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Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága             Paks, 2016. 05. 30. 
Közgyűjtemények Kollégiuma 
H – 1388 Budapest, Pf. 82. 
 
Pályázati altéma kódszáma: 204107/265 
 
 
 
 
 
Tisztelt Kollégium! 
 
 
Az alábbiakban mellékeltve küldöm Múzeumok éjszakája – Géniuszok az éjszakában című pályázatunk 
szakmai beszámolóját. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 

 
Prosek Zoltán 
a Paksi Képtár vezetője     
 
 
 
 
 
Mellékletek: 

 szakmai tartalom 

 felhívó plakát 

 sajtómegjelenések 
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Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága            Paks, 2016. 09. 30. 
Közgyűjtemények Kollégiuma 
H – 1388 Budapest, Pf. 82. 
 
 
 
Téma: Szakmai beszámoló – Múzeumok Éjszakája – Géniuszok az éjszakában c. pályázat 
 
 
Pályázati azonosító: 204107/00205 
 
 
Pályázat címe: Múzeumok éjszakája – Géniuszok az éjszakában 
Program időpontja: 2016. június 24. (péntek) 17:00-22:00-ig 
Helyszín: Paksi Képtár (7030 Paks, Tolnai út 2.) 
 
 
A program célja 
 
A Múzeumok Éjszakája programjával elsődleges célunk a múzeum népszerűsítése volt a felnőttek, 
családosok körében. Az intézmény tevékenységének megismertetése a felnőtt korosztály számára is, hiszen 
a gyerekek nagyfokú és folyamatos foglalkoztatottsága mellet a szülőkben is megszületett az igény a 
múzeum megismerésére.   
 
A 2016. évi Múzeumok Éjszakája programján elkalandoztunk a régebbi korok és kortárs művészek alkotásai 
között. Olyan géniuszok nyomába eredtünk, akik szemléletükkel és munkájukkal úttörői voltak saját 
korunknak, s megpróbálunk e művész-zsenik bőrébe bújni. Az éjszaka során különböző állomásokon át 
ismerkedtünk meg többek közt Leonardo da Vinci, Escher, Mondrian, Vasarely vagy épp Vera Molnar 
művészetével, s különféle alkotói technikák segítségével gyerekek és felnőttek közösen hoztak létre egy-
egy műalkotást, melyet e nagy elődök inspiráltak. 
 
Emellett 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. Programjaink ingyenesen voltak látogathatóak a résztvevők 
számára. 
 
Megvalósított programjaink: 
 

A Múzeumok Éjszakája rendezvényünk központi témáját a 
múlt és jelenkor nagy művészeinek munkássága adta, amely 
végigkíséri a program egyes elemeit. Emellett rendhagyó, az 
országban egyedülálló zenei élménnyel szerettünk volna 
hozzájárulni ahhoz, hogy látogatóink számára felejthetetlen 
legyen a múzeumban töltött éjszaka. 

17 órától A reneszánsz kor egyik legnagyobb lángelméje, 
Leonardo da Vinci nyomába eredtünk! Leonardo 
rajzkészsége már fiatal korában megmutatkozott. A korabeli 
híres mester, Verrocchio tanítványa lett, akinél tíz évig 
tanult. Egyre nagyobb érdeklődéssel figyelte az akkor ismert 

tudományok minden területét. Az anatómia és a geológia a szenvedélyei közé tartozott. Foglalkozott többek 
között a mozgásokkal, az erőkkel, a repülés elveivel, miközben mechanikus szerkezeteket álmodott meg. 
Ma elsősorban festőként emlegetjük, annak ellenére, hogy viszonylag kevés nagyszabású festményt fejezett 
be. Viszont annál több rajza, jegyzete maradt az utókorra. Ő volt kora legtermékenyebb műszaki rajzolója. 
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Híres mondása, hogy „A jó emberekben természetes módon megvan a tudás utáni vágyakozás.” Kíváncsi 
természetét, a különböző szerkezetek és mechanizmusok utáni érdeklődését számtalan rajza tanúsítja. 

