SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott vissza nem térítendő támogatásról

Pályázat címe: A közgyűjtemények kollégiuma nyílt pályázati felhívása, 2017.
Altéma kódszáma: 204106/281 Pályázati azonosító: 204106/02181
Megvalósult kiállítás: Neményi Lili Pesterzsébeten, időszaki színház- és helytörténeti kiállítás
Pályázati program kezdete vége: 2018. 04. 18 – 2018. 04. 30.
Kiállítás nyitva tartása: 2018. ápr. 18 - 2019. márc. 29. (11 hónap)
Megvalósítás helyszíne: Pesterzsébeti Múzeum
Támogatás összege: 900.000 Ft
Múzeum igazgatója: D. Udvary Ildikó
Pályázat szakmai felelőse, kurátora: Benyovszky Tóth Anita

A kiállítás hasznosulásának értékelése:
A „Neményi Lili Pesterzsébeten” című színház- és helytörténeti kiállításunkat a Pesterzsébeti
Múzeumban rendeztük meg és 11 hónapig tart nyitva. A tárlat megnyitóján Kovács Eszter
alpolgármester köszöntő szavai után Hegedűs D. Géza, Kossuth- és Jászai Mari díjas színész
mondott beszédet, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem II. éves hallgatói, a
Neményi Lili Sanzonverseny résztvevői zenéltek. A megnyitó nagy sikere óta folyamatosan
erős a látogatók száma, s mivel a kiállítás majdnem egy év múlva zár be, részletes
látogatószámot akkor tudunk publikálni. Már most jelentkeznek be a helyi és fővárosi iskolai,
óvodai csoportok múzeumpedagógiai foglalkozással egybekötött tárlatvezetésünkre és a
nyugdíjas korosztály is szép számmal látogatja a kiállítást. Csatlakoztunk központi szervezésű
múzeumi túrákhoz is, így az Idegenvezetők Napján, a BTM Baráti Társaságának szervezett
sétáin, a Turisztikai Egyesület és a Népművelők Egyesülete szervezésében is alkalom nyílik
majd a pesterzsébeti intézményeinkben tárlatvezetésen részt venni. A gyerekcsoportok
számára külön bejelentkezéssel, vagy különböző kerületi rendezvények alkalmával
múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartunk.
A kiállítás előzményeképpen végrehajtottuk a 2019-ben 30 éve múzeumunk gyűjteményébe
került hatalmas Neményi Lili hagyaték teljes revízióját. Intézményünk kiemelten fontos
feladatának tartja a helytörténeti kutatást, így a kiállítás teljes anyaga friss kutatási
eredményeken alapult. A tárlat legfontosabb eredménye, melyet kizárólag a pályázati
támogatással tudtunk elérni, a kiállításra került öt Neményi színpadi jelmez tisztíttatása és
konzerváló restaurálása. Ezek a darabok még soha sem voltak kiállítva és nagyon rossz
állapotban voltak. A ruhák hatalmas sikert aratnak a gyerekcsoportok körében.

A hagyaték feldolgozásának eredménye továbbá, hogy megtisztítva most kiállításra kerültek
Neményi Lili képzőművészeti gyűjteményének fontosabb darabjai, különös tekintettel a róla
készült karikatúrákra, melyeket egész életén át gyűjtött. Tisztítottuk és most kiállítottuk
néhány fontosabb használati tárgyát is. Digitalizáltuk a gyűjteményünk teljes fotóanyagát,
melyet a mostani kiállításon digitális kivetítőn, életútjának sorrendjében elhelyezve,
szerepeit, fellépő helyeit és éveit beazonosító feliratozással láttunk el. Ilyen módon
hagyatékának 120 szerepfotóját nézhetik meg a látogatók.
A kiállítás teljes időtartama alatt lehetőség nyílik a Neményi Lili életéről szóló „Thália
papnője” c. Makk Károly film megtekintésére, illetve egy 1988-ban készült híradórészletet
láthatnak még az érdeklődők, melyet a Pesterzsébeti Múzeum épületében vettek fel a
hagyaték felajánlásakor, a végrendelet elkészítésekor. Mindkét felvételt az MTVA bocsátotta
rendelkezésünkre a kiállítás idejére.
A legelőször 1989-ben megnyitott, majd 2003-ban felújított Neményi Lili emlékszobát a
megnyitóra kicsit ismét megváltoztattuk, új elemeket helyeztünk el benne és a két kiállítás
most egy egységként látogatható. Felújítottuk benne az információs táblákat, így már
nemcsak Neményi Lili és Horváth Árpád életéről tudhatnak meg többet a látogatók, hanem
Szabó Ernő, Indig Ottó és Upor Tibor munkásságáról, életéről is. Újításként elkészítettük
Neményi Lili teljes családfáját is, melyet az időszaki kiállítás zárása után az emlékszobában
fogunk elhelyezni.

