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Petőfi Irodalmi Múzeum 

Múzeumok éjszakája 2016. június 25. 

pályázati beszámoló 

 

 

 

A Múzeumok Éjszakájának programjait minden évben úgy állítjuk össze, hogy minél 

teljesebben és változatosabb formában tudjunk számot adni a PIM tevékenységéről és minél 

több kiállítás és a múzeum egyéb tereinek bevonásával végigvezessük a látogatókat a PIM 

egészén. Sokféle érdeklődésű és korú látogató fordult meg idén is a múzeumban, akiket nem 

hagytunk unatkozni, érdekes előadásokat, beszélgetéseket, rendhagyó kiállítás-vezetéseket, a 

fantáziájukat megmozgató és ügyességüket is próbára tevő feladatokat kínáltunk részükre, 

miközben nem csak az irodalommal, hanem a társművészetekkel (színház, zene, 

képzőművészet) is találkozhattak. 

Idén HŐSKÉPZŐ címmel 16 órától hajnali kettőig az egész múzeumot, a kiállításokat, az 

egyes programokat és a múzeum udvarát is bevonó játékot szerveztünk, amely a vállalkozó 

kedvűeket végigvezette az egyszerű látogatóból hős-látogatóvá válás rögös útján. A játékban 

résztvevő látogató (egyén vagy kisebb csoport) hű társa és segítője Petőfi Sándor Kukorica 

Jancsija volt, aki végigkalauzolta az önfeláldozását, ügyességét, eszességét bizonyító játékost 

a feladatokon, majd a próbák kiállása végén János vitézként állt a játékos mellett, annak 

kitüntetése, hőssé avatása pillanatában. A játék felépítése a János vitéz történetét követte. Az 

egyes fejezeteknek, fontosabb történéseknek, fordulópontoknak egy-egy faladat, feladvány 

adta a játékban a megfelelőjét. A játékosok a bennünk rejlő hőst felszínre hozták, miközben 

megnézték a kiállításokat, programokon vettek részt, játékosan tanultak a múzeumi 

tevékenységekről. Az este folyamán számos állomás/feladat közül 7 tetszőleges teljesítésével, 

hét sárkányfej jelképes levágásával lehetett hőssé válni. Az egyes állomásokon a múzeum 

képviselői a jó megfejtésekért, a feladatok teljesítéséért pecsétet adtak, amelyeket a 

SZUPERJANCSI képregényfüzetben lehetett gyűjteni. A próbát kiállók jutalmat kaptak, 

János vitézzé avatásukkor egy Szuperjancsi vagy egy Szuperiluska kitűzőt választhattak, amit 

mellükre tűztünk ki. A próbát kb 300 játékos teljesítette az este folyamán. A képregényfüzet 

és a jelvények alapjául is szolgáló mesehősök Pálos Emma munkája, mellékletben csatolva. 

A múzeum udvarán álló nagyszínpad műsorát a TÁP Színház varietéje kezdte, miközben írók 

és színészek az udvaron bográcsban főztek, mindez az Írói fogások című kiállításunkhoz 

kapcsolódóan. Az egyik bogrács gazdája, Cserna-Szabó András a fakanalat letéve a 

kiállításban is tartott tárlatvezetést. Szintén tárlatvezetőként mutatkozott be Bodrogi Gyula is, 

aki a Sárkányos kiállításban kalauzolta a legkisebbeket, akik Süsü hangját így élőben is 
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hallhatták. Horváth Kristóf Színész Bob a Petőfi-kiállításban a Pimasz Petőfi címmel 

vezetett az érdeklődőknek. A Kleist-kiállításban, forgószínpad-szerűen írók, fordítók, színházi 

rendezők, színészek (Halász G. Péter, Hegymegi Máté, Gábor Sára, Márton László, 

Kurta Niké) mondták el, hogy Miért éppen Kleist? 

A jóllakott közönséget a Cabaret Medrano zenéje csábította táncra, voltak szép számmal, 

akik az este 9-kor kezdődő koncerten valóban táncra is perdültek. Szintén az étkezés, evés és 

főzés volt a központi témája a Haspók úr ebédel című kabaré összeállításunknak, amit Fráter 

Zoltán a PIM felkérésére készített és Seres Tamás rendezésében Für Anikó, Csuja Imre és 

Szilágyi Tibor adtak elő. 

