Művészek 2 D-ben
Szakmai beszámoló
NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által támogatott Nagyító alatt a Képzőművészeti
Gyűjtemény kiállítás megvalósítására c. támogatáshoz
Pályázati azonosító: 204106/02227

A kiállítás hasznosulása
A kiállítás két helyszínen valósult meg: az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
(OSZMI) főépületének I. emeleti és körtermi kiállítóhelyén, illetve a Bajor Gizi
Színészmúzeum (BGM) időszaki kiállítótereinek két helyiségében. A kiállítás a BGM-ben az
eredetileg tervezett nyitva tartás szerint 2018. március 18-ig volt látogatható, míg az OSZMIban 2018. április 4-ig meghosszabbítottuk, illetve itt a festmény részt, mely az I. emeleti
folyosón látható, a továbbiakban állandó tárlatként működtetjük. (Az OSZMI épületében a
tárlat ingyenesen tekinthető meg.) A kiállítás anyagából 2018. második felében virtuális
tárlatot állítunk össze, mely honlapunkon folyamatosan megtekinthető lesz.
látogatószám:
BGM 2018. november 29. – 2019. március 18.
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OSZMI 2018. november 29-től
sajtóanyag:

2017. november 28. Művészek 2D-ben kiállítás megnyitóról forgatott az
MTVA5 Kulturális Híradó
2017. december 6. Katolikus Rádió Győri Hedvig interjúja Ács Piroskával a Művészek 2Dben kiállításról a Tárlatról tárlatra című műsorban.
http://www.mebt.hu/hu/radioadas/171211-muveszek-2d-ben-oszmi
https://youtu.be/M9FH9-D3lGI
2017. december 11. Kontakt Rádió interjú Ács Piroskával
http://www.mebt.hu/en/radioadas/171211-muveszek-2d-ben-oszmi
2017. december 11. MTVA5 Belépő műsora
Interjú Ács Piroskával a Művészek 2D-ben kiállításról
2017. december 20. Demokrata Szabó Judit: Nehéz napok tündére
(A Művészek 2D-ben kiállításról és a Bajor Gizi Színészmúzeumról)
2018. január 2. Hegyvidék TV interjú Ács Piroskával a Művészek2D-ben kiállításról.
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online-sajtó:
https://port.hu/esemeny/kiallitas/muveszek-2d-ben/event-5387409
https://www.facebook.com/events/1542675929173069/
https://kulturpontok.hu/esemeny/muveszek-2d-ben-megnyito/
http://museum.breuerpress.com/2017/11/28/muveszek-2d-ben-kiallitasmegnyito/
https://szinhaz.org/multidezo/2017/12/07/muveszek-2-d-ben-kiallitas/
https://pim.hu/hu/esemenyek/szakmai-nap-kassakizmus-3-es-muveszek-2d-ben-cimuidoszaki-kiallitasokban
http://est.hu/esemeny/10490445/muveszek_2d-ben
https://nemzetiszinhaz.hu/uploads/files/folyoirat/nm_V_6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M9FH9-D3lGI
https://www.instagram.com/p/Bb_Sbo8BmDl/
http://www.sixties.hu/Elvezetek/Kulturalis/Kulturalis_Elvezetek/Lenduletes_evkezdes_a_Pet
ofi_Irodalmi_Muzeumban_2_resz
tényleges jegybevétel: 405.650 Ft
A kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok:
tárlatvezetések: 6 alkalommal (nov. 7., 9., dec. 18., jan. 13., 18., febr. 22.)
szakmai nap: 2018. február 26. kurátori tárlatvezetések 11 és 14 órakor
záróesemény-finisszázs: 2018. március 18. 14-19 óra között
A kiállításról készült fotódokumentáció:
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Kapcsolódó pedagógiai program:
A Művészek 2D-ben című időszaki kiállítás múzeumpedagógiai foglalkozásának célja a 19 20. század színházi világának megismertetése a felső tagozatos és középiskolás diákokkal,
illetve az időszak hangulatának érzékeltetése. Szerep- és fantáziajátékok segítségével a
korszak színészeinek a bőrébe bújhatnak a résztvevők, így ismerkedhetnek meg néhány
jelentős személyiséggel, és a különböző művészeti stílusok jellegzetességeivel. A feladatok a
diákok megfigyelőképességére és az improvizációs képesség fejlesztésére fektetnek
hangsúlyt.
A célcsoport visszajelzései alapján a foglalkozás felkeltette az érdeklődésüket a 19-20.
századi kulturális élet iránt. Olyan jelentős színházi személyeket ismertek meg, akikről eddig
nem is hallottak, illetve a portré és a karikatúra műfajának jellegzetességeit megtanulták
felismerni, megfigyelni, amely képességet később más képzőművészeti kiállítások alkalmával
is hasznosítani tudják.
A foglalkozás időtartama: 60-90 perc
Megvalósult foglalkozások: 3db
2018. 01. 27. 14h – 17 fő felső tagozatos
2018. 02. 23, 10h – 19 fő felső tagozatos
2018. 02. 28. 10h – 16 fő középiskolás
A pedagógiai programról készült fotók:

A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány: a kiállításhoz kiadvány nem készült.
A Szakmai beszámoló és a fotódokumentáció a PIM-OSZMI honlapján elérhető az alábbi
linken:
http://oszmi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=765&catid=2

Budapest, 2018. május 29.
Dr. Ács Piroska
PIM-OSZMI igazgató
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