
 
 
 
 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága             Paks, 2017. 10. 09. 
Közgyűjtemények Kollégiuma 
H – 1388 Budapest, Pf. 82. 
 
Pályázati altéma kódszáma: 204107/281 
 
 
 
 
 
Tisztelt Kollégium! 
 
 
Az alábbiakban mellékeltve küldöm Múzeumok éjszakája a Paksi Képtárban – Festménymesék című 
pályázatunk szakmai beszámolójának anyagát. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 

 
Prosek Zoltán 
a Paksi Képtár vezetője     
 
 
 
 
 
Mellékletek: 

 A program felhívó plakátja 

 Sajtómegjelenések 

 Igazolás a szakmai beszámoló feltöltéséről a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra 
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Téma: szakmai beszámoló – Múzeumok Éjszakája – Festménymesék  
 
 
Pályázat címe: Múzeumok éjszakája – Festménymesék 
Program időpontja: 2017. június 10. (szombat) 16:00-21:00-ig 
Helyszín: Paksi Képtár (7030 Paks, Tolnai út 2.) 
Résztvevők száma: 204 fő (117 felnőtt és 87 gyerek) 
 
 
A program célja 
 
A Múzeumok Éjszakája programjával elsődleges célunk a múzeum népszerűsítése a felnőttek, 
családosok körében. Az intézmény tevékenységének és gyűjteményének megismertetése a felnőtt 
korosztály számára is, hiszen a gyerekek nagyfokú és folyamatos foglalkoztatottsága mellet a szülőkben 
is megszületett az igény a múzeum megismerésére.   
 
A 2017. évi programunk központi témája a „Festménymesék” címet viselte, ahol különböző tematikus 
egységek köré szerveződve a látogatók megismerkedhettek a Képtár gyűjteményével, működésével, 
mindennapi tevékenységeivel és annak szereplőivel, így átfogó képet kaphattak annak 
mindennapjairól az építészeti, helytörténeti szempontú megközelítésben, kortárs művészetben 
elfoglalt szerepében, közművelődési tevékenységében és világviszonylatban. 
 
Emellett a rendhagyó időpontú látogatás során olyan tevékenységekkel, alkotó-állomásokkal vártuk a 
résztvevőket, ahol a szülő együtt alkothattak a gyermekkel. Kortárs művészek egy ikonikus alkotását 
választottuk ki, s a látogatók nemcsak érdekességeket, „kulisszatitokat” tudhattak meg alkotóról és 
munkájáról, hanem állomásról állomásra haladva kipróbálhatták a különböző alkotói technikákat, 
módszereket. 
 
Fontos szempont volt a program szervezése során, hogy a rendezvénnyel a képtárat népszerűsítsük a 
felnőttek körében is. Célunk az intézmény megismertetése, valamint a felnőtt korosztály aktivitásának 
fokozása volt, hiszen n a gyerekek folyamatos foglalkoztatottsága mellet a szülőkben is megszületett 
az igény a képtár megismerésére. 
 
Proogramleírás: 
 
A Múzeumok Éjszakája rendezvényünk középpontjában a híres festők munkássága, valamint 
alkotásainak titkai álltak. Feltettük a kérdéseket, amelyek már talán régen felmerültek bennünk, de 
mindezidáig megválaszolatlanok maradtak. Hová folyik Dali órája? Merre repülnek Klee sárga madarai? 



 
 
Mit figyelnek Rousseau dzsungelében az állatok? Hová rohan Picasso bikája? Frida Kahlo virágai 
elhervadnak-e? Mik szállnak Kandinszkij kék egén? 

Emellett rendhagyó, az országban egyedülálló zenei élménnyel is szerettünk volna hozzájárulni ahhoz, 
hogy látogatóink számára felejthetetlen legyen a múzeumban töltött éjszaka. A Festménymesék 
program egyik központi eleme Rutkai Bori Bandájának azonos címet viselő zenei és vizuális élményt 
nyújtó koncertje volt. 
 

