SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY
valamint A MAGYAR NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYE közös
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAMJÁRÓL
2016

A Múzeumok Éjszakája a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben ez évben
–A Schenk-féle „Mini emberke”, a magyar történelem játékaink tükrében című időszaki
kiállításunkhoz kapcsolódott, ez évben erre a témára fűztük fel programunkat.
Schenk Károly budapesti fröccsöntő-mester 1975-től készített játékokat a német Playmobil
figurák mintájára. A „mini emberkék” nagy sikernek örvendtek, a ’80-as, ’90-es évek
népszerű magyar játékai voltak. A gyártás 2000-ben megszűnt, a figurák és kiegészítőik
azonban ma is keresettek.
Főként a magyar történelemből merített a készítő. Megtaláljuk Mátyás király híres Fekete
seregét és a törököket, de felleljük a magyar történelem másik fontos eseményének, az 184849-es Szabadságharcnak a szereplőit , a magyar huszárokat és az osztrák katonákat is.
Schenk Károly apró műanyag kiegészítőkkel is ellátta „mini hadseregét”: zászlókkal,
sátrakkal, ágyúkkal, ágyúvontató szekérrel, őrházakkal.

Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben:
18.00-18.40 Címerek történelmünkben
meghívott előadónk Székely György régész, főmuzeológus előadása
19.00-24.00 Kézművesség, meghívott kézműves mesterek közreműködésével:
- festett címeres kartonpajzs készítés
- papírhuszár készítés sztaniol papírral
- papírlegyező készítés
- kartonkorona csillámdísszel
- rongylabda készítés
- papírpuska készítés, mely papírlövegével célba lövésre is alkalmas
20.30-21.30 Vitéz László és a csodamalom
Madzag Bábegyüttes: Tímár Zoltán bábelőadása
Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely és a Magyar Naiv Művészek
Gyűjteménye közös udvarán:
Interaktív játékok:
18.00-24.0 Célba dobás „Tell Vilmos almájába”
-

Legyél Te is „Schenk figura” egy fotó erejéig

18.00-24.00 Kiskun Hagyományőrző Sportegyesület bemutatója:
hagyományos magyar harci játékok-íjászat, vívás és egyebek
21.30-24.00 Tintaló Cirkusz előadásai

Szabadtéri kiállítás:
Naiv Alkotások Diákszemmel, c. időszaki kiállításunk csak a Múzeumok Éjszakáján látható.
A kecskeméti művészeti középiskolások újraértelmezték a Naiv Gyűjtemény alkotásait,
transzparenseket alkottak a képek és szobrok alapján.
Az egész rendezvény ideje alatt Büfé üzemelt közös udvarunkban.

Múzeumok Éjszakája alatt megtekinthető kiállításaink:
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely
Állandó kiállítás:
Játékok: Titkok, csodák, örömök
Időszaki kiállítás:
A Schenk- féle „Mini emberke”
Naiv Művészek Gyűjteménye
Állandó kiállítás:
A modern művészet forrásvidékén

A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, a Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye, a
Ráday Múzeum és a Cifrapalota közös játéka a Múzeumok Éjszakáján
A Cifra kincsek izgalmas feladatokkal várta a családokat a Múzeumok Éjszakáján.
Rejtvényekkel, kirakókkal és egyéb játékos megmérettetéssel találkozhattak a négy múzeumot
meglátogató családok. A múzeumtúra végállomása a Cifrapalota volt, ide várták a feladatok
megoldásait. Eredményhirdetés 22 órakor volt, ugyanott.
A helyes megfejtők között 3 múzeumpedagógiai foglalkozáscsomagot sorsoltunk ki, melynek
tartalma 3-3 ingyenes családi foglalkozás.

Örömünkre szolgált, hogy nem csak a programok voltak sikeresek, a múzeum kiállításait is
folyamatosan, nagy érdeklődéssel tekintették meg a látogatóink, ahol a teremőrök és
muzeológusok igény szerint információkat szolgáltattak.
A kecskeméti hagyományoknak megfelelően a város összes helyszínén, így nálunk is
ingyenes volt ezen az éjszakán minden program.
A célcsoport széles körű volt, a 18 órakor kezdődő előadás ugyan a felnőtt korosztálynak
szólt, a többi program azonban mindenkinek - gyermeknek felnőttnek egyaránt – élményekkel
teli kikapcsolódást nyújtott.
A kiállítások az intézmény emeleti részén láthatóak.
A programok a földszinten két helységben és az emeleten - a kézműves műhelyben, a
körteremben - valamint az intézmény előtt az udvaron zajlottak.
Mivel párhuzamosan több programunk volt, a résztvevők zöme hosszabb időt töltött nálunk.
Igaz, hogy múzeumunk úgy él a köztudatban, mint gyermekintézmény, de a statisztikai adatok
is alátámasztják, hogy a felnőttek érdeklődését is magunkénak tudhatjuk.
Természetesen a látogatók zöme ezen az éjszakán családi vagy baráti társaságok, ez egy jó
közösségi program, mely egyben kulturális élményeket is nyújt.
Tudjuk, hogy ezen az éjszakán a könnyedebb, szórakoztató, különleges programok a vonzóak,
de fontosnak tartottuk, hogy ezek mellett legyen egy komolyabb, a kiállításhoz kapcsolódó,

sok érdekes információt nyújtó programunk is. Ekkor talán az is belehallgat egy ilyen
előadásba, akihez máskor a programfelhívás sem jut el. Örülünk, hogy az előadásnak is voltak
érdeklődő hallgatói körülbelül 30 fő.
A programokat a múzeum munkatársai mellett meghívott foglalkozásvezetők és előadók
bonyolították le. A tájékoztatásba és látogatószámlálásba közösségi szolgálatban résztvevő
középiskolás diákok is besegítettek.
A kecskeméti Múzeumok Éjszakájára készült programfüzetben és honlapon is szerepelt
programkínálatunk. E mellett saját honlapunkra és facebook oldalunkra is elküldtük
kínálatunkat. A helyi rádióban is folyamatosan ismertették a programokat. Az épület
bejáratánál nagyméretű, figyelemfelhívó formában tettül ki teljes programkínálatunkat, hogy
az utcán járó emberek is felfigyeljenek rá.
Rendezvényünk 18 órától 24 óráig volt látogatható.
A rendezvény sikeres volt, amit az is tükröz, hogy összesen 5123 fő résztvevője volt.
Ezúton is köszönjük programunkhoz nyújtott támogatásukat!
A szakmai beszámoló megtekinthető a muzeum.kecskemet.hu oldalon a pályázatok menüpont
alatt.
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