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A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum időszaki kiállításának középpontjában az egykor
Shanghaihoz kötődő, ott hosszabb ideig élő és alkotó magyarok tevékenysége állt, akiknek
szellemi és tárgyi hagyatéka révén fókuszba kerültek a két város kulturális és művészeti
élete között felfedezhető párhuzamosságok és eltérő sajátosságok.
A kiállítás vezérfonalát olyan Hopp Múzeumba került kínai hagyatékok jelentették (bútorok,
viseletek, fotók), melyek bepillantást adtak a 20. század első felében világvárossá váló
Shanghai életébe: annak tárgyi világába és életmódjába. A kiállítás mindezeket párhuzamba
állította a magyarországi művészetben jelentkező keleti hatásokkal, különös figyelmet
szentelve az eddig kevéssé vagy egyáltalán nem kutatott területeknek. A kiállítás központi
fogalmai a „keleti” tánc és öltözék, továbbá a magyar filmművészet keleti vonatkozásai
voltak. A kiállítás anyagában éppen ezért együttesen jelentek meg a vizuális művészetek
alkotásai (képző- és iparművészet, fotográfia és film) a társművészetekkel (építészet,
táncművészet, zene) .
A Shanghaiban élő és dolgozó magyarok közül bemutatásra került a táncosnőként
Magyarországon alig ismert Dessewffy Flóra, akinek viseletanyagát és tárgyait 2012-ben
vásárolta meg NKA támogatással a Múzeum, továbbá a Komor műkereskedő cég (főként
kerámia ajándékaival), egy Shanghaiban élt magyar család (Farkas Imre és neje) bútoranyaga
és az 1930-as évekből származó enteriöre, Kínában élt családok 2016-ban gyűjteményünkbe
került tárgyai, valamint Hudec László építész épületei. A shanghai életmód és életérzés
lenyomataként a korabeli kínai naptárak és reklámplakátok, valamint a kínai film női sztárjai
is megjelentek.
A két világháború közötti magyar művészet anyagából ismert és kevéssé ismert magyar
művészeken keresztül jelenítettük meg a korszak kelettel kapcsolatos képzőművészeti
vonatkozásait. A festők közül Csók István, Vaszary János, Boromisza, Tibor, Vörös Géza,
Czimra Gyula, Helbing Ferenc, a szobrászok közül Kövesházi Kalmár Elza, Telcs Ede, Bory
Jenő, a grafikusok közül Lajos Ferenc, az iparművészek közül Zilzer Hajnalka és
Csapek/Csapváry Károly művei szerepeltek a kiállításon.

A képzőművészeti alkotások mellett megjelent a tánc (Kövesházi Kalmár Ágnes), a reklám és
a szórakozás (a budapesti Sanghay bár, s gyarmatárukat forgalmazó cégek) is. A kiállítás
magyar része bemutatta azokat a mesterséges kulisszákat, amelyeket a legkülönbözőbb
keleti vonatkozások összeolvasztása révén hoztak létre. Ezt két korabeli magyar filmen
(Sziámi macska, 1943, Machita, 1943-44) keresztül láttattuk. Mivel ezeknek a filmeknek a
keleti díszlet-anyagát túlnyomórészt a Hopp Múzeumból kölcsönözték, a kínai, japán és
indiai tárgyak megjelenítésén keresztül jól érzékeltethető volt az akkori Kelet-kép
differenciálatlan közege. A filmek jelentőségét jól jelezte, hogy a korszak két sztárja,
Szeleczky Zita és Karády Katalin játszották a főszerepeket. Nemcsak a filmek meghatározó
díszleteiként, de a kiállítás kiemelkedő műtárgyaiként kerültek bemutatásra most restaurált
tárgyaink, így egy nagyméretű japán aranyozott lakkszentély továbbá egy nagyméretű
házioltár.
A kiállítás közel 200 tárgyat vonultatott fel: a magyarországi közgyűjtemények (Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeum, Nemzeti Galéria stb.) értékes, nagyon ritkán látható anyagai
közül, valamint magángyűjtők tárgyait és archív filmeket is bemutattunk.
A kiállítás igen változatos és szerteágazó, több helyszín bevonásával megszervezett
programkínálata, valamint múzeumpedagógiai programja meg tudta szólítani a fiatalokat
éppúgy, mint a családokat, a közép- és szépkorúakat. Összesen 7000 látogató látta a kiállítást
és további 200 néző kapcsolódott be a kiállításhoz kapcsolódó, de más helyszínen
megrendezett filmvetítésekbe.
A kiállításhoz külön magyar és angol nyelvű tanulmánykötet (23 tanulmány, 300-300 oldal,
200-200 kép, szerk.: Fajcsák Györgyi-Kelényi Béla) jelent meg, valamint múzeumpedagógiai
kiadvány készült (6 féle füzet, írója: Hársvölgyi Virág magyar és angol nyelven).
A kiállítás beszámolójának anyagát feltöltöttük a https://hungaricana.hu/hu/beszamolofeltoltese/ oldalra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Közgyűjteményi Kollégium támogatását, amivel a
kiállítás megvalósítását segítették.
Budapest, 2018. június. 19.

