Szakmai beszámoló
A Múzeumok Éjszakája tematikus programja a Néprajzi Múzeumban (2017)
Mokaszintól a balettcipőig / Mezítláb és lábbeliben
A Néprajzi Múzeum programjának középpontjában a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli
körül című időszaki kiállítása és a műemléképület díszes tereinek rendhagyó bemutatása állt. Az
intézmény minden korosztály, illetve a hazai és külföldi látogatók érdeklődésére számot tartó
programstruktúra felépítését tűzte ki célul: kisgyermekekkel érkező családoktól a fiatalokon át az
idősebbekig mindenki folyamatosan kapcsolódhasson a történésekhez. A rendezvény sikeres helyszíni
bonyolításában önkéntes munkatársak és a Néprajzi Múzeum Baráti Körének tagjai is közreműködtek.
16.00 órától 01.00 óráig folyamatosan biztosítottuk a programokat, a teljes épület kiállítási és
közönségterei hasznosultak, a program maradéktalanul megvalósulhatott. A kétezer főt meghaladó
látogatottságát tekintve (a tavalyi adatot meghaladta) a helyszínen értékesített karszalagok száma is
arányos volt.
A Múzeumot felkereső látogatók érkezéskor a központi térben induló vagy folyamatos elemeket
találtak, így az esetleges várakozás idejét is igényes, izgalmas szórakozással tölthették el. A programok
tartalmi összeállításánál a szakmai szempontokat figyelembe véve nagy hangsúlyt fektettek a
szervezők az aktivizáló, bevonó egyéni, családi kikapcsolódás lehetőségének biztosítására - a játékon
keresztüli, élményközpontú ismeretszerzésre. Kézműves foglalkozások, workshopok kapcsolódtak a
tematikához, az alkotó-műhely több száz érdeklődőt fogadott. Az interaktív elemek között a „Találd ki
mibe léptél” játék főként a fiatalabb generáció körében volt népszerű.
A kiállításokban kurátori szakvezetések indultak, új, reflexív programot építettek fel a kurátorok
múzeumpedagógus szakember közreműködésével. Az épülettörténeti séták más-más nézőpontból
„járták körül” az Igazságügyi palota múltját. Ezek is izgalmas meglepetésekkel, rendhagyó elemekkel
egészültek ki (közreműködő vendégek, zenés elemek, újabb tárgyak bevonása). Minden vezetésen
nagy létszámú csoportok vettek részt. Vendégünk volt Kovács Attila, a világbajnok cipész mester, aki
bemutatta gyönyörű kézzel varrott cipőit és a mesterségéről is mesélt.
Programjaink központi tere az aula volt, amely speciális fénytechnikával barátságos és vonzó térré
alakult. A zenés program kiemelkedő eseménye volt a ney koncert, amely különleges zenei élményt
nyújtott közönségünknek. Az est fénypontja az a táncbemutató volt, amelynek során különböző
kultúrák táncai és tánccipői jelentek meg a színpadon. A nézők láthattak indián, japán , magyar
táncokat, klasszikus balett táncokat, tangót és hip-hop táncot. A színpadi bemutató után a közönség
bevonásával folytatódott a táncos program – az éjszakát görög táncház zárta.
A Múzeum részt vett a „Legyen tiéd a Nap Műtárgya!” című pályázaton is egy 1880-as évekből
származó női cipővel, amely a múzeumi legenda szerint Szendrey Júlia cipője volt.
Olasz Etelka mesemondó a legkisebbeknek mesélt és bábozott az aulában.
A Múzeumok Éjszakáján jelen volt a Mozaik Múzeumtúra programja is.

Részletes program
16 óra

Vízszintes közösségi műélvezet – a Lotz freskó rendhagyó művészettörténeti
bemutatása. Vezette: Lovas Judit, közreműködött: Concentus Consort
reneszánsz kamarazenekar.

17 óra

Nyomkereső játékok gyermekeknek: akadálypálya az állandó és időszaki
kiállításokban szellemi és ügyességi játékokkal.

17 óra

Évek, dallamok, történetek: rendhagyó épülettörténeti vezetés improvizatív
zenei aláfestéssel. Vezette: Lovas Judit, gitáron közreműködött: Kemény
Márton.

18 óra

Mamusz, kulcstartó, cipőfűző: kézműves alkotótér és workshop
gyerekeknek, felnőtteknek.

18.30 óra

Az élvonalban I.: Kovács Attila világbajnok cipész a színpadon. Beszélgetés
mesterségről, elhivatottságról és nyertes alkotásokról.

18.30 óra

Olasz Etelka: Cipő mesék piciknek bábokkal, dalokkal, mondókákkal.

19 óra

Tárlatvezetések a kiállításokban
Kurátori vezetés meglepetésekkel a Bocskor, csizma, paduka- kalandozás a
lábbeli körül című kiállításban. Közreműködtek: Fülöp Hajnalka, Katona Edit,
Kerezsi Ágnes és Sedlmayr Krisztina kurátorok és Joó Emese
múzeumpedagógus.
A magyar nép hagyományos kultúrája című állandó kiállításban. Vezette:
Koltay Erika néprajzkutató.
Két kontinens egy lélekben. Tordai Emil kongói gyűjtése című kiállításban.
Vezette: Földessy Edina néprajzkutató.

20 óra

Néma táncfilmek „kihangosítva”. A régi mozgóképvetítések hangulatát
idézzük meg a népzenei aláfestéssel.

20.30 óra

Az élvonalban II.: Kovács Attila világbajnok cipész a színpadon.
21 óra Kurátori vezetés meglepetésekkel a Bocskor, csizma, paduka –
kalandozás a lábbeli körül című kiállításban. Közreműködnek: Fülöp Hajnalka,
Katona Edit, Kerezsi Ágnes és Sedlmayr Krisztina kurátorok.

21 óra

Esti séta a múzeum épületében. Vezette: Árva Judit.

21.45 óra

Ausztrál őslakosok tánca - rendhagyó filmvetítés az aula falán.

22 óra

Mokaszintól a balettcipőig. Táncbemutató a klasszikus balett, az indián, a
japán, az afrikai, a magyar tánc és a tangó ritmusának megidézésével.
Közreműködtek: Artistry Dance Lemesánszky Mónika vezetésével,
Hagyományőrző csoport Dudich Ákos vezetésével, Czifra Adrienn, Üsztürü
zenekar

24 óra

Ney koncert. Közreműködött a Budapest Neyhane zenekar.

0.30 óra

Görög táncház. Közreműködött: Angelidisz Vaszilisz és zenekara.

A megvalósítás eredményessége

A Múzeumok Éjszakáján 2157 fő vett részt. A változatosan összeállított programstruktúrának
köszönhetően a látogatók hosszabb időt töltöttek el a Néprajzi Múzeumban. A hangulat érzékelhetően
nagyon jó volt az egész éjszaka során. Nem csak a látogatók, hanem az előadók is pozitív élményekkel
töltődtek fel. A szakmai jeggyel belépő 151 fő érdeklődése is visszaigazolás arról, hogy a szórakoztatás
mellett, komoly szakmai elemekkel sikerült megtölteni a programokat.

Indián táncosok és a látogatók közös tánca

Klasszikus balett spicc cipőben

Kovács Attila világbajnok cipész mesél a mesterségéről

Ney koncert

Görög tánc

Olasz Etelka mesél a kicsiknek

Üsztürü zenakar

Japán tánc