16 órától 20 óráig – Festménymesék – kreatív 
alkotóműhely kicsiknek és nagyoknak 
A Múzeumok Éjszakájára olyan híres 
alkotóművészeket és munkáikat választottuk ki, 
melyek meghatározó szerepet töltöttek be a 
művészettörténetben, másrészt a gyerekek és 
felnőttek számára is érdekességeket rejt. 
Az alkotóműhely foglalkozásai során három nagy 
alkotót ismerhettünk meg kicsit közelebbről: Paul 
Klee, Pablo Picasso és Kandinszkij egy-egy jellegzetes 
alkotása került a középpontba. Paul Klee 

munkásságának megismerése mellett arra törekedtünk, hogy a résztvevők a festészet eszközeit 
használva, egyszerű, nonfiguratív mintákat és színeket használva megpróbáljanak kifejezni különféle 
érzelmeket: milyen formával, vonalakkal, színekkel ábrázolnánk a boldogságot, csalódottságot, 
vidámságot, haragot? Milyen hatásai vannak a színeknek és hogyan állnak össze a geometrikus formák 
egy absztrakt képi világgá? A foglalkozás során ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Kandiszkij 
művészete által a látogatók elkalandozhattak az absztrakt és ornamentikus formák alkotta 
kompozíciók világában, s ők maguk is létrehozhatták saját képi világukat, melyben elrejtették vagy épp 
életre keltették a híres sárga madarakat, mely az orosz művész visszatérő motívuma. Pablo Picasso 

Bika c. sorozatában segítségével pedig a 
mozgóképen elevenedhetett meg és bírhattuk 
mozgásra egy zootróp által. A sorozat elemeire 
bontásával, majd újrarendezésével nemcsak az 
animáció alapjait sajátíthatták el a résztvevők, 
hanem végiggondolhatták, miként juthatunk el több 
rajzon keresztül a szinte fotorealisztikus ábrázolástól 
az alapokat jelentő absztrakcióig, elbontva a 
"szükségtelen" elemeket.  
 
A foglalkozásokkal a legfőbb célkitűzésünk szülő-

gyermek együtt-alkotása mellett a művészettörténeti háttér, művészi életpálya rövid megismerése, a 
sokszínű alkotó technikák felfedezése is volt, hogy az új élmények és ismeretek a már meglévő 
tapasztalataihoz és érzékleteihez kapcsoljuk, s ezáltal épüljenek be az új művészeti ismereteket és 
gyakorlati-tudományos tartalmak. 
 
17 órától Rutkai Bori Bandája adott koncertet a gyerekek és felnőttek számára. A zenekar a Vacka 
Rádió-mesejáték dalaival vált ismertté, első lemezük Vacka dalok címmel jelent meg. Rutkai Bori, aki 
aktív képzőművészként, a Budapest Bár egyik énekeseként, valamint saját zenekara, a Specko Jedno 
révén is ismerős lehet a közönség számára, a gyerekkoncerteken saját kezűleg készített bábjaival, 
kellékeivel kelti életre a mesedalokat. A Sárkányjárgány a második lemez, amely egyben „kaland-
dalokat” kínáló mesekönyv is. Az egész családot megtáncoltató dallamokhoz és a humorban gazdag 



 
 

szövegekhez Bori készített színes, pompás festett 
illusztrációkat. Ezzel a képzeletbeli közlekedési 
eszközzel jártuk be a zene- és a mesebirodalom közeli 
és távoli tájait. Ázsiai pázsitokon varázslovakkal 
vágtattunk, Afrikában Nap papával és Hold mamával 
bújócskáztunk, majd „piciklire” pattantunk, hogy 
összefuthassunk Manó Apóval a Mesevárban. A 
„boszivacsi” után kókuszfagyit nyaltunk a tengerparti 
játszótéren, s ha meguntuk a Földön, Nyúl Ubullal és 
répa rakétájával a Palánta planéták között köröztünk, 
vagy Űr Lajossal hallgattuk a csillagok dalát. 

Rutkai Bori – ének 
Darvas Kristóf – zongora 
Szerető Dániel – basszusgitár 
Dudás Zsombor – dob 

 
18 órától Az én kortárs élményem címmel Leber 
Veronika, a Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékének előadásán és foglalkozásán vehettek 
részt a látogatók. Veronika, mint sokoldalú diák 
mutatkozott be a közönség előtt. Érdeklődése nem 
csak a képzőművészetre terjed ki, hanem az 
irodalom, a színház, a zene és technikatörténet 
területére is. Alkotóműhelyében a szavakkal és az 
írással, mint jelekkel foglakozott, s arról beszélgetett 
az érdeklődőkkel, mennyiféle értelmezése is lehet a 
különböző szimbólumoknak, jeleknek, írás-

képeknek, miként hagytunk és hagyunk üzenetet, hogyan is kódoljuk vagy dekódoljuk azokat. Majd a 
gyakorlati foglalkozás során – két nagyon izgalmas anyagot, pauszpapírt és tust használva– a látogatók 
maguk is megfogalmazhatták üzeneteiket, melyet aztán vízzel elmosva igazán szép textúrákká 
alakíthattak. 
 