Dr. Fajcsák Györgyi
igazgató, a Sanghay-Shanghai kiállítás egyik kurátora
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

Múzeumpedagógia
A Sanghay-Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között című időszaki kiállításhoz
a múzeumpedagógia keretében múzeumi órákat, illetve kreatív kézműves foglalkozásokat,
szakköröket, családi napokat, workshopokat hirdettünk különböző korcsoportok számára.
Keleti kényelem | A kiállítás két magyar film (Sziámi macska, 1943, Machita, 1943-44)
segítségével idézte meg azokat a mesterséges kulisszákat, amelyekben a keleti tárgyak
vizuális kavalkádja jól körülírhatóan megjelent. Ezeknek a filmeknek a keleti díszlet-anyagát
túlnyomórészt a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumból kölcsönözték, a kínai, japán és
indiai tárgyak megjelenítésén keresztül jól bemutatható volt az akkori Kelet-kép
differenciálatlan közege. A program során megismerkedtünk a kiállításban bemutatott
enteriőrökkel, majd mindenki elkészíthette saját mini változatú „otthonát”. Korcsoport: 11–
13 év
Hudec László, Shanghai legismertebb építésze | A 20. századi modern építészet egyik
legkiemelkedőbb magyar alkotója, Hudec László (1893. Besztercebánya – 1958. Berkeley,
Kalifornia) Shanghai egyik meghatározó építésze volt. Az első világháborúban hadnagyi
rangban harcolt, Ukrajnában hadifogságba került, majd Oroszországba vitték, ahonnan
megszökve 1918 októberében Shanghaiba érkezett. A dinamikusan fejlődő metropoliszban
az okleveles építész számára hamar akadt munka. 1919-től rajzolói munkát vállalt Rowland
Curry amerikai építész irodájában, ahol azonban nemcsak rajzolt, hanem tervezett,
szervezett, irányított is. 1924-ben megnyitotta saját irodáját. Legnagyobb építészeti
vállalkozása Shanghai első felhőkarcolójának, a 22 emeletes Park Hotelnek a megtervezése,
1929-ben kezdődött el. A program során bejártuk a kiállítást, megismerkedtünk Hudec László
építészeti munkásságával, a műhelyfoglalkozás során pedig elkészítettük a Park Hotel
kicsinyített papírmását. Korcsoport: 12–14 év
Femme fatale, avagy a végzet asszonya | „Szépnek lenni érdemes, a szép nő mindig érdekes.
A ruha a fő és benne a nő, a szívre veszélyes” dalolták egykor a Pompadour divatszalon
manökenjei a Sziámi macska című, 1943-as magyar filmvígjátékban. A foglalkozás során
nyomába eredtünk az egzotikus viseleteknek és megismerkedtünk Mata Hari, Dessewffy
Flóra, Anna Wong, Szeleczky Zita és Karády Katalin ikonikus ruhatárával, melyeket mindenki
elkészíthetett papírból. Korcsoport: 14–16 év
Felnőtt workshop | Felnőtteknek szóló kézműves programunk keretében a kézimunkában
jártas vendégeinket vártuk! A kiállításon megtekintettük Dessewffy Flóra Shanghaiban
fellépő revütáncosnő viseleteit és viseleti kellékeit, majd mindenki elkészíthetti saját
textilszütyőjét. Korcsoport: 18 éves kortól
A kiállításhoz hatféle, magyar és angol nyelvű
múzeumpedagógiai kiadvány készült, melyek a kiállítás
emblematikus nőalakjainak kivágható és öltöztethető
papírfiguráit tartalmazták és egy külön stíluslapot Sanghay
építészének, Hudec Lászlónak dedikáltunk. A stíluslapok
külön-külön, és együttesen is értelmezhetőek voltak, így
többféle felhasználást tettek lehetővé. A stíluslapokból
típusonként 500 példány készült.

