kerámia nyomában
(Tillai Gábor főmuzeológus)
Zsolnay Múzeum–Széchenyi tér–Színház tér–Jókai tér–Zsolnay-szobor
Látogatottság: kb. 60 érdeklődő
20.30 Porcelángombák és eozinkacsák – Petrőczi (Ludwig) Éva József Attila-díjas költő,
irodalomtörténész tárlatvezetése
VICTOR VASARELY MÚZEUM
7621 Pécs, Káptalan utca 3.
Látogatottság: 459 fizető vendég
18.00–21.00 Építs, ragassz, fess Vasarely stílusban!
Kreatív alkotó sarok kicsiknek és nagyoknak.
A „forma-szín” fogalom forradalmian új megközelítését mindenki számára érthető
nyelven bemutató Victor Vasarely saját tervezésű játékát használva készíthetnek egyedi
műveket a látogatók, melyet egy fotón megörökítve „hazavihetnek”. A kiállítás modern
szellemiségét, elektronikus zenei médiaművészeti előadás egészíti ki a múzeum kertjében
a PTE-MK Elektronikus zenei szak hallgatói közreműködésével.
18.00–23.00 Kreatív selfie OP-ART stílusban.
Hozd magaddal a fényképezőgéped és mi biztosítjuk a hátteret és az öltözéket számodra,
egy igazán kreatív OP-ART selfie-hez! A képeket feltöldheted az erre az alkalomra
létrehozott Facebook-eseményhez. Akinek fotója a legtöbb like-ot kapja,
ajándékcsomagban részesül.
20.00 Bayer Adél tárlatvezetése Victor Vasarely kiállításában
22.00–22.30 PTE-MK Elektronikus zene és médiaművészet képzés hallgatóinak előadása

Koncept-improvizációs koncert Pap Márk és Irsik Bence, valamint a PTE-MK Elektronikus
zenei szak hallgatói közreműködésével.
Grafikus kottán alapuló, a víz és folyékonyság köré alakított koncert, mely lehetőséget ad
a résztvevőknek, hogy egyazon témát több módon és különböző hangszereken
szólaltathassanak meg.
A résztvevőket kérjük, hogy az előadás előtt regisztráljanak a vadvari.katalin@gmail.com
e-mail címen, illetve legkésőbb az előadás előtt 1 órával a helyszínen.
23.00 Sárkány József művészettörténész tárlatvezetése Victor Vasarely kiállításában

MECSEKI BÁNYÁSZATI MÚZEUM
Pécs, Káptalan u. 3.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Tárlatvezetések a felszíni kiállításban

MARTYN MÚZEUM
7621 Pécs, Káptalan u. 4.
Látogatottság: 309 fizető vendég
SOPIANAE – BARANYA RÓMAI KORI LELETEI
16.00–18.00 és 21.00–23.00 Nézz körül a városban!!! Utazás a 3D filmmel
19.00-21.00 és 21.00-23.00 „Megteheted, hogy új életet kezdj!” (Marcus Aurelius)
Császári tippek az élethez Marcus Aureliustól interaktív előadás, beszélgetés
Római hősök és hősnők történetei – ókori anekdoták
alapján beszélgetés a hősökről, hősiességről.
- Az előadással párhuzamosan külön teremben kézműves foglalkozás nem csak
kreatívoknak: egyiptomi-görög- kelta szimbólumok műkő domborművek festése
- A Császár utolsó diadala c. film vetítése – Marcus Aurelius életművét, az utókorra
gyakorolt hatását bemutató film (folyamatos vetítés a fenti időtartamban)
(Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület)
18.30 és 21.30 Tárlatvezetés az állandó kiállításban (Kovaliczky Gergely, Majdán Míra)
17.30 Az új Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet bemutatása
(Gardánfalviné Kovács Magdolna)

17.30–18.30
Unokáink sem fogják látni – vagy mégis?!
Közönségtalálkozó Ráday Mihály Kossuth-, Europa Nostra-díjas operatőr-szerkesztőrendezővel.
Látogatottság: kb. 50 érdeklődő
Beszélgetés a pécsi belváros múltjáról, a megmentett és pusztuló értékekről,
televíziózásról, könyvekről, a jelenben zajló budapesti múzeumi és más építkezésekről,
városfejlesztésről.
RENESZÁNSZ KŐTÁR
7621 Pécs, Káptalan u. 4.
Látogatottság: kb. 100 fő
17.30 Hogy készült a verőtő?
(Rózsa Béla ötvösművész előadása)
18.00 A pénzverés titkai – mini kiállítás
Emeld fel a kalapácsot!!! – pénzverés a helyszínen
19.00 Baranyai kincsleletek nyomában
(Tóth Zsolt régész)
MÚZEUM GALÉRIA
7621 Pécs, Káptalan u. 4.
Látogatottság: 217 fő
A fehér arany – királyi, főnemesi lakomák herendi porcelán díszei
18.00–21.00 Herendi porcelánfestő bemutató, test és köröm díszítés
CSONTVÁRY MÚZEUM
7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11., tel.: 72-310-544
Látogatottság: 626 fő
19.00 Nagy András esztéta-főmuzeológus előadása a Csontváry Múzeum nagytermében
Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből
18.00 Tárlatvezetés (Várkonyi György művészettörténész)
21.00 Tárlatvezetés (Millei Ilona iparművész, főrestaurátor)
22.00 Tárlatvezetés (Bayer Adél)
18.00–20.00 Varázsszőnyeg Mesekuckó: török mesék gyermekeknek

