SZAKMAI BESZÁMOLÓ 204106/02183
2017. december 13-án megnyílt a Szabadkai Városi Múzeum időszaki
kiállítótermében a “Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő” című nemzetközi
vándorkiállítás. A tárlat szerzője Korhecz Papp Zsuzsanna festő-restaurátor-művész, a
szabadkai múzeum tanácsosa. Köszöntőbeszédet mondott a Szabadkai Püspökség
irodavezetője Mirko Stefkovic, a kiállítást méltatta dr. Jávor Anna művészettörténész,
a Magyar Nemzeti Galéria ny. Gyűjteményi igazgatója, aki egyben a kiállítást követő
monográfia egyik szaktanácsosa volt.
A vándorkiállítás még négy helyszínen kerül bemutatásra a 2018-2019-es év
folyamán Eszéken (Muzej likovnih umjetnosti 2018.7.5.-2018.8.30.), Baján (Türr
István Múzeum, Nagy István Képtár 2018.9.11.-2018.11.03.), Budapesten
(Budapesti Történeti Múzeum 2018. 11. 9.2019.2.25.) és Kalocsán (Városi Galériában,
2019.3.20.-2019.4.20.).
Erről
az
intézmények
közötti
többoldalú
megállapodás-szerződés készült.
A közép-európai barokk művészet jeles képviselőjének ma már nemzetközi
hagyatékát a többéves kutató- és restaurálási munkának, valamint a kulturális
intézmények együttműködésének köszönhetően az utódállamok mindegyikében
bemutathatjuk
A kiállításon 21 eredeti 18. századi festmény szerepelt magyar- és horvátországi,
valamint szerbiai egyházi és közgyűjteményekből, ebből 19 db. Falkoner Ferenc
alkotása volt, kettő pedig budai festőtársáé Stettner Sebestyéné (1699-1758). A három
szegedi predellakép kölcsönzését a megnyitó előtti héten visszamondták, így ezekről
jó minőségű nyomatot készíttettünk vászonhordozóra, s az eredetihez hasonló
kereteket. A budakeszi plébániatemplomban szentélyfreskóját nagyméretű (3,75x2,4
m) óriáspannón reprodukáltuk. A kiállítást három pannó kísérte (bevezető szöveg, a
kapisztránus ferences tartomány-térkép 1829, restaurálási dokumentáció).
A kiállítás előkészületi munkálataiként restaurálásra került a Szabadkai Városi
Múzeum ajándékaként szerbiai és magyarországi egyházi és közgyűjteményi
tulajdonban lévő 11 oltárkép, valamint a bajai múzeum tulajdonában lévő 8 ferences
portré az NKA, a tulajdonos és a Páduai Szent Antal Plébánia támogatásából. A
kiállításhoz ingyenes négynyelvű (magyar-horvát-szerb-angol) leporello készült 2000
példányban.
Az érintőképernyős alkalmazáson megtekinthető volt Falkoner eddig azonosított
összes műve (42) eredeti magyar-és horvátországi, valamint szerbiai helyszíneiken,
valamint a Falkoner művek restaurálása (19 db).
A kiállított műveket ikonográfiás rajzokkal ellátott háromnyelvű feliratok kísérték,
mely minden korosztály számára hasznos információkat tartalmaztak.
A Falkoner monográfia horvát nyelvű könybemutatóján, dr.sc. Mirjana Repanić
Braun művészettörténész, a zágrábi Institut za povijest umjetnosti munkatársa mutatta
be a művet 2018. 4.27-én a Falkoner kiállításon.
Korhecz Papp Zsuzsanna előadása a futaki Falkoner Ferenc oltárképek restaurálásáról
szólt 2018. május 10-én, szintén a kiállításon.
Pedagógiai program
A kiállításhoz egy nagyméretű 27 db-os kétoldalas puzzle is készült, melyet
szőnyegen raktak ki a kiállítást megtekintő gyermekek és fiatalok.
A kiállításhoz memóriajáték is készült, mellyel a foglalkozások végén játszhattak a
gyermekek és amely megvásárolható is.

Az alsós korosztály részére ikonográfiás foglalkozásokat szerveztünk, mely során az
előre elkészített angyalkás rajzokat azonosították be, megkeresve őket a kiállított
képeken, tisztázva az angyalok fogalmát, valamint a kereszténységgel kapcsolatos
alap tudnivalókat (Krisztus, Szűz Mária, Szent Anna és Szent József személyeit
beazonosítva a kiállított képeken és az egymáshoz fúződő kapcsolatukat). 2018. május.
14.-15. május 21.
Külön vezetést tartottunk a szabadkai “Politechnikai Szakközépiskola” faipari
hallgatóinak a korabeli famegmunkálást és színezést bemutatva a képek díszkeretein.
(2018. 5.22)
Külön vezetést tartottunk a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium művészeti
szakirányultságú hallgatóinak a barokk kori festészeti technikákról (2018. 5.21)
Külön vezetést tartottunk a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak a
korabeli társadalmi viszonyokról a művészet szempontjából (céhes mesterek) (2018.
4.23)
A pedagógiai programokon megközelítőleg 300 gyermek vett részt.
A kiállítást 11450 személy tekintette meg Szabadkán.
Sajtóanyag
Magyar Szó, Kilátó, 2017. december 16. Jávor Anna kiállításmegynitó beszéde 8.
színes illusztrációval, 3 teljes oldalon
Bácsország 2017/4, 81. szám, 80. old. Jávor Anna könyvrecenziója
http://www.gradskimuzej.subotica.rs/
https://pannonrtv.com/koz/kozerdeku-programok/szabadkai-varosi-muzeum-kiallitasa
i
https://pannonrtv.com/tag/szabadkai-varosi-muzeum
https://www.magyarszo.rs/hu/3678/kultura/183265/Múzeumok-Éjszakája-Szabadkán.
htm
https://www.subotica.info/2018/01/16/izlozbena-ponuda-gradskog-muzeja-subotica
https://article.wn.com/view/2018/05/15/Muzeumok_ejszakaja_Szabadkan_sorsi/
http://tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=4635&slider=off&lg=sr
https://www.skopalic.edu.rs/vest.php?id=91&cp=1
Az Agapé Kiadó 2018-as évi Katolikus Falinaptárát a Falkoner oltárképekkel
illusztráltuk, feltüntetve a kiállítás megtekintésének helyszíneit és időpontjait.
A honlapunkon szereplő részletes ismertető elérhetősége:
http://www.gradskimuzej.subotica.rs/wp-content/uploads/SZAKMAI-BESZÁMOLÓ-web.pdf
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