Bevétel és látogatószám:
Kiállításunk, kísérő rendezvényeink és múzeumpedagógiai foglalkozásaink is ingyenesek, így
bevétele a múzeumnak a kiállításból nem keletkezik. A tárlat nyári nyitva tartása keddtől
szombatig 10-18 óra, előzetes bejelentkezés csak a tárlatvezetés igénylésénél szükséges. A
kiállítás teljes látogatószámát csak 2019. március végén, a tárlat zárásakor tudjuk megadni. A
nyitás óta eltelt rövid idő alatt a következőképpen alakult:
2018. április (18-tól) 279 fő, ebből diák 34 fő.
2018. május (teljes hónap) 340 fő, ebből diák 115 fő.
2018. június, teljes adatot még nem tudunk közölni, de a Pesterzsébeti Juniális rendezvényen
egy nap alatt 240 óvodás vett részt játékos tárlatvezetéseinken.
A gyermeklátogatók javarészt iskolás és óvodás csoportokban érkeznek hozzánk és
múzeumpedagógiai foglalkozáson vesznek részt, melyet a kiállítás kurátora tart. Az oktatási
időszak végével, a nyári szünet közeledtével nagyon megnőtt a gyermeklátogatóink száma és
a helyi nyári napközis gyerektábor programjában egész júliusban szerepel múzeumunk
látogatása, így nagyon jó látogatószámot várunk a kiállítástól. A kiállítás teljes időtartama
alatt nagyjából 3500 fő látogatóra számítunk.

A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények leírása:
A kiállítás ideje alatt több kapcsolódó
múzeumpedagógiai foglalkozást szervezünk:

programot,

tematikus

tárlatvezetést,

2018. ápr. 19. A Magyar Népművelők Egyesülete szervezett városnéző sétát tartott
Pesterzsébeten, melyen mindhárom intézményünkben, összes tárlatunkon, így a Neményi
Lili Pesterzsébeten kiállításunkon is tárlatvezetésen vettek részt.
2018. jún. 6. A Pesterzsébeti Juniálison folyamatosan fogadjuk a gyermek csoportokat egy
kis játékos tárlatvezetéssel.
2018. jún. 23. Múzeumok Éjszakája rendezvényen egész nap és éjszaka nyitva tart
kiállításunk, melyen tárlatvezetést is folyamatosan tartunk.
2018 júniusában szervezett tárlatvezetést tartunk a BTM Baráti Társaság részére. A városi
séta egyik állomása a Pesterzsébeti Múzeum, ahol interaktív tárlatvezetés várja az
érdeklődőket a „Neményi Lili Pesterzsébeten” kiállításon.
2018. június-júliusában a minden nyáron a Csili Művelődési Központ által megrendezésre
kerülő Képzőművész Tábor több turnusa látogat el a Pesterzsébeti Múzeumba
tárlatvezetéssel egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozásra.

