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Tisztelt Kollégium! 
 
 
Az alábbiakban mellékeltve küldöm Múzeumok éjszakája – Fények az éjszakában című pályázatunk 
szakmai beszámolóját. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 

 
Prosek Zoltán 
a Paksi Képtár vezetője     
 
 
 
 
 
Mellékletek: 

 A program felhívó plakátja 

 Sajtómegjelenések 
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Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága            Paks, 2015. 09. 28. 
Közgyűjtemények Kollégiuma 
H – 1388 Budapest, Pf. 82. 
 
Téma: szakmai beszámoló – Múzeumok Éjszakája – Fények az éjszakában c. projekt 
 
Pályázati altéma kódszáma: 3507/112 
 
Pályázat címe: Múzeumok éjszakája – Fények az éjszakában 
Program időpontja: 2015. június 20. (szombat) 18:30-22:00-ig 
Helyszín: Paksi Képtár (7030 Paks, Tolnai út 2.) 
Résztvevők száma: 153 fő (98 gyerek és 55 felnőtt) 
 
A programunk célkitűzései: 
 
A Múzeumok Éjszakája programjával elsődleges célunk volt a múzeum népszerűsítése a felnőttek, 
családosok körében, az intézmény tevékenységének megismertetése a felnőtt korosztály számára is. 
  
A programon központi témája a 2015. évben a megfoghatatlan látvány, a fény adta. Fénnyel 
kísérleteztünk, fény-képeket alkottunk, nagyító alá vettük, miként használják a művészetben, milyen 
szerepe és eszközei vannak a fény láttatásának, s hogyan kelthetünk illúziókat vele, valamint 

művészek alkotásain keresztül megvizsgáltuk az 
üvegszálas fényvezetés lehetőségeit is. 
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.  
Programunkat ingyenesen látogathatták az 
érdeklődők. 

 
A projekt részletezése 
 
A Múzeumok Éjszakája rendezvényünk központi témája a fény, amely végigkísérte a program egyes 
elemeit. Emellett rendhagyó, az országban egyedülálló zenei élménnyel szerettünk volna hozzájárulni 
ahhoz, hogy látogatóink számára felejthetetlen legyen a múzeumban töltött éjszaka. 

18:30-19:30 között múzeumpedagógusaink 
segítségével az ős-fényképezőgéppel, a camera 
obscurával (latin, jelentése: sötét kamra) 
ismerkedhettek meg a kisebbek és nagyobbak 
egyaránt. A camera obscura, vagy más néven 
lyukkamera a külső fényhatás befogadására 
szolgáló, lencsetag nélküli optikai eszköz, mely a 
környezet vizuális  leképezésére szolgál. Egy minden 
oldalról fénytől védett doboz vagy szoba, melybe a 
fény egy apró lyukon keresztül hatol be. Ez a fény 
fordított állású képet rajzol ki a camera obscurán 

belül a lyukkal ellentétes oldalon. A fényképezőgép őse, mely nagy hatással volt 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Optikai_lencse
http://hu.wikipedia.org/wiki/Optika
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a fotográfia kialakulására és fejlődésére. A mai fényképezőgépek is a camera obscura működésén 
alapulnak. A fényképezés előtti időkben mint rajzolási segédeszközt és 
mint fizikai, csillagászati eszközt tartották számon. 

A résztvevők amellett, hogy elkészíthették saját camera obscurájukat, kaptak egy-egy rövid leírást 
annak elkészítéséről, valamint művészeti felhasználási lehetőségeiről is, s a foglalkozás során arra is 
fény derült, hogy a hétköznapokban vagy utazásaink során hol találkozhatunk ezzel a jelenséggel, 
legyen szó a természet által életre hívott, vagy mesterséges, ember által épített környezetben. 

19:30-20:00-ig az üvegszálas fényvezetés 
technikájával ismerkedhettek meg a résztvevők. 
Számos hazai és külföldi művész kísérletezik azzal, 
miként lehet mesterségesen előállított 
fényforrásokat beépíteni az alkotásokba, vagy 
magát az egész műtárgyat fénycsövekből, 
üvegszálakból vagy villanykörtékből elkészíteni. 
Ezeket az alkotásokat vetítés formájában 
ismerhették meg az érdeklődők, majd a 
beszélgetést követően a képtár 
múzeumpedagógusai segítségével egy nagy méretű, 

világító üvegszálakkal átszőtt alkotást is hoztak létre a látogatók. 

 
20:00-21:00 óra között egy nagyon izgalmas optikai 
játékkal vártuk az érdeklődőket. A kaleidoszkóp 
méltán híres régi játékszer, s ezt a programelem 
iránt érdeklődés is alátámasztotta, hiszen rengeteg 
gyerek és felnőtt is kipróbálta kézügyességét, s 
készített a képtár múzeumpedagógusai segítségével 
kaleidoszkópot. A kaleidoszkóp képzőművészeti 
értékei mellett játéktörténeti szempontból is 
érdekes, mert születése egy véletlen megfigyelés 
eredménye. A játék maga egy henger, amely 
belsejének az egyik végén színes apróságokat 

helyeztek el, a másik végén pedig egy lyuk van. Ha ezen bepillantunk, akkor a színes tárgyak az 
oldalfalak visszatükröződése miatt sokszorosított mintává változnak. 