Mesélők: Földesi Virág, Kőhalmi Andrea

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
7621 Pécs, Szabadság u. 2.
Látogatottság: 157 fő
Gyermekprogramok (16.00–19.00)
16.00: nyitás, vendégek fogadása
16.30–17.00 „Ősvilágok nyomában a Mecsekben” rajzpályázat díjkiosztása.
A díjkiosztó keretében a Mátyás Király Utcai Általános Iskola Nyárköszöntő című műsorát
láthatjuk. (Kórus, hangszeres zene, tánc)
17 órától a kiállításban: Ősvilági kincskeresés – családi csoportokban, a kiállításban utolsó csoport jelentkezése 17.45-kor
17.00–20.30 Foglalkozások a múzeumudvaron, folyamatosan:
Denevérek testközelben – „mini-kiállítás” és játszóház az év emlőséről – DDNPI
programja
Az év élőlényei-játékok és őskövület-határozás a múzeum ifjú természetbúváraival
Hogyan fedezzük fel a föld mélyét? – másképpen a barlangászatról - foglalkozás és
„mászó-pálya” Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület tagjainak vezetésével
Ami a kiállításból kimaradt – ősmaradvány-leletek felfedezése a múzeum raktárában,
Kisbenedek Tibor muzeológussal
18.00–19.00 Tücsök-zene - gyermekműsor hangszerbemutatóval, Kovács Gábor muzsikus
előadásában
19.00–20.00 Ó, hát ez ilyen egyszerű? – Dr. Hoffmann Gyula habilitált egyetemi docens
rendhagyó tárlatvezetése a Kövekbe rejtett múlt kiállításban. A tárlatvezetés alapján
rejtvény oldható meg, nyereményekért.
18 órától Ősvilági ételbemutató, 19 órától kóstoló – a Magyarország legízletesebb
vendégváró úti céljának választott MECSEK ZÖLDÚT csapatával.
Esti program (20.30–24.00)
20.30–21.00 Mecseki barlangokról – Zalán Béla barlangász előadása
21.00–21.50 "Kőkori paleolit gasztronómia" avagy mit evett, milyen növényeket
gyűjtögetett a kőkori ember Európában – Dénes Andrea muzeológus, gasztro-blogger
előadása
22.00–22.50 Az élővilág nagy kihalásai és a kozmikus katasztrófák - Gyenizse Péter,
csillagász előadása
23.00–23.30 Tűz-zsonglőrök, komlói trió bemutatója
23.30–24.00 Szent-Iván éji tűzugrás - a tűzugrás szokásáról Burján István néprajzos-

muzeológus beszél

NÉPRAJZI MÚZEUM
7621 Pécs, Rákóczi út 15.
Látogatottság: 189 fő
17.00–18.00 Tamás Éva Játéktára – interaktív zenés gyermekműsor
Lüktető, élettel teli, interaktív gyermekkoncert, amely egyszerre megmozgat és pihentet,
tanít és önfeledt szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak.
18.00 Könyvbemutató táncos műsorral – Hegyaljától Tótországig – Balogh János –Gunszt
Andrea
19:00–19:30 Dallamok tárogatón – Borsós István tárogatóművész előadása
19.30 Jelnyelvi tárlatvezetés a lourdes-i keresztutat bemutató időszaki kiállításban – Wolf
Janka
20.30 Angol nyelvű tárlatvezetés a Baranya Népművészete című állandó kiállításban –
Bartók Zoltán
21:00–22:00 Újítóké a jövő: Az Ormánság egykor és ma – Rendhagyó tárlatvezetés és
viseletbemutató az ormánsági kiállításban – a szaporcai Eperfa Tájház bemutatkozása a
Kelet-Ormánságból
22.00 Újítóké a jövő: a népi kultúra és a Zsolnay gyár művészetének kapcsolata. A baranyai
fazekasság hétköznapi és dísztárgyai – rendhagyó tárlatvezetés a Baranya népművészete
című kiállításban (Burján István, Pulszter Zsuzsanna)
23.30 Szent Iván éji tűzugrás a Természettudományi Múzeum udvarán
Kísérő programok:
17.00-24.00 Kézműves vásár
18.00-22.00 Kézműves játszóház
Pécsi Csipkeverő Műhely - alkalmi kiállítás és bemutató
Palacsinta és bodzaszörp kóstoló
Az est folyamán a sört, üdítőt és ropogtatnivalót a Maláta Bisztró & Sörbár szolgáltatja
Egyéb programok: kreatív foglalkozások, őrlés kézimalommal, kukoricamorzsolás
terménykép-készítés, népi gyermekjátékok

Csináld magad: vászonszatyor díszítés kékfestőmintákkal
20.00 órától Legyél te is gazda/gazdasszony! Beöltözési lehetőség.