Hands-on elemek a kiállításban: A kiállítás emblematikus szereplőire, valamint a kiállított
tárgyakra reagálva a kiállítás több pontján olyan elemeket helyeztünk el, melyek a látogatói
aktivitást ösztönzik. Tapintható tárgyak, konstrukciós játékok, multimédiás eszközök,
múzeumpedagógiai kiadványok segítségével a kiállítás jobb megértését, önálló felfedezését
segítettük elő.

Sanghay – Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között
Programok, kapcsolódó rendezvények
A 2018. április 8-ig látogatható Sanghay – Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat
között című kiállítást kultúrtörténeti előadás-sorozat, építészeti nap, tematikus workshopok,
havi rendszerességgel jelentkező Shanghai-filmklub, családi napok,
valamint külső helyszínen megrendezett események is kísérték. A
különböző programokkal különböző célcsoportokat tudtunk megszólítani,
kiemelt célunk volt a 18-40 közötti korosztály elérése, amit a filmklubokkal, családi napokkal,
tárlatvezetésekkel valósítottunk meg. Programsorozatokat indítottunk, hogy kialakítsunk egy
állandó közönséget, baráti kört a múzeum számára. A külső helyszíneken megvalósuló
programjainkkal pedig olyan új közönséget értünk el, akik eddig
még nem jártak a múzeumban, a múzeum eseményein.
Havi rendszerességgel, exkluzív tárlatvezetés-sorozatot szerveztünk a Hopp Múzeumban
Sanghaji történetek címmel. A 8 alkalomból álló sorozaton 250 fő vett részt. A múzeumban
egy két alkalomból álló sorozat keretében, Műkincsek a filmvásznon I. –II. címmel régi
magyar filmeket mutattunk be, ezzel megszólítva az idősebb korosztályt, 50 fő nézte meg a
filmeket.
A Nyitott Műhelyben, külső helyszínen SANGHAY – SHANGHAI filmklubot indítottunk
minden hónap utolsó péntekjén. A filmklubokra filmesztétákat hívtunk meg egyetemekről,
ezzel megszólítva az egyetemi hallgatókat. A filmklubokon kialakult egy állandó közönség,
akik rendszeresen látogatták, látogatják az eseményeinket. A filmklubon 200 fő vett részt.
Több országos eseményhez is csatlakoztunk a Sanghay – Shanghai kiállítás alatt, így részt
vettünk a Design Héten, a Múzeumok Őszi Fesztiválján. Ezeket a programokat több mint

ötszázan látogatták meg. Az ázsiai ünnepekhez kapcsolódóan nagyon sikeres családi napokat
szerveztünk, így például februárban a Kutya Éve címmel tartottuk meg a kínai újévet, az
ehhez kapcsolódó Kutyafotó szépségversenyünkkel pedig a kutyatartókat is becsaltuk a
múzeumba.
Próbáltuk a programokkal elérni a különböző műfajok szerelmeseit is. Az irodalom
szerelmeseinek az Írók Boltjában kötetbemutatót szerveztünk; másodszorra adtunk helyet a
Hopp múzeum kertjében a Body Radical Nemzetközi Előadóművészeti Biennálénak, ahol
ázsiai táncosokat láthattak az érdeklődők; a Hommage à Hudec László napunkon pedig az
építészeké volt a főszerep a múzeumban. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Pannonia
Entertainment Forgalmazóval együttműködve több alkalommal is bemutattuk a British
Museum: Hokuszai – A nagy hullámon túl című dokumentumfilmet. Ezeket a programjainkat
több százan látogatták.
A Sanghay – Shanghai kiállítást látogatók negyede, több mint 1500 fő valamilyen kapcsolódó
tevékenység, program, előadás révén került közelebb a kiállított anyagokhoz.

