Szakmai beszámoló a

„Víz és Élet – Víz és Lélek”
című, Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem által rendezett kiállításról

Időpont: 2018. november 17 - 2019. január 20.
A kiállítás bemutatta, hogy az elmúlt korokban a rákosmenti emberek hogyan használták fel a
természeti erőforrásokat. Ismerteti a természetes, felszíni vizek nyújtotta lehetőségek széles
skáláját és kitér az ember által épített mesterséges objektumok (víznyerő-, tároló-, vezető
helyek) szerepére is. Bemutatta a terület vízrajzának változásait és azt, hogy a különböző
korokban milyen megoldásokat találtak a természet olykor romboló erejének megfékezésére
vagy az azzal való együttélésre.
Bemutatta a hidakat, csatornákat, halastavakat, malmokat, a kutak elhelyezkedését.
Ismertette a különböző, vízhez köthető tevékenységeket, mint az élelemszerzés, állatok
itatása, fürdetése, jégvágás, öntözés, a mosás, a kenderáztatás, nádvágás, vályogvetés,
kosárfonás, gyékényfonás, fürdés, nadálygyűjtés, csónakázás, korcsolyázás, stb. Végezetül
kitér a vizek szakrális vonatkozásaira is.
A tárlat szerves egységet alkotott az Erdős Renée Ház állandó helytörténeti és néprajzi kiállításával, (ami egy nádtetős ház metszete/részlete) és a „Merzse-mocsár világa” című diorámakiállítással, amely a természetvédelmi terület állat és növényvilágát mutatja be preparátumok
és multimédiás technika segítségével.

1. A kiállítás hasznosulásának értékelése
- látogatószám: 610 fő
- sajtóanyag:

Lásd még: képek a kiállításról a Rákosmente TV anyagából
-

A kiállításhoz kapcsolódó programok, előadások a következőek voltak:
November 20., kedd, 18 óra: Rákosmente, a tavak vidéke?!
Előadó: Ádám Ferenc történész-muzeológus
December 4., kedd, 18 óra: Kenyér és sör! (A rákosmenti vízimalmok és
molnárok története)
Ádám Ferenc előadása
Ezek mellett 8 rendezői tárlatvezetés is volt

2. Fotódokumentáció a kiállításról (a Rákosmente TV anyagából)

3. A kiállítást az Erdős Renée Ház honlapján ismertettük az érdeklődőkkel:
http://www.erdosreneehaz.hu/kiallitasok/idoszaki-kiallitasok/viz-es-elet-viz-es-lelekrakosmente-vizei-idoszaki-helyorteneti-kiallitas/
4. A múzeumpedagógiai programok, foglalkozások tematikája:
- A Rákos-patak története és… TOTÓ - Vízimalmok működése, története.
- Mi a dolga a vízimolnárnak?
- Vízimadarak, halak, kétéltűek, vízi- és vízparti növények
- Vízzel kapcsolatos dalok, szólások, közmondások gyűjtése
- Vizet (is) ábrázoló képzőművészeti alkotások
A foglalkozásokat Hódos Mária művészettörténész tartotta, ingyenesek voltak
időtartamuk kb. 45-60 perc.
A foglalkozást 2018. november 24-én, szombaton, 10 órától és december 5én, 10 órától tartottuk.

A beszámolót készítette:
Ádám Ferenc
történész-muzeológus

2019. augusztus 8.

