SZAKMAI BESZÁMOLÓ
szekröny - szökrönytől szekrényig
Pályázati azonosító: Pályázó: Hansági Múzeum
Támogatott projekt: a szekröny - szökrönytől szekrényig vándoroltatható időszaki néprajzi kiállítás
megvalósítására
Megvalósítás tervezett időtartama: 2019.06.22 – 2019.09.01.
A kiállítás hasznosulásának értékelése
Megvalósult, tényleges időtartam: 2019.06.22 – 2019.09.03.
Tervezett látogatói szám: 700 fő.
Megvalósult látogatói szám 2019.09.01.-ig: 752 fő.
Jegybevétel: 526 400 HUF.
A szëkrӛny - szökrönytől szekrényig című időszaki néprajzi tárlat komplex nézőpontból, élmény
szerűén próbálta bemutatni a festett ruhásszekrényeket és ládákat. A kiállítás gerincét a múzeum saját
gyűjteménye, a jellegzetes kisalföldi festett ruhásszekrények, valamint festett ládák adták. Ezt ölelte
át a tablók sorozata, ahol 3-4 tabló alkotott egy-egy etapot.
A NYELV például a szavakról szólt: mit jelent a szekrény vagy éppen a koporsó szavunk? Mi szerepelt
Mahