FÉNYHÁLÓ
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
TÜRR ISTVÁN MÚZEUM
ÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI
BAJA, 2015. június 20.

2015. június 20. 18.00 – 24.00
Résztvevők száma összesen 1844 fő
Éber-emlékház

(Jókai u. 19.)

A Türr István Múzeum együttműködő partnereivel: a Moholy Alapfokú Művészeti Iskolával, a Liszt
Ferenc AMI Képzőművészeti Tagozata-Vizuális Iskolával, a Bajai Csillagvizsgáló Intézettel közös
programsorozatot szervezett Baján a Múzeumok Éjszakáján. A bajai múzeum 5 épületében, valamint a
Csillagvizsgálóban összesen 16 különböző rendezvénnyel várta a látogatókat. A Múzeumok
Éjszakáján 18 órakor nyitottuk ki kiállítóhelyeink kapuit, az ünnepélyes megnyitó rendezvényt Éber
Anna festőművész időszaki kiállításának megnyitásával kapcsoltuk össze az Éber-emlékházban. A
kiállítóhely különleges hangulatú udvarán a gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, árnyképek
készítésével vártuk. Az árny-játékfigurák elkészítését követően, sötétedéskor az Ezeregyéjszaka meséi
elevenedtek meg.

18.00 Éber Anna emlékkiállítása – kiállításmegnyitó

18.00 Fényjáték
A Fény Nemzetközi Éve alkalmából kicsiknek és nagyoknak árnyjáték vetítés, színes
kézműves foglalkozások gyermekeknek

21.00 és 22.00 órakor tárlatvezetés
Állandó és időszaki kiállításainkban 21 és 22 órakor tárlatvezetéseket tartottunk, mely alkalmakon
muzeológus szakavatott vezetésével tekinthették meg látogatóink az Élet a Dunán és a Néprajzi
csoportok Baja környékén c. állandó kiállításunkat, Bossányi Ervin festő- és iparművész
emlékkiállítását, a Mire lehullanak… A Nagy Háború emlékezete c. helytörténeti tárlatunkat és az
Éber-emlékház kiállításait.
18.30 Kezünk nyoma – A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Képzőművészeti Tagozata, a
Vizuális Iskola képzőművészeti programjában, közös alkotómunkájában vehettek részt vendégeink. A
jazz koncert idején, a zene inspiráló hatását kihasználva egy nagyméretű plexilapra készíthettek
expresszív képzőművészeti alkotást.

19.30 Binder Károly (zongora), Csuhaj Barna Tibor (bőgő), Lakatos Ágnes (ének), a
Zeneakadémia Jazz Tanszék tanárainak koncertjét mutattuk be, az NKA támogatását a koncert
előadói tiszteletdíjára használtuk fel.

BORKÓSTOLÓ SÜMEGI ÉS FIAI PINCÉSZET BORAIVAL (Sümegi József bajai borász a
Múzeumok Éjszakája látogatóit megvendégelte egy-egy pohár borral.)

Nagy István Képtár (Arany János u. 1.)
21.30. FÉNYMŰVEK projekt bemutatása – a MOHOLY AMI növendékeinek kiállítása

és tehetséggondozó projektje „A Fény Nemzetközi Éve” alkalmából

A Türr István Múzeum kiállítóhelyén, a Nagy István Képtárban került megrendezésre 2015.
június 10-én, a Múzeumok Éjszakáján a Moholy Alapfokú Művészeti Iskola performansszal
egybekötött kiállítása. A Moholy projektjének középpontjában az a felismerés állt, hogy a
tehetséges gyermekek alkotómunkája fontos szerepet tölt be korok és népcsoportok
kultúrájában időtől és helytől függetlenül. Arra nyújtottak rendkívüli lehetőséget a gyerekek,
fiatalok számára, hogy egy nemzetközi eseménysorozathoz, a Fény Éve alkalmából rendezett
programhoz kapcsolódóan "elmondhassák" az alkotók, mit gondolnak, hogyan gondolkodnak
a képzőművészetben is oly fontos szereppel bíró fényről. A művészeti program a bajai
múzeum Fényháló c. rendezvénysorozatával egységben szép mintáját mutatta fel a művészeti
oktatás és a gyermeki alkotótevékenység támogatásának, fejlesztési lehetőségeinek,