19 órától Mesélő festmények: Bernát András történetével ismerkedhettek meg a látogatók. A kortárs 
képzőművészeti kiállítások sok esetben lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogatók közvetve ugyan, de 
találkozzanak az alkotóval, azonban ritkán kerül arra sor, hogy feltegyék kérdéseiket, megismerjék őket 

közelebbről, megismerjék alkotásuk mozgatórugóit, 
motivációit, gondolatait, a művészet folyamatát. A 
Múzeumok Éjszakáján arra is szerettünk volna teret 
biztosítani, hogy közvetlenül találkozhasson a 
látogató a művésszel. Bernát András festőművészt 
kértük fel arra, hogy egy különleges tárlatvezetés 
során maga mutassa be a Paksi Képtárban rendezett 
kiállítását, majd alkotóműhely keretében a 
látogatókkal közösen hozhattak létre 
képzőművészeti alkotásokat, megtapasztalhassák a 
„civilek” is, milyen a művész-lét. 



 
 
Bernát András a magyarországi újfestészet egyik fontos alakja. Indulásakor, a 80-as években kevés 
motívumból felépülő sötét tónusú képeket festett, amit a 90-es években lüktetően absztrakt felületek 
váltottak fel, mely stílus mára védjegyévé vált. Uralkodó motívuma a csavart, örvénylő forma, erős 
dinamizmussal és egyúttal lüktető mozgással telíti festményeit. Bernát hosszú éjszakákba nyúlóan festi 
képeit, melyek csak első pillantásra homogén felületek. A kibontakozó formák dinamikusan változnak 
a rájuk vetülő fényben, és a festékbe kevert alumíniumpor különös egyvelegének hatására újabb és 
újabb struktúrákat bontanak ki.  

Bernát András legújabb festményeinek azonnal beazonosítható lendületes struktúrái most hatalmas 
méretekkel párosulnak. Képeinek finom hangulati hullámzásai újra és újra dinamikus szenvedélyt 
tükröznek.  

16:00-20:00 – Barangolás a képzőművészeti 
raktárban. A zenei koncert és foglalkozások ideje 
alatt is kínáltunk programot a gyerekeknek és 
érdeklődő felnőtteknek egyaránt. Minden órában 
Prosek Zoltán, képtárvezető segítségével a 
résztvevők egyrészt rendhagyó tárlatvezetés során 
megismerkedhettek a Képtár történetével, 
gyűjteményével, kiállításainak anyagával, olyan 
helyszínekre pillanthattak be, melyek a 
„nagyközönség előtt” titkosak maradnak. A Képtár 
gyűjteménykezelőjének vezetésével, Korpácsi 

Ferenccel barangolhattak végig a raktárainkon, megtekintve, miként tárolják és ápolják a szobrokat, 
festményeket, különféle grafikákat. A szakember segítségével a műtárgyak védelméről, kezeléséről is 
érdekes kulisszatitkokat tudhattak meg a látogatók. 
 
Megvalósítás helyszíne: Paksi Képtár (7030 Paks, Tolnai út 2.) 
 
Résztvevők száma: 204 fő (117 felnőtt és 87 gyermek) 
 
Meghívott előadóink, közreműködőink: 
 

 Prosek Zoltán, intézményvezető (Paksi Képtár) 

 Korpácsi Ferenc, gyűjteménykezelő (Paksi Képtár) 

 Stadler Krisztina, Dömötörné Göttinger Eszter, múzeumpedagógusok (Paksi Képtár) 

 Rutkai Bori Bandája (Rutkai Bori, Darvas Kristóf, Szerető Dániel, Dudás Zsombor) 

 Bernát András (festőművész) 

 Leber Veronika (diák, Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola) 

 Önkéntesek: A Paksi Képtár kiállításainak és rendezvényeinek lebonyolításában rendszeresen részt 
vesznek múzeumi önkéntesek, akik az esemény napján segítik a látogatók koordinálását, a 
foglalkozások előkészítését és működtetését, valamint a rendezvény utómunkálataiban is aktívan 
közreműködnek. A múzeumi önkéntesek többek közt a városban működő Pro Artis Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei közül kerülnek ki, valamint az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében 
kapcsolódnak be a képtár munkájába. Bevont önkéntesek száma: 6 fő 

 
 



 
 
A program ütemezése: 
 
16:00-20:00 Festménymesék 
Híres festők, titkok, érdekességek - kreatív alkotóműhelyek kicsinek és nagyoknak Merre repülnek 
Klee sárga madarai? Hová rohan Picasso bikája? Mik szállnak Kandinszkij kék egén? Ezekre és sok más 
kérdésre is választ kaphatunk, miközben elkalandozunk a művészet és mesék varázslatos világában. 
 