 
20 órától Ludányi Tamás Quartetjének jazz-
koncertjét hallgathatták meg a résztvevők, mely 
ugyan inkább a felnőtt közönséget vonzotta, de a 
gyerekek is élvezhették a néhol klasszikus, néhol 
improvizatív dallamokat, miközben kézműves 
foglalkozásainkon barkácsoltak. Ludányi Tamás 
zenei pályafutását klasszikus klarinéttal kezdte, 
majd 16 éves korában elkezdett szaxofonozni, mely 
magával vonzotta a jazz zenélést is. 2010-ben 
felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Jazz Tanszékére, ahol 2013-ban szerezte 
meg alapdiplomáját. 2012-ben erasmus ösztöndíjjal 

fél éven át a grazi egyetem jazz tanszékének hallgatója volt. Jelenleg, egyidejűleg a német nürnbergi 
Zeneművészeti Egyetem jazz-szaxofon mesterképzésének, valamint a Zeneakadémia jazz-szaxofon 
tanári mesterképzésének hallgatója, mely egyetemekre 2013-ban tett sikeres felvételi vizsgákat. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyk%C3%A9pez%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag%C3%A1szat
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2012-ben alapította meg zenekarát, a Ludányi Tamás Quartet-et, mellyel hazai és külföldi pályán is 
koncerteznek. A zenekar tagjai: Ludányi Tamás (szaxofon), Tálas Áron (zongora), Czirják Tamás (dob), 
Bögöthy Ádám (bőgő) 

 
21:00-22:00-ig a fényfestés világában 
kalandozhattak el a látogatók. A fényfestés 
technikájának segítségével egyszerűen 
készítettünk rendkívül látványos fotókat. A 
fényképezőgépek blendéjét hosszú 
záridőre állítva úgy készítettünk 
fényképeket, hogy egy fényforrást 
(elemlámpa, kerékpár-lámpa stb) gyorsan 
mozgattuk a fényképezőgép előtt, s az így 
„leírt” mozdulatsor egyetlen hosszú 
fénysávvá állt össze, kirajzolva valamilyen 

szabályos vagy szabálytalan formát. Csak a fényfestők fantáziája szabott határt, milyen formákat és 
témákat hívtak így életre. A láthatatlan mozdulatok láthatóvá tétele, vagyis a fotók elkészülte után a 
fényfestéssel született alkotásokat a képtár előterében vetítettük ki, valamint a résztvevők 
fotópapírra kinyomtatva is megkapták azokat. 
 

Az egész estés program ideje alatt, 18:30-22:00-ig 
minden órában Prosek Zoltán, képtárvezető 
segítségével a résztvevők egyrészt rendhagyó 
tárlatvezetés során ismerkedhettek meg 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 
hallgathattak meg a látogatók. 
 
Résztvevők száma: 153 fő (98 gyerek és 55 felnőtt) A látogatói számot „Múzeumok éjszakája-Paksi 
Képtáras” logóval ellátott matricával mértük, amit minden érkező vendég kapott. 
 
Megvalósítás helyszíne: Paksi Képtár (7030 Paks, Tolnai út 2.) 
 
Meghívott előadóink, közreműködőink: 

Prosek Zoltán, intézményvezető (Paksi Képtár) 
Korpácsi Ferenc, gyűjteménykezelő (Paksi Képtár) 
Stadler Krisztina, Tóth Borbála, Dömötörné 
Göttinger Eszter múzeumpedagógusok (Paksi 
Képtár) 
Ludányi Tamás Qartet: A zenekar 2012-ben alakult 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz 
Tanszékének hallgatóiból. Repertoárjuk korunk jazz 
ikonjainak modern kompozícióiból, valamint jazz 
standardekből áll. LUDÁNYI TAMÁS a hazai fiatal 
szaxofonos generáció egyik úttörője, akire már a 

hazai "öregek" is felfigyeltek. A jelenleg nürnbergi tanulmányait teljesítő alt szaxis csapatát a már 
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említett TÁLAS ÁRON zongorista erősíti, valamint a legutóbbi magyar jazz dob verseny győztese 
BENKÓ ÁKOS ül a dobok mögött. A műsort elsősorban olyan saját szerzemények képezik, amely a 
hangszeres tudás legmagasabb szintjét igénylik. 
 
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. 
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. 
 
Költségvetés 

Számlát kiállító Költségnem Összeg NKA-tól elnyert támogatás 

Vértessomlói AMI V.T. Tiszteletdíj 150.000 Ft 100.000 Ft 

Pelcz István e.v. Rendezvény hangosítása 31.750 Ft 
A pályázatban a 150.000 Ft-os 
számlát kívánjuk elszámolni. 

Paletta Művészellátó Szakmai anyagköltség 29.609 Ft 

Összesen  211.359 Ft 
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A program felhívó plakátja 
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Sajtómegjelenések
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Paks, 2015. 09. 28. 
 
 
A beszámolót készítette: 
 
 
Dömötörné Göttinger Eszter 
múzeumpedagógus, Tolna megyei koordinátor 


