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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2015.
JÚNIUS 20. DUNAFÖLDVÁRI VÁR
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Intézményünk immár hetedik éve csatlakozik a Múzeumok éjszakája országos
rendezvénysorozathoz. Dunaföldvár legfőbb turisztikai célpontja, az általunk működtetett
Dunaföldvári Vár közérdekű muzeális kiállítóhely sok látnivalóval várja a látogatókat. Magában a
Vártoronyban ebben a szezonban három kiállítás látható: a Vak Bottyán emlékezete című kiállítás a
kuruc kort idézi meg és a Rákóczi szabadságharc helyi vonatkozásait. A Rózsalevél, felkap a szél…
című kiállításunk Sárdy Jánosnak állít emléket, aki Dunaföldváron volt kántortanító. A harmadik
kiállítás egy dombóvári óragyűjtő káprázatos gyűjteményét mutatja be. A Vártoronyban ezen kívül
a legfelső szinten kilátó várja az érdeklődőket, pazar kilátással a városra, a Dunára és az Alföldre,
valamint börtönmúzeum földfelszín alatti cellákkal és egyedi, egy hajdani rab által festett freskóval.
A Várudvaron található a Fafaragó galéria, ahol a Dunaföldvár mezőváros állandó néprajzi kiállítás
látható, valamint időszaki kiállítások. Ebben a szezonban a dunaföldvári Kodály Zoltán díjas
fafaragó Népi iparművész, Csepeli István jubileumi tárlata látható. Szintén a Várudvaron található
az Ispánház, melynek földszintjén galéria működik, teret adva képzőművészeti, és fotó
kiállításoknak. A rendezvény idején a szintén helyi Bakos András grafikusművész „Kompozíciók”
című kiállítása volt látható.
A Múzeumok éjszakáján a kiállításainkban rendhagyó tárlatvezetést tartottunk. Csepeli István
fafaragó Népi iparművész, és bakos András grafikus maga mutatta be alkotásait, Krauss Péter pedig
páratlan óra gyűjteményét. A Vak Bottyán kiállításban kolléganőnk kalauzolta a látogatókat. Idén is
nagyon népszerű program volt a Börtön kalandtúra, melynek keretében a látogatók sejtelmes
gyertyafénynél járhatják be a börtöncellákat, ahol beöltöztetett statiszták, mint rabok „sínylődnek”.
A másik kiemelkedően népszerű program a bátorság próba volt, amikor a sötét vártorony kilátójába
kellett fölmenni, miközben bizony szellemekkel és egyéb rémisztő dolgokkal lehetett találkozni.
Szintén meglepően népszerű program évről-évre a „Jósda”, melyet idén is a Várudvaron található
pincében rendeztünk be.
Idén is volt lehetőség Hőspróbán részt venni, mely a Dél Dunántúli Várklaszter kezdeményezésére,
és szervezésében jött létre, és a helyi „Fekete kötény legendáját” dolgozza fel.
A sötétség beálltával varázslatos színekbe öltöztek a Dunaföldvári Vár épületei egy profi
„fényfestő” csapat, a MÉHKASAULA Kulturális Közhasznú Egyesület jóvoltából.
A Múzeumok éjszakája programból idén sem maradhatott el a jó zene, melyet a fiatal, feltörekvő
Pancastic együttes szolgáltatott. A napot éjszaka az elmaradhatatlan máglyagyújtás zárja.
Bár a rendezvényen belépőjegyet nem szedtünk, de a látogatók száma becslésünk szerint
meghaladta a háromszáz főt.
A szakmai beszámoló és a fotók az alábbi linken érhetők el:
http://www.dunafoldvar-muvhaz.hu/ftp/galeria/var/szakmai_beszamolo.pdf
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