bemutatták, hogy miért is tekintik olyan fontosnak a gyermeki alkotótevékenység gondozását,
támogatását?
Aki megérti a gyermek gondolkodó képalkotását, képírását, közelebb kerül az alkotóhoz, a
gyermekhez is. Többet, lényegibbet tud meg róla, mint ezen üzenet nélkül. A gyermek nem
titkolódzik, munkája nem titkosírás, a dolgok elmondásának eszköze csupán, hiszen még
nyiladozó értelme alkalmatlan arra, hogy szóvá tegye, mondatokba formálja, ami lelkében
fészkel, ami öröme, vágya, félelme vagy biztonsága.
A Múzumok Éjszakája résztvevői 2015 júniusában tanúi lehettek egy különleges, szuggesztív
művészeti program hatalmas sikerének. Forogtak, pörögtek körülöttünk a Moholy-s
növendékek erre az alkalomra készített fénytárgyai, fényjelenségei, a kis kinetikus alkotók
művei: a sötét térben felvillanó, majd eltűnő impressziók, emocionális képregények
rendkívüli hatást gyakoroltak a látogatókra. A regénykockák, a fény-kép-regény kockái
egyszer csak megváltoztatták a léptékeket. Kisgyerekek lehettek a felnőttek is a bajai nyár
fénykockáin, fénylépcsőjén, a természet és a művészet végtelen medrének partján. Néztük a
fény- hullámokat, fényvisszaverődéseket, szinte hallottuk a fény sebesen surranó nyalábjainak
hangját. A szivárványszínű óriási kaleidoszkóp prizmájában a genezis első napjai újra életre
keltek.

21.00 és 22.00 órakor tárlatvezetés

BORKÓSTOLÓ SÜMEGI ÉS FIAI PINCÉSZET BORAIVAL

Bagolyvár – Miskolczy Ferenc-emlékház (Parti u. 1.)
Képzőművészeti, helytörténeti kiállítás
A Miskolczy Ferenc-emlékház állandó kiállításában egy észak-bácskai polgárvárosban tevékenykedő
festőművész és a hozzá kötődő barátok, támogatók (Miskolczy fivérei, Miskolczy László Kossuthdíjas építész, Miskolczy Dezső kutatóorvos, Medgyessy Ferenc szobrászművész, Oltványi (Ártinger)
Imre, Borbíró (Vojnich) Ferenc polgármester fél évszázadot átívelő kultúraszervező, gyűjteményező,
városformáló, városvédő tevékenységének történetét mutattuk be folyamatos tárlatvezetéssel az
érdeklődő közönségnek.

Borbás Mihály Bemutatóterem és Csillagvizsgáló (Tóth K. u. 19.)
A Bajai Csillagvizsgáló Intézet időszaki kiállításokkal, csillagászati előadásokkal, és távcsöves égi
sétával csatlakozik minden évben a Múzeumok Éjszakája rendezvényéhez. 2015-ben a következő
rendezvényekkel és előadásokkal kedveskedtek a közönségnek:
18.30 Amiről a kozmikus fény mesél – dr. Hegedűs Tibor előadása a Fény Nemzetközi Éve és a
25 éves Hubble űrtávcső apropóján

19.00 Magyarok a világűrben. A magyar űripar termékei – Ruzsics Krisztina előadása
20.00 Bravúr az Űrben – A Ceres kisbolygó megközelítése – Bánhidi Dominik előadása a Dawn
űrszonda eredményeiről
21.30 Egy nap, egy vers, egy kép + egy kis zene – Vidovits Iván és Varga Erik képzőművészek
alkalmi performansza és koncertje
21.30 –től folyamatosan Égi séta a csillagképek között - távcsöves bemutatás
EU SAROK – csillagászati kvízjáték tárgyjutalmakkal
Eredményhirdetés, jutalmak átadása 22.30 körül
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA, 2015 IDEJÉN MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK:
Türr István Múzeum
Bossányi Ervin kiállítása
Nagy István Képtár
Nagy István művészete
Mire lehullanak… A Nagy Háború Emlékezete Baján

Éber-emlékház
Éber Anna emlékkiállítása
Id. Éber Sándor, ifj. Éber Sándor és Éber Anna művészete
Bagolyvár – Miskolczy Ferenc-emlékház
Képzőművészeti, helytörténeti kiállítás

BORBISTRO
(Szentháromság tér 4.)
A Múzeumok éjszakája látogatói a BORBISZTRO vendégei voltak egy pohár finom borra 2015.
június 20-24 között.
A Nemzeti Kulturális Alap 200.000 Ft-os támogatását a Türr István Múzeum a Magyar Zeneakadémia
Jazz Tanszéke tanárai koncertjének megvalósítására, Binder Károly (zongora), Csuhaj Barna Tibor
(bőgő), Lakatos Ágnes (ének) előadói tiszteletdíjának finanszírozására használta fel. A támogatást
hálásan köszönjük.