VÁROSTÖRTÉNETI MÚZEUM
7621 Pécs, Felsőmalom u. 9.
Látogatottság: 131 fő
18:00–23.00 Kézműves udvar
Papírhajtogatás Kabai Gyöngyivel: origami állatok, növények
18.30–19.15 Képes könyvbemutató Müller Nándor barangolásairól. A könyvek az éjszaka
folyamán megvásárolhatók.
125 éves a Mecsek Egyesület – időszaki kiállítás
18.00 Pásztor Andrea főmuzeológus tárlatvezetése
19.15–20.00 Falujáró túrák – dr. Lakatosné Novotny Sarolta előadása
20.00–20.45 Mecseki források története és építése – Baumann József előadása
19.00–20.00 ParticiPécs társasjáték
Interaktív stratégiai élőtársasjáték Pécs városáról (KultúrAktív Egyesület)
21.00–22.30 Tarnai Acoustic Project koncertje
22.30–23.30 Zenélő automaták a múzeumi gyűjteményben
Tárlatvezetés és zenehallgatás a Pécs története kiállításban (Gál Éva főmuzeológus)

VASVÁRY-HÁZ
7621 Pécs, Király u. 19.
Látogatottság: 190 fő
18:00–19:00 Salvador Dalí és a Tarot kártya. Egy zseniális, művészi Tarot születése –
spritualitás – önismeret (Előadó: Gyöngyösi Anna. Helyszín: a Dalí-kiállítás)
18:00–21:00 Kézműves foglalkozás minden korosztálynak! A KARMA Pécsi Kesztyű
szakembereinek segítségével ismerkedés a kesztyűbőrök világával és kreatív bőrtárgy
készítés.
18:00–20:00 Rendkívüli és rendhagyó kesztyű divatbemutató – divatkesztyűk – jelenkori
kreációk – bemutatkozik a KARMA Pécsi Kesztyű
18.00–20:00 Jelmezes pillanatok a Vasváry-Szalonban és a Péchy Blanka Emlékszobában ahol életre kelnek a régi korok kesztyűi. JÁTSSZ VELÜNK és tanuld meg a KESZTYŰK

NYELVÉT! Aki a Vasváry-szalon jeleneteit jól megfigyeli, könnyű szerrel értékes ajándékot
nyerhet! (a KARMA Pécsi Kesztyű programja)
18.00–21.00 Keressük a KARMA Pécsi Kesztyű arcát! Vegyél részt a fotózáson a
helyszínen, és te lehetsz a 2017-2018-as szezon arca. Az első három helyezett értékes
ajándékot kap! (a KARMA Pécsi Kesztyű programja)
21.00–22.00 Tárlatvezetés a „111 év- 111 kesztyű” c. kiállításban, és a múzeum kiadásában
most megjelent unikális kötet, a „Kesztyűkönyv” bemutatása (Gál Éva főmuzeológus,
szerkesztő)
20.00–21.00 és 21.00–22.00 Tárlatvezetések a „Parajmos – Roma holokauszt” c. állandó
kiállításban (Márfi Attila ny. főlevéltáros)
Különlegességek ínyenceknek – Salvador Dalí szakácskönyvéből
(7621 Pécs, Király u. 19.)
A BELLAGIO ÉTTEREM chef-je készíti az érdelődők részére – Salvador Dali 1971-ben
megjelent Les Diners de Gala (Gala vacsorái ) című szakácskönyvéből az alábbi étkeket:
Avokadós pirítós, Rákerőleves, Rokfortos pulyka fánkkal. Aki pedig egy szép
környezetben koktélozna, annak Dalí Cassanova koktélját kínálják.

FÁKLYÁS TÚRA A JAKABHEGYRE GÁBOR OLIVÉR RÉGÉSSZEL
Látogatottság: 58 fő
Találkozó: 17.30-kor az Égervölgyi tó északi oldalán, a szalonnasütő helynél.
Program: a Zsongorkő, és a Pálos kolostor megtekintése, a Szabolcs Fejedelem
Hagyományőrző Egyesület harci bemutatója és Barnabás, pálos szerzetes előadása a
kolostor romjainál. Érkezés: 22.00-23.00 között a kiindulási ponthoz.
Fontos tudnivalók: enni- és innivalót, zseblámpát vagy fáklyát mindenki hozzon magával!

KISVONAT A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
A programsorozat idején a népszerű városnéző kisvonattal utazhatunk az egyik
helyszínről a másikra. Útvonal: Káptalan u. – Barbakán – Kórház-tér – Zsolnay-szobor –
Rákóczi út – Felsőmalom utca – Káptalan utca. Indulás: óránként 18.00– 23.00. Ár: 700
Ft/fő