2018 júliusában a pesterzsébeti nyári Napközis Tábor összes diákcsoportja bejelentkezett
múzeumlátogatással egybekötött tárlatvezetésünkre.
2018. szeptember 15-én a Reformkori Nap egész napos rendezvénysorozatába
bekapcsolódnak intézményeink is folyamatos tárlatvezetésekkel.
2018. november 21-én megtartjuk immár 29. alkalommal a Neményi Lili Emlékestünket,
melyen a Színház- és Filmművészeti Egyetem másodéves növendékei, a már szintén
hagyománynak számító Neményi Lili Sanzonverseny részvevői tartanak önálló koncertet.
2019. évben kerül megrendezésre Benyovszky Tóth Anita színháztörténész-muzeológus, a
kiállítás kurátorának vetítettképes előadása a Csili Helytörténeti Klubban – Neményi Lili
Pesterzsébeten címmel.
2019 februárjában szokásunkhoz híven az Idegenvezetők Világnapján összes
tagintézményünkben, a Városházán és a Szent Erzsébet templomban különleges városi
sétával egybekötött tárlatvezetéseket tartunk, melynek egyik állomása a Pesterzsébeti
Múzeum és a „Neményi Lili Pesterzsébeten” kiállítás megtekintése. Rendezvényünkön
szervezett idegenvezető csoport vesz részt.

A kiállításhoz kapcsolódó sajtóanyagok:
A tárlatról vagy a tárlathoz kapcsolódóan a nyitva tartás 11 hónapja alatt fognak megjelenni
sajtóanyagok. A megnyitóhoz kapcsolódó megjelenések a következők:
https://www.youtube.com/watch?v=yur2hgL1TqQ

Kommunikáció
Kiállításunkat az épület főbejáratánál elhelyezett molinóval hirdetjük, plakátokat helyeztünk
el mindhárom intézményünknél, valamint a helyi közintézményeknél, iskoláknál,
hirdetőtábláinkon. Ez alkalommal az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Tárában
is hozzájuthatnak meghívóinkhoz az érdeklődők. 1600 meghívót küldtünk ki a múzeum
protokoll listája alapján. A kiállítást és a hozzá kapcsolódó programokat az interneten is
elérhetővé tettük: saját honlapunkon, saját Facebook oldalunkon, a pesterzsébeti Facebook
oldalakon, valamint több programajánló portálon. Hírlevelünket nagyjából 800 e-mail címre
küldtük ki. Rendszeresen jelen vagyunk a nyomtatott sajtóban, a helyi tv-ben, rádiókban.
Eseményeinkről fényképes és videós beszámolókat tettünk közzé az interneten. A
kiállításhoz kapcsolódó kiadványaink és reklámanyagaink arculata egyedi tervezésű és
egységes képet mutatott. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi nyugdíjas szervezetekkel,
iskolákkal, óvodákkal, akik közül a célközönségünk legnagyobb része érkezik.

Kapcsolódó múzeumpedagógiai programunk:
Az NKA támogatását nem a múzeumpedagógiai programunk megvalósítására igényeltük,
foglalkozásainkat önerőből finanszírozzuk. Játékos tárlatvezetéseinken elsősorban az
általános- és középiskolás gyerekek, illetve óvodás csoportok vesznek részt. A muzeológus a
gyerekekkel közösen, játékosan dolgozza fel a következő témaköröket:
Neményi Lili Pesterzsébeten - Színháztörténeti foglalkozás
Célcsoport: óvodától középiskoláig (A problémafelvetések és játékok lehetőségeinek és a
foglalkozás időtartamának bővítésével és szűkítésével, minden korosztálynak más
foglalkozást tartunk.)
Tananyagi integráció: történelem, helytörténet, irodalom, színháztörténet
Kompetencia: megfigyelés és összehasonlítás (régen és most, azonosságok és különbségek a
színházi élet területén), rész-egész viszonyok elemzése (színpadi eszközök, kellékek,
jelmezek, színházi műfajok és területek megbeszélése, játékos feldolgozása) folyamatok
nyomon követése (történelem és színház közötti összefüggések, középiskolás korcsoportnak)
Célok: Tudatosítani a diákokban, hogy szűkebb lakóhelyük történetének megismerése
fontos. Bevezetni őket a színháztörténetbe a saját lakóhelyük mikrotörténetének
segítségével.
Időtartam: iskolásoknak 1x 40 perc, óvodásoknak 1x20 perc

Szakmai beszámoló elérhetősége az intézmény honlapján: www.pesterzsebetimuzeum.hu a
pályázatok menüpontban.

Budapest, 2018. június 8.
Benyovszky Tóth Anita
muzeológus