Művészbarátságok sorozatunk éjszakai különkiadásában a PIM Könyvtárában hat író és 

barátaik (Háy János és Mucsi Zoltán, Darvasi László és Váradi András, Térey János és 

Papp András, Kiss Judit Ágnes és Fűri Anna, Egressy Zoltán és Lázár Zsigmond, Bajtai 

András és Sirokai Mátyás) voltak vendégeink, akik sztorizgattak és másik, nem írói 

oldalukról is bemutatkoztak a közönségnek. 

Az este folyamán volt még látványos tűzzsonglőr bemutató, sárkány origami hajtogatás, 

papírsárkány készítés és reptetés, irodalmi jóga, a János vitéz újraalkotása betűtésztából és  

Gyertyafényes palotaséta is. 

A hosszú és eseménydús nap jól sikerült, talán nem annyira sokan, mint máskor, de 

összességében így is kb 3500 vendég fordult meg a palotában és kiállításainkban. 

 

Köszönjük a Tisztelt Kuratórium támogatását! 

 

Részletes program: 

https://pim.hu/hu/esemenyek/muzeumok-ejszakaja-pim-ben 

 

FB események: 

Rendhagyó tárlatvezetések I PIM MUZÉJ 2016. 

Állandó programok I MUZÉJ PIM 2016. 

Júlia gyűrűje I PIM MUZÉJ 2016. 

Enni kell - TÁPlálék varieté I PIM MUZÉJ 2016. 

Cabaret Medrano koncert I PIM MUZÉJ 2016. 

Víg Mihály: Irimiás siralmai - I PIM MUZÉJ 2016. - A program az Ady Emlékmúzeumban 

lesz! 

Művészbarátságok tóksó I PIM MUZÉJ 2016. 

Irodalmi jóga I PIM MUZÉJ 2016. 

Haspók úr ebédel I PIM MUZÉJ 2016. 

Gyertyafényes palotaséta I PIM MUZÉJ 2016. 

Záróbuli I PIM MUZÉJ 2016. 

https://pim.hu/hu/esemenyek/muzeumok-ejszakaja-pim-ben
https://www.facebook.com/events/603637123128498/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/640678569428022/?ref=1&action_history=null&source=1
https://www.facebook.com/events/640678569428022/?ref=1&action_history=null&source=1
https://www.facebook.com/events/137453370008126/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/566407413541206/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/238564899863384/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/707921609311505/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/1678681125730055/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/1734417646816314/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/1628277570824792/?action_history=null
https://www.facebook.com/events/1719998124936443/?action_history=null
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Sajtómegjelenések, ajánlók: 

 

http://www.programok-budapest.hu/petofi-irodalmi-muzeum/muzeumok-ejszakaja-a-pimben 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2016/06/24/muzeumok-ejszakaja-gyerekprogramok-es-

koncert-is-lesz-a-pim-ben/ 

http://welovebudapest.com/uzletek.szolgaltatasok/szendrey.julia.gyurujehez.egy.applikacio.ve

zet.el.a.muzeumok.ejszakajan 

http://5.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/160616/muzeumok-ejszakaja-jegyek-mar-

kaphatok-pim-ben 

http://contextus.hu/onkent-a-muzejen/ 

 

http://www.programok-budapest.hu/petofi-irodalmi-muzeum/muzeumok-ejszakaja-a-pimben
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2016/06/24/muzeumok-ejszakaja-gyerekprogramok-es-koncert-is-lesz-a-pim-ben/
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2016/06/24/muzeumok-ejszakaja-gyerekprogramok-es-koncert-is-lesz-a-pim-ben/
http://welovebudapest.com/uzletek.szolgaltatasok/szendrey.julia.gyurujehez.egy.applikacio.vezet.el.a.muzeumok.ejszakajan
http://welovebudapest.com/uzletek.szolgaltatasok/szendrey.julia.gyurujehez.egy.applikacio.vezet.el.a.muzeumok.ejszakajan
http://5.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/160616/muzeumok-ejszakaja-jegyek-mar-kaphatok-pim-ben
http://5.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/160616/muzeumok-ejszakaja-jegyek-mar-kaphatok-pim-ben
http://contextus.hu/onkent-a-muzejen/
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PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

Programok:
című kiállításban16.00 Rendhagyó tárlatvezetés a Sárkányok mindig lesznek 

A leghíresebb egyfejű – Bodrogi Gyula tárlatvezetése

 18.00 Rendhagyó tárlatvezetés: „Ki vagyok én? Nem mondom meg…” – Petőfi választásai 
című állandó kiállításban. A pimasz Petőfi – Horváth Kristóf (SzínészBob) 
slammer tárlatvezetése

