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Szakmai beszámoló
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pályázati azonosító: 204110/00631
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma jóvoltából
2018. március 22-én vásárolta az alábbi hat tárgyat 220.000 Forint értékben (a támogatás
értéke: 200.000 Ft):
Leltári
Gyarapodási
Megnevezés db
Tárgyleírás
szám
szám
Neoreneszánsz stílusú ágy, díszes, faragott
S/573ágyvégekkel, sellak-politúrozással. Eklektikus
2018.
2018/023.
ágy
1
szobaberendezés része.
Neoreneszánsz stílusú ágy, díszes, faragott
S/574ágyvégekkel, sellak-politúrozással. Eklektikus
2018.
2018/023.
ágy
1
szobaberendezés része.
Neoreneszánsz stílusú kétajtós ruhás szekrény,
melynek íves koronapárkányzatán rokokós
faragott dísz látható, valamint a lizenák
faragásai is rokokós stílusúak. Faragott,
S/575shellak-politúros bútor, ajtajain diófurnér
2018.
2018/023.
szekrény
1
betéttel. Eklektikus szobaberendezés része.
Neoreneszánsz stílusú kétajtós ruhás szekrény,
melynek íves koronapárkányzatán rokokós
faragott dísz látható, valamint a lizenák
faragásai is rokokós stílusúak. Faragott,
S/576shellak-politúros bútor, ajtajain diófurnér
2018.
2018/023.
szekrény
1
betéttel. Eklektikus szobaberendezés része.
Neorokokó stílusú tükrös, márványlapos
toalettszekrény, mely két részből áll, az alsó
szekrény két fiókkal és kétajtós kivitelben
készült, az ajtók találkozásánál faragott
oszlopos esztergált díszítés hiányzik, csak a
korintoszi oszlopfő van meg. A felső, tükrös
rész két oldalán szintén oszlopos díszítés,
korintoszi oszlopfővel, felül a koronapárkány
középéről egy esztergált díszítőelem
feltehetően hiányzik. A márványlap grafit
színű, fehér mintázatú. Faragott, shellakS/577politúros bútor. Eklektikus szobaberendezés
2018.
2018/023.
szekrény
1
része.
Négy, zömök, faragott lábon álló, alul
keresztpántos, négyszögletű asztallappal
ellátott étkezőasztal. Faragott, shellakS/578politúros bútor. Eklektikus szobaberendezés
2018.
2018/023.
asztal
1
része.

A tárgyak a pályázatban leírtak szerint hasznosulnak múzeumunkban, vagyis az 1920as években Pécelen, kispolgári családban használt bútor a Felföldi mezőváros
tájegységünkben került elhelyezésre. Az eklektikus stílusú hálószobaberendezés egy
kispolgári zsidó család otthonában került, akik szatócsboltot üzemeltettek.
Múzeumunk 2017. májusában indította a Felföldi mezőváros tájegységben új élő
történelem projektjét, melynek keretében E/I. személyű történetmesélést valósítunk meg.
Kosztümöt viselő interpretátorok segítségével keltjük életre mezővárosunkat és mutatunk be
egyéni sorsokat. Az interpretátorok olyan helyszíneket használnak, ahol demonstrációs
tárgyakkal berendezett enteriőrök vannak, illetve hiteles rekonstrukciós ruhákat öltenek fel. A
szereplők közötti interakciók, konfliktusok élményszerűen, játszva adják át az egykori
mezőváros életmódjáról szóló információkat a látogatóknak. A projekt továbbfejlesztéseként
most már a hálószobát is használhatják az interpretátorok, hiszen a bútoregyüttes
demonstrációs tárgyi gyűjteményünkbe került nyilvántartásba és így lehetővé vált a
műtárgyaktól eltérő, rendhagyó hasznosítás. A látogatók megismerhetik a kereskedő és
segédje munkáját, az üzletvitelt, a korabeli vásárlási szokásokat. És az újonnan vásárolt
tárgyaknak köszönhetően a zsidó család hétköznapjaiba, illetve a péntek esti ünnepi
készülődés rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek, hiszen a berendezett hálószoba a
támogatásnak köszönhetően a játszók rendelkezésére áll. Élő történelem programunk
szombat-vasárnap 10-16 óra között tekinthető meg.

Szentendre, 2018. május 24.
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Gyűjteményi Osztály
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