Sajtókommunikáció, médiamegjelenések

A Sanghay-Shanghai. Párhuzamos eltérések Kelet és Nyugat között című időszaki kiállítás
kiemelt sajtóeseményei közé tartoztak a 2017. szeptember 21-i sajtótájékoztatóval
összekötött tárlatvezetés, valamint a sajtó képviselőinek átlagosan havi rendszerességgel
kiküldött sajtóanyagok, melyek egyrészt a programsorozatinkról, másrészt a különleges
eseményeinkről (konferencia, családi nap, verseny/pályázat, finisszázs) adtak hírt.
A sajtótájékoztatóra készített sajtómappa és a rendszeresen kiküldött programfüzet vizuális
megjelenésében és tartalmával is igazodott a kiállítás arculatához. Ebből a célból saját
logókat készítettünk a különféle sorozatokhoz, jól megjegyezhető, érdekfeszítő címeket
adtunk (Sanghai történetek, Kulikalapban a pesti nő, Buddha a lokálban…)

A Sanghay-Shanghai kiállítás kapcsán a korábbinál rendszeresebb Facebook
kommunikációval a különböző sorozatok (Sanghaji történetek c. tárlatvezetés-sorozat;
Sanghay – Shanghai filmklub) saját arculatot kaptak, melyek mind szövegezésüket, mint
vizuális kialakításukat tekintve az aktuális kiállítás arculati elemiből indultak ki. Ezek a
közösségi médiában megjelenő „események” később szintén kiajánlásra kerültek a sajtó
számára, szövegeiket gyakran átvették különféle blog oldalak/programajánló magazinok. A
sajtóorgánumok, újságírók figyelmét igyekeztünk naprakész csatornáinkra terelni, és azok
figyelemmel követésére buzdítani.
A külső kapcsolati háló fejlesztése, együttműködési partnerségek létesítése, kezelése (Hudec
Alapítvány, Nyitott Műhely, MÖF, Design Hét) a sajtómegjelenéseinkre is pozitív hatással
voltak. Programjainkról meglehetős rendszerességgel tudósít a Pestiest, Fidelio, Artkalauz;
port.hu, magyarmuzeumok.hu etc. Audiovizuális csatornákon: Kossuth Rádió, Trend FM,
Klasszik Rádió, Jazzy Rádió, Bartók Rádió, Hatos Csatorna, M5, M2, M1.
A Sanghay-Shanghai kiállításhoz kapcsolódva a Nyitott Műhellyel együttműködve Sanghay –
Shanghai filmklubot indítottunk, melyre különböző filmes újságokban és filmes blogokon is
hírt adtak. A Hudec Alapítvánnyal való együttműködésben Hudec Napot (Múzeumok Őszi
Fesztiválja hivatalos program, mely többek között a fesztivál honlapján és a műsorfüzetében
is megjelent). Kulikalapban a pesti nő című programunkkal a Design Héten is szerepeltünk,
melynek szintén saját kiadványa van. Havi rendszerességgel, exkluzív tárlatvezetés-sorozatot
szerveztünk a Hopp Múzeumban Sanghaji történetek címmel, ehhez kapcsolódóan több
rádióriportot adtunk, és az aktuális tárlatvezetések, melyeknél a kurátorhoz mindig a kötet
egy újabb tanulmányszerzője csatlakozott, mindig újabb hírforrást jelentett a sajtó számára.
Az egyik legnagyobb sajtóvisszhangot kapott rendezvényünk egy a Facebookon indított
Kutyafotó-szépségverseny/beküldős fotópályázat volt, mely a kínai kutya évéről elnevezett
családi naphoz kapcsolódott.

