MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2016
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Hódmezővásárhely városának kulturális intézményei idén is csatlakoztak a Múzeumok
Éjszakája programsorozathoz. A június 25-én szombaton megrendezett Múzeumok Éjszakája
is számos érdekességet tartogatott a vásárhelyi közgyűjteményekbe látogatóknak.
Rendezvényeink és programjaink a különleges éjszaka jegyében a tárlatokhoz és
gyűjteményeinkhez kapcsolódóan kínáltak tartalmas és szórakoztató kikapcsolódást. A
budapesti belépőjegy konstrukció mintájára, nálunk is egységesen megváltható sétálójeggyel
tekinthették tárlatainkat vagy vehetek részt a különleges éjszakai programokon.
Változatos programokkal várta az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakája programsorozat
Hódmezővásárhelyen. Lehetett fehérrel festeni, ezüsttallérokat csokiból kiönteni, és Plohn
József fényképezőgépe is újra életre kelt a júniusi szombaton a Múzeumok Éjszakáján,
Hódmezővásárhelyen. A Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria és az Emlékpont is
kinyitotta kapuit az országos rendezvénysorozat alkalmából és különleges attrakciókkal várta
a látogatókat este hat órától egészen éjfélig.
Az idei Múzeumok Éjszakájának egyik fontos helyszíne volt a Tornyai János Múzeum, a
Munkácsytól Tóth Menyhértig című időszaki kiállítás köré épült az esti programsorozat. A
múzeum emeletén 8 órától az emeleti csarnokban Tóth Menyhért munkásságához
kapcsolódóan összművészeti- tánc, zene- képzőművészet- előadást láthattak az érdeklődők
Atlasz Gábor és társulata jóvoltából, akik egy erre az alkalomra készült ősbemutatóval
szórakozatták a nagyérdeműt. Nemcsak a látvány, hanem az íz is fontos szerepet játott a
Tornyai János Múzeumban, hiszen a régészet iránt érdeklődőknek a kingéci ezüsttallérokat
csokiból öntötték ki egy kézműves csokoládébolt munkatársai. Az Alföldi Galériában a fotó, a
képzőművészet és a kerámia szimpózium kiállításaiban Plohn József több mint 100 éves
gépével, korabeli eljárással fotózott Kiss Lajos fotográfus. Az estén az Emlékpont is
különleges attrakcióval rukkolt elő: Egy vörösüléses Moszkvicsot állítottak be az udvarra,
amivel fotózkodni lehetett. Természetesen ehhez korabeli kellékeket is biztosítottak a
szervezők piros pöttyös kendőt és napszemüveget. Egy régi, klasszikus szovjet mesefilm, a
Mása és a medve figuráival is lehetett közös fényképet készíteni.

Itt az est fénypontja egy óriási torta volt, amellyel az érdeklődők az Emlékpont 10.
születésnapját ünnepelhették meg. A Múzeumok Éjszakáján csupán egyetlen jegyet kellett
váltani, a felnőttek 600 forintért, a 14 éven aluli fiatalok pedig ingyenesen nézhették meg a
három kulturális intézmény kínálatát. A Múzeumok Éjszakája programjai a város főutvcáján
Hó(l)dfény Fesztivállal egészült ki.

Programok intézményenkénti bontásban:
TORNYAI JÁNOS MÚZEUM
Látogatók száma: 565 fő
Kiállítás:
MUNKÁCSYTÓL TÓTH MENYHÉRTIG
A Munkácsytól Tóth Menyhértig terjed az a válogatás, amely a Kovács Gábor Gyűjtemény
remekművein keresztül kíséri végig a magyar festészet fejlődését a 19. század utolsó
harmadától az 1960-as évekig. A Tornyai János Múzeum és Kovács Gábor Művészeti
Alapítvány közös kiállítása olyan meghatározó stíluskorszakokat érint, mint a Munkácsy
Mihály mellett Paál László és Mészöly Géza nevével jelzett realizmus, a Münchenben virágzó
naturalizmus, a nagybányai festőtelep plein air törekvései vagy a Nyolcak festőcsoporttal a
hazai piktúrában is meghonosodó posztimpresszionizmus.
De nem maradnak ki a válogatásból az olyan állócsillagok sem, mint Gulácsy Lajos,
Csontváry Kosztka Tivadar vagy Rippl-Rónai József.
Program:
18: 00-20:00
SZÍNEZZ FEHÉRREL!
Mindenki alkotó. Légy azzá Te is!
Alkotó program kicsiknek és nagyoknak Tóth Menyhért alkotásaihoz kapcsolódóan.
19:00-20:00
KÓSTOLJ CSOKITALLÉRT!