 18.00 Enni kell – főzés és muzsika 100 percben
Evés és irodalom és bográcsban főzés, Minden rossz TÁPlálék varieté 

 19.00 Rendhagyó tárlatvezetés: Miért éppen Kleist?
Kleist-ka�anások – írók, fordítók, színházi rendezők, színészek mondják el

20.00 Pop-up origami kiállításmegnyitó
Sárkánytárlat a MUZÉJ-en készült művekből (lsd. folyamatosan zajló programok)

21.00 Cabaret Medrano koncert
Magyar népzene, klezmer és balkáni zene. Ülhe�ek is, de inkább táncoljatok!
(Kert – Nagyszínpad)

  22.00 Rendhagyó tárlatvezetés: Írói fogások – Terítéken az irodalom című kiállításban
Éjszakai nassolás Cserna-Szabó Andrással

 22.00–02.00 Művészbarátságok tóksó
Ti honnan ismeritek egymást? Kedvenc és kedves szerzőid és barátaik beszélgetnek és 
sztorizgatnak a PIM Könyvtárában. 

  22.00 A sárkány lehelete – Látványos tűzzsonglőr bemutató 

  22.30 Irodalmi jóga – Költői ászanák Brávácz Alexandra és Farkas Éva vezetésével 
(Kert – Nagyszínpad)

 23.00 Haspók úr ebédel
Irodalmi kabaré az asztal körül, hasunkat fogjuk a nevetéstől  (Díszterem)

 24.00 Gyertyafényes palotaséta
Időutazás a múltba, bolyongás a múzeumban és a Károlyiak történelmében, vezetéssel 

 01.00 – Táncos mulatság  (Díszterem) Záróbuli

HŐSülj velünk!

KEZDD  A PIM-BEN A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁT!
Ha nálunk veszed meg a karszalagot, egy 500 Ft értékű kupont kapsz, 
amit a PIM Nyári Fesz�vál programjaira válthatsz be.
Az első 100 vásárló + PIMTetkót is választhat! 

 www.nyarifesz�val.com



A PIM-ben folyamatosan zajló programok:
 16.00–02.00 Mi nem kukoricázunk! HŐSKÉPZŐ, avagy hogyan legyünk Szuperjancsik

Izgalmas programok, játékos feladatok. Kalandra fel!

16.00–02.00 Júlia gyűrűje – mobilapplikációs séta (nemcsak) pároknak
Egy férfi és egy nő. Petőfi Sándor és Szendrey Júlia. Vajon ők a korszak szerelmes párja? 
Júlia múzsa vagy a XIX. század különc női figurája? Minden kiderül a PIM okostelefonra 
tölthető új játékában. Kövesd Júlia gyűrűjét és indulj egy izgalmas
sétára! A múzeum ajándékboltja az első állomás, ahol térképet is kaptok. 
mistorygame.com/petofi 

 18.00–02.00 JÁNOSbetűtésztaVITÉZ – közösségi műalkotás 
Emlékmű Petőfi klasszikusának. Rakj ki te is pár sort az elbeszélő tésztakölteményből! 

 16.00–20.00 Sárkány-origami – hajtogatás és pop-up kiállítás
A hajtogatás művészetét gyakoroljuk, majd 20 órakor kiállításmegnyitót tartunk 
az elkészült művekből.

 16.00–21.00 Így fesd ki sárkányodat! – közösségi sárkányfestés és sárkányidézés 
Festés, fotózkodás

  16.00–22.00 – papírsárkány-készítés és reptetésA repülő sárkányok rendje

 17.00 – repülő lufisárkányokra bízzuk a kívánságainkat ésKívánságreptetés
 18 órakor látványos kívánságreptetés

 21.00 A sárkány életre kell 
A közösen elkészíte� sárkánnyal együ� körbejárjuk a PIM környékét

1053 Budapest, Veres Pálné u. 4-6.
18 órától éjfélig

 18.00 Hozza el kedves Ady versét!
Az est folyamán közös versolvasás az Ady Versmondó Szalon tagjaival 

 20.00 Fény harsonása – Fenyvesi Félix Lajos költő előadása
 22.00 Víg Mihály: Irimiás siralmai – medita�v daljáték a szerző előadásában

Háziasszony Havas Judit irodalomtörténész, előadóművész

ADY EMLÉKMÚZEUM

1053 Budapest, Károlyi u. 16. | www.pim.hu
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