Egy zseniális Leonardo-féle szerkezetnek a titkát próbáltuk meg felderíteni a Múzeumok Éjszakáján! 
Állítólag Leonardo da Vincinek 1480-ban támadt az ötlete, hogy egy könnyen szállítható hidat hozzon létre, 
amelyet szerszámok nélkül fel lehet építeni. A programon arra tettünk kísérletet, hogy építsünk hidat 
falécekből úgy, hogy zsineget, szöget, csavart, ragasztót, illetve más rögzítő anyagot vagy eszközt nem 
használhatunk. A foglalkozás során nemcsak a statika elvei, az egyensúly feltételei tanulmányozhatók, 
hanem nagyfokú türelemre, találékonyságra, pontosságra és kreativitásra is szükség lesz, hogy felnőttek és 
gyerekek együtt munkálkodva, közösen hozzák létre ezt a csodálatos szerkezetet. 

18 órától A tiszta szépség – Piet Mondrian művészete 
A németalföldi festő 1919 és 1940 között csupa azonos típusú képet állított ki. 
Valamennyit vékony, fekete sávok hálózzák át, egymással mindig derékszögben 
találkozva, az így keletkezett négyzeteket, téglalapokat pedig hol a kék, hol a 
sárga, hol a vörös szín tölti ki, általában a színtanilag legtisztább, legtisztábbra 
kikeverhető változatában. Mondrian törekvéseinek mindenképpen közük kell 
hogy legyen az avantgarde néhány művészének egyik jellegzetes céljához, a 
festészet megtisztításához, purizálásához. A festő a valóság mindenfajta 
ábrázolását, minden egyéni ecsetvonást elűzött a műveiből, hogy a valóság 
„igazi” nézetéhez közeledjen. A természetes forma állandóan változó 
megjelenése mögött létező változatlan, „tiszta” valóságot akarta visszaadni.  

A foglalkozás során ennek a művészi formaképzésnek az alapelemeit felhasználva hívtunk létre alkotásokat: 
üveglapokra festve színekkel, formával, felülettel és vonallal munkálkodva nyomatokat készítünk, s a ritmus, 
az arány, a színek tudatos megismerésével fogalmazzuk meg mondanivalónkat. 
 

19 órától Optikai csalódások Vasarely nyomában 
Vasarely művészetét segítségül hívva az optikai 
művészet világában kalandoztunk el, ahol a szem 
fizikai működését kihasználva mozgásérzetet 
keltenek a nézőben. Az alkotások két dimenzióban 
maradnak, mégis vibrálnak, mozognak és intenzív 
térbeliséget érzékeltetnek. Vasarely munkáit 
tudományos alapokra helyezte, felhasználva a fizika, 
a geometria, és a színtan eredményeit. A 
hagyományos, látványelvű festészettel szemben a 
magyar művész új, modern irányzatot 

teremtett. Egyéni, teljesen új felfogása, az op-art festészet. A művész a geometrikus formák optikai 
törvényeken alapuló szabályait kutatta. Vasarely képein a formák és a vonalak síkszerű és térbeli hatásait 
vizsgálta. Művészetének a néző is részesévé válik, hiszen gyakran neki kell felfedeznie a rejtőzködő 
alakzatokat. Az op-art művészet eredményeképpen a néző alkotó módon részese a mű létrehozásának. 
A foglalkozás során különféle mintázatú színes lapokból (fekete-fehér csíkos, négyzetrácsos, színes pöttyös) 
olyan felületeket alkottunk, melyek „becsapják” a szemünket, és a tér illúzióját keltik. 
 

20 órától Rozsnyói Péter Trió jazz-koncertjét 

hallgathatták meg a résztvevők. Rozsnyói 

Péter Veszprémben született 1980-ban, 

1999-től a veszprémi Dohnányi Ernő 

Zeneművészeti Szakközépiskola klasszikus 

zongora szakára járt, 2004-ben Oláh Kálmán 

növendékeként diplomázott a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem jazz-zongora szakán 

kiváló minősítéssel. 2003-ban egy budapesti 

mesterkurzus alkalmával figyelt fel rá a 

londoni jazz-nagyság, Julian Joseph, aki 
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elismerése jeléül 2004-ben személyesen mutatta be Rozsnyóit egy londoni koncerten. 2006-ban, és 2007-

ben Magyarországot képviseli a Montreux-i nemzetközi jazz-zongora versenyen. A hazai jazz-élet számos 

vezető egyéniségével játszott már, 2003 óta több rádió és tv felvételt készített, rendszeresen koncertezik 

többek között Winand Gáborral és Kőszegi Imrével. Zenei munkásságát a komponálás, a jazz-zongorázás, és 

a szabad improvizáció mellett Bach műveinek tanulmányozása és interpretálása alkotja. 2007-ben elnyerte 

a Lakatos Ablakos Dezső jazz előadóművészi ösztöndíjat. 

Az akusztikus zongorás jazztrió elmélyült, hol lírai, hol szilaj, de intenzitásában nem, csak decibelekben 

mérhetően játszik mérsékeltebb zenét. Rozsnyói Péter Oláh Kálmán növendékeként szerzett diplomát a jazz 

tanszéken, s röviddel később már ő képviselte Magyarországot a montreux-i nemzetközi jazz-zongora 

versenyen. 2007-ben Lakatos Ablakos Dezső-ösztöndíjat kapott, illetve szülővárosában Veszprém megyei 

Prima-díjjal tüntették ki. Állandó partnere Winand Gábornak, stabil tagja Kőszegi Imre triójának, és saját 

triója mellett fontos megszólalási mód számára a szólózongorázás is. Partnereivel, Orbán Györggyel (bőgő) 

és Csörsz Zoltánnal (dob) játszanak együtt a formációban, s minthogy nemcsak kollégák, de jó barátok is, 

így tökéletes összhangban szólalnak meg a színpadon. 

20 órától – Maurits Cornelis Escher holland művész nyomába eredtünk, akit 
fametszeteiről és kőnyomatairól ismerünk leginkább, amelyeken általában 
lehetetlen építményeket ábrázolt, a végtelent vizsgálta vagy olyan 
kapcsolódó geometriai formákat rajzolt, melyek fokozatosan teljesen más 
alakot öltenek. Escher mestere volt a lehetetlen meggyőző ábrázolásának, s 
bár nem ő volt az első, aki lehetetlen valóságot ábrázolt, ő volt az, aki igazán 
népszerűsítette, és a köztudatba hozta ezeket az alakzatokat. Műveit 
szemlélve a legtöbbször igen alaposan el kell gondolkodni azon, hogy mit 
ábrázol a kép, és honnan kell nézni a megjelenített alakzatot ahhoz, hogy épp 
úgy lássuk, ahogy a művész lerajzolta. Sok munkájának alapja a "lehetetlen 
háromszög", amely három négyzet keresztmetszetű gerendából áll, melyek 

derékszögben kapcsolódnak egymáshoz. M. C. Escher szerint: 
"Ha ennek a konstrukciónak minden részét nyomon követjük a szemünkkel, egyetlen hibára sem lelünk. 
Mégis lehetetlen az egész, mert a szemünk és a tárgy közötti távolság interpretációja során változások 
lépnek fel. " A program során kartonból hajtogatva és építve olyan tér-konstrukciókat hoztunk létre, melyek 
önmagukba térnek vissza, és megvizsgáltuk a kétdimenziós sík és a háromdimenziós tér között húzódó 
konfliktust. 
 

21 órától – A káosztól a rendig – Vera Molnar 
nyomában 
Vera Molnar 1948-tól foglalkozik Dürer bűvös 
négyzetével. Kezdetben növekvő sorrendben kötötte 
össze a 4x4 számot, majd bevonta a véletlent, és egy-
egy elemét kihagyta a négyzetrácsnak. A számokat 
helyettesítő apró szögeket (korábban tűket) 
folytatólagosan és véletlenszerűen kötötte össze 
fekete fonallal, egészen addig, míg a fonal minden 
szöget legalább egyszer körbehurkolt. 
 „Munkáim mindig egyszerű geometrikus formákból 