A helyszínen készülnek a Kingéci éremkincs édes másolatai.
20:00 -20:30
„ A MAG EL VAN VETVE „
TÓTH MENYHÉRT FESTŐI VILÁGA zene-mozgás-képzőművészet performance
Atlasz Gábor társulatának előadásában
18:00-23:00
70 ÉV NAGYJAI-KVÍZ
MUNKÁCSYTÓL TÓTH MENYHÉRTIG tárlathoz kapcsolódóan.
23:00
Eredményhirdetés
70 ÉV NAGYJAI-KVÍZ
Az est zárásaként értékes nyeremények találnak gazdára.
ALFÖLDI GALÉRIA
Látogatók száma: 283 fő
Kiállítás:
VÁSÁRHELYI SZIMPÓZIUMOK 2015
Közel két évtizedes múltra tekint vissza Hódmezővásárhelyen a művészeti szimpóziumok
sora: évről-évre elismert ipar-, fotó és képzőművészek alkotnak több héten át a városban. A
tavalyi „együttgondolkodások” eredményeit egy közös kiállításon tekinthetik meg az
érdeklődők az Alföldi Galériában. A látogatók megláthatják, hogy értelmezte a 18. Kerámia
Szimpózium tizenhárom résztvevője az Európa közepén témát, és miként "öntötték anyagba"
a művészek az itt szerzett inspirációkat. A fotószimpózium alkotói a Tisza holtága mentén
készítették el fényképsorozataikat. A kiállítás címéül nem véletlenül választották a Hommage
á Nagygyörgy Sándor-t, ugyanis a vásárhelyi születésű neves természetfotós alkotásaival
együtt mutatják be a Mártély ihletésére készült közel félszáz művészi felvételüket. A 17.
Vásárhelyi Képzőművészeti Szimpóziumon résztvevő tíz alkotó Vásárhelyi Pannó címmel
közös vászonra közösen alkotva készített el egy művet, melyet az egyéni munkáikkal együtt
tekinthetnek meg a Kossuth téri kiállítóhelyre betérők. A 2015. évi vásárhelyi szimpóziumok
alkotásaiból nyíló tárlat július 10-ig látogatható az Alföldi Galéria földszintjén.
Program:
21:00
TUDOMÁNY, MŰVÉSZET VAGY MÁGIA?
Nézz bele Plohn József kamerájába!
Szemtanúja lehet, ahogyan a korabeli műterem életre kel.
EMLÉKPONT
Látogatók száma: 185 fő
Program:
18:00
SZELFIZHET egy tűzvörös Moszkviccsal és korabeli motorokkal – a hölgyek piros
pöttyös napszemüvegben és hajpánttal.
KERESSÜK MÁSA MÁSÁT! A Mása és a medve című, népszerű rajzfilmsorozat
Másájához leginkább hasonló kislányt keressük. A gyerekek magukra ölthetik Mása
ruháját és fotózkodhatnak a medvével.
20:00
SZÜLETÉSNAP megérkezik az idén tízéves Emlékpont hatalmas születésnapi
tortája, amelyet minden látogató megkóstolhat

20 :30
„RENDEL” DR. ROCK – azaz Pleskonics András –, aki vetítéssel illusztrált óráján
mutatja be a 70-es, 80-as évek legnépszerűbb slágereit, amelyekre a látogatók akár
táncra is perdülhetnek.
Intézményeinkben rendezett programjainkon a Múzeumok Éjszakája alkalmával összesen:
1033 fő vett részt.
A programok népszerűsítésében szakmai partnerként a Magyar Turizmus Zrt. helyi szervével,
a Tourinform Irodával működtünk együtt, akik helyi turisztikai szolgáltatók, leginkább a
szálláshelyek irányába propagálták az eseményt.
A Múzeumok Éjszakája idén újabb arcát mutatta meg a vásárhelyieknek és az idelátogató
érdeklődőknek. A kuriozitást az Emlékpont ünnepe és a fény-árnyék játék adta. Az est
programjait az ötletesség és az interaktivitás mellett a kulturális értékek újszerű közvetítési
formái határozták meg. A rendezvénysorozat kiváló alkalmat adott új célközönség bevonására
azzal, hogy közérthető, nagy tömegek számára csábító, szórakoztató jellegű programot
kínáltunk.
Közös cél sikeres volt: becsábítottuk a nagyközönséget a közgyűjtemények, intézmények falai
közé, és felülírtuk azt a rossz beidegződést, hogy egy múzeumban poros, élettelen tárgyakat
láthat unalmas séták alkalmával az ember.
Sajtómegjelenések:
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=9169
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=9200
https://youtu.be/U7EphOgLNBk
http://promenad.hu/cikk/holdfenyben-pompazik-majd-a-setaloutca-166269
http://promenad.hu/cikk/edes-pillanatok-a-muzeumok-ejszakajan-167778
http://www.vasarhely24.com/cikk/vasarhely/11047/ejszakai_programkavalkad_a_vasarhelyi_
muzeumokban
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