17:00 Rutkai Bori Banda  
Mesekoncert gyerekeknek - sok játékkal, tánccal és bábokkal 
 
18:00-19:00 Az én kortárs élményem 
Leber Veronika, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola növendékének játékos tárlatvezetése és 
alkotóműhelye - nem csak gyerekeknek 
 
19:00-20:00 Mesélő festmények  
Beszélgetés Bernát András festőművésszel a Paksi Képtárban rendezett kiállításáról, művészi 
pályájáról és érdekes történetekről 
 
16:00-20:00 Barangolás a képzőművészeti raktárban  
Prosek Zoltán (képtárvezető) és Korpácsi Ferenc (gyűjteménykezelő) óránként induló vezetése 
 
Web-elérés: 
https://www.paksikeptar.hu/naptar/archivum.php 
 
Kommunikáció 
Célzott és intenzív kommunikációt folytattunk, hogy a programunk felhívása minél szélesebb körbe 
érje el a célcsoportokat. Elsődleges forrást napjainkban széleskörű rétegeket elérő elektronikus 
csatornái jelentették (Múzeumok Éjszakája tematikus honlapja, facebook-oldalak, blogok, közösségi 
hálózatok, museum.hu, stb), de emellett a már meglévő és folyamatosan frissített adatbázisunkat is 
segítségül hívtuk, ahol múzeumi baráti körök, családok, nonprofit szervezetek hírlevél formájában 
értesülhettek az eseményről.  
A programunkat közétettük az elektronikus és hagyományos médiumok fórumain, a tájékoztató 
emailek, webes felületek mellett regionális sajtókban is megjelentettük felhívásunkat, valamint a 
megyei múzeumi intézmények és a múzeumi koordinátori hálózat számára továbbított nyomtatott és 
elektronikus meghívóink segítségével további intézményeket, ezáltal további célcsoportokat is 
próbáltunk elérni, így biztosítva a hatékony és célzott információ-áramlást.  
Továbbá a helyi és regionális média csatornáin is tájékoztattuk az érdeklődőket. A város, kistérség és 
régió vonzásában plakátok és szóróanyagok segítségével hívtuk fel a figyelmet a Múzeumok Éjszakája 
rendezvényünkre. 
 
Összegzés 
Programunk egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy az érdeklődő közönségrétegekben minél 
nagyobb számban átváltoztassuk a csak passzívan befogadó, „fogyasztói” szemléletet és praxist aktív 
művészeti tevékenységgé, felkeltsük és kifejlesszük a legtöbb emberben létező vizualitással 
összefüggő, kreatív, generatív alkotókészséget. Programunk megtervezésénél nagy figyelmet 
szenteltünk a családok számára kidolgozott élményközpontú szemlélet kialakítására. Gyermekek 
számára az ismeret- és tapasztalatszerzés játékos megközelítésben realizálódott, fiatalok és felnőttek 
azonban a kreatív alkotói gondolkodásmód szintjén közelítettek egyazon témához. 

https://www.paksikeptar.hu/naptar/archivum.php


 
 
A Múzeumok Éjszakán, rendhagyó időpontban, de nem idegen helyszínen és szereplőkkel 
ismerkedhettek meg a gyűjtemény működésével, annak fő mozgatórugóival, s mindenközben közben 
a feldolgozott témakörök, képzőművészeti technikák megismertetése segítséget adott a részvevők 
számára, hogy saját alkotásokat hozzanak létre, vagy párbeszéd formájában reflektáljanak meglévő 
alkotásokra. 
 
 
Paks, 2017. október 9. 
 
 
Összeállította: 
 
 

Prosek Zoltán 
a Paksi Képtár vezetője 

Dömötörné Göttinger Eszter 
múzeumpedagógus,  

megyei múzeumi koordinátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. számú melléklet: A program felhívó plakátja 
 

 
 
 



 
 

 
2. számú melléklet: Médiamegjelenések 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pNPZboF3um0 

 



 
 

 