jönnek létre. Ennek a választásnak oka valójában személyes ízlésem. Szeretem a formai szigort és a 
geometria gazdaságosságát, szeretem a matematika racionális tisztaságát.” Ezekkel a – ha úgy tetszik, 
száraz – eszközökkel mégis poétikus világot épít, mert megtalálja a tudományos gondolkodásban azt az 
érzékeny pontot, amely misztikumot rejt magában. 
A játék, a formai költészet azon a hajszálvékony határvonalon jön létre, amely elválasztja a szabályosat a 
véletlenszerűtől, a káoszt a rendtől.  Egyenes vonalakból vagy néha más elemi struktúrákból felépített 
sorozataiban mindig csak kis változtatásokat eszközöl, így kiküszöböli a lehető legtöbb esetlegességet, és 
lehetővé teszi, hogy a figyelem a következetesen végigvitt gondolatmenetre koncentrálódjék. 1968-tól 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fametszet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Litogr%C3%A1fia
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9gtelen
https://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria
http://www.bomon.hu/images/ES_lehetetlen_haromszog.jpg
http://www.bomon.hu/images/ES_lehetetlen_haromszog.jpg
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vonja be munkásságába a számítógépet, melynek random-funkciója Molnár szerint nagyobb variabilitást 
biztosít, mint az emberi találékonyság.  
A foglalkozáson egy hatalmas méretű táblába véletlenszerűen vert szög-rendszer köré különböző színű 
fonalakat hurkoltunk, és mindeközben arra kerestük a választ, miként lehet megtalálni a rendet egy a 
kaotikusnak tűnő ábrában? 
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 pillanthatnak 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. 
 
Résztvevők száma: 96 fő (gyerekek, családok, felnőttek, fiatalok) 
 
Megvalósítás helyszíne: Paksi Képtár (7030 Paks, Tolnai út 2.) 
 
Meghívott előadóink, közreműködőink: 

 Prosek Zoltán, intézményvezető (Paksi Képtár) 

 Korpácsi Ferenc, gyűjteménykezelő (Paksi Képtár) 

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

 Rozsnyói Péter Trió (Rozsnyói Péter, Orbán György és Csörsz Zoltán) 
Rozsnyói Péter 2004-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén. 2006-
ban és 2007-ben Montreux-ben képviselte hazánkat, 2007-ben Ablakos Lakatos Dezső ösztöndíjat 
kapott, s ugyanabban az évben Veszprémben Prima-díjat nyert. 2012 óta a felsőörsi Snétberger Zenei 
Tehetség Központ egyik tanára. Zenei munkássága a jazz mellett Bach műveinek szenvedélyes 
interpretálására épül. „Rozsnyói Péter stílusa azonnal felismerhető. Jóformán egyedülálló abból a 
szempontból, hogy Jacques Loussier-val ellentétben ő nem Bachot jazzesítette, hanem a jazzt 
‘bachosította’. És tette ezt jobban, ízlésesebben minden kortársánál, sőt az esetenként hasonló irányban 
tapogatózott Dave Brubecknél is. Ez roppant logikus építkezést jelent, amit ugyanakkor áthat a jazz spon-
taneitása és sodrása.” – így jellemezte játékát a kitűnő jazz-újságíró, Pallai Péter. Érzelmes, de sohasem 
érzelgős zongorázását hasonlítják Lennie Tristanóéhoz, illetve Bill Evanséhoz, saját szerzeményeire a 
fülbemászó melodikusság és a kifinomultság jellemző, amely szinte kamarazenei előadásmóddal 
párosul. A régi társ, Orbán György bőgős mellé a Svédországban élő, a Flower Kings neves progresszív 
rock együttes egykori dobosaként feltűnt, jelenleg a Jan Lundgren Trióval és saját svéd triójával is játszó 
Csörsz Zoltán társult. 

 Önkéntes múzeumi segítők 
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. 

 
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 
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szemlélet kialakítására. Gyermekek számára az ismeret- és tapasztalatszerzés játékos megközelítésben 
realizálódott, fiatalok és felnőttek azonban a kreatív alkotói gondolkodásmód szintjén közelítettek 
egyazon témához. 
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. 
 
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. 
 
Költségvetés: 
 

Költségnem Összeg NKA-tól elnyert támogatás 

Tiszteletdíj 190.400 Ft  
100.000 Ft Szakmai anyagköltség 64.500 Ft 

 Összesen 211.359 Ft 
 
 
A szakmai beszámoló elérhető: 
http://www.paksikeptar.hu/index00009.php 
 
 
Paks, 2016. szeptember 30. 
 
 
Összeállította: 
 
 

Prosek Zoltán 
a Paksi Képtár vezetője 

Dömötörné Göttinger Eszter 
múzeumpedagógus,  

megyei múzeumi koordinátor 
 
 
 
 
 
 
 



 

Paksi Képtár – 7030 Paks Tolnai u. 2. Tel.: 75/830-282; 06/20-8830-282  www.paksikeptar.hu 
Székhely: Városi Múzeum – 7030 Paks Deák F. u. 2. Tel.: 06/20-8830-373  

A program plakátja 
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