Mellékletben a SANGHAY – SHANGHAI kiállítás alatti médiamegjelenések listája.
(bontás: időszakok szerint, színjelölés: írott, online sajtó, televízió, rádió, fizetett
hirdetés.)
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

7

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

20

Nyomtatott sajtó megjelenés (fizetett
hirdetések nélkül)

20

E-sajtó

68

Fizetett hirdetések száma (médiumtól
függetlenül, becsült érték)

12

A Sanghay – Shanghai kiállítás sajtómegjelenéseinek elérhető linkjei:

https://pontoldal.wordpress.com/2017/09/09/sthd-szeptemberre/
https://rollinginbudapest.com/2017/09/09/shanghai-sanghay-exhibition-hopp-ferenc-asianart-museum-2017/
http://www.eletforma.hu/hirek/sanghay-es-shanghai-egy-pesti-mulato-es-a-kinainagyvaros-titkos-kapcsolata/
http://fidelio.hu/vizual/2017/09/27/magyar_volt_a_szazadfordulo_unnepelt_sanghaji_tanc
osnoje/
http://www.kormany.hu/hu/esemenytar/megnyilik-a-hopp-ferenc-muzeum-legujabbkiallitasa
http://est.hu/cikk/124123/sanghayshanghai_parhuzamos_elteresek_kelet_es_nyugat_kozott
http://www.ma.hu/kulturport.hu/305837/Sanghay__Shanghai__Megnyilt_a_Hopp_Ferenc_
Muzeum_rendhagyo_kiallitasa
http://www.kultura.hu/kina-andrassy-uton
http://programajanlo.hu/pec-events/sanghay-shanghai-kiallitasmegnyito-a-hopp-muzeumkertjeben/
http://www.prae.hu/news/32181-sanghay-shanghai-kiallitas-a-hopp-ferenc-azsiaimuveszeti-muzeumban/
http://euroastra.blog.hu/2017/09/22/sanghay_shanghai_parhuzamos_elteresek_kelet_es_n
yugat_kozott
https://www.ridikul.hu/2017/09/23/sanghay-shanghai-megnyilt-a-hopp-ferenc-muzeumrendhagyo-kiallitasa/
http://magyaridok.hu/kultura/mulato-es-metropolisz-2246428/
http://www.museum.hu/kiallitas/17603/Parhuzamos_elteresek_Kelet_es_Nyugat_kozott
http://minap.hu/cikkek/sanghay-shanghai-megnyilt-hopp-ferenc-muzeum-rendhagyokiallitasa
https://www.mediaklikk.hu/video/hetvegi-belepo-2017-10-01-i-adas-4/
http://hangtar.radio.hu/share-1-20170925_204601#!#2017-09-25
https://www.rockstar.hu/kult/sanghay-shanghai-parhuzamos-elteresek-kelet-es-nyugatkozott
http://gyoriszalon.hu/news/10072/66/Sanghay-Shanghai
http://www.hudecproject.com/hu/aktualis/megny-lt-a-sanghay-shanghai-ki-ll-t-s-a-hoppferenc-zsiai-m-v-szetek-m-zeum-ban
http://fidelio.hu/vizual/2017/12/01/a_neniked_aki_tancosno_volt_sanghajban_az.../

http://www.buddhafm.hu/hirek/2017-10-05/budapest-shanghai-kiallitas-a-hopp-ferencmuzeumban
https://welovebudapest.com/en/2017/10/10/7-major-budapest-art-exhibitions-for-autumn2017/
http://www.xpatloop.com/news/sanghay_shanghai_exhibition_ferenc_hopp_museum_bud
apest_now_on_until_8_april_2018
https://mapdance.com/Events/Budapest-Sanghay-Shanghai-Filmklub-a-Nyitott-Muhelyben4000613040788
https://mno.hu/grund/rejtoi-vilag-a-hopp-muzeum-szeditoen-jo-sanghaj-tarlatan-2424417
https://www.mediaklikk.hu/video/esti-kerdes-2017-11-17-i-adas/
http://animeaddicts.hu/forum.php?viewtopic.40.141643.1
http://nepszava.hu/cikk/1141344-sanghaji-tancosno-magyar-foldrol
https://vasarnapihirek.hu/izles/buddha_ejszakai_sanghay_shanghai_hopp_ferenc_azsiai_m
uveszeti_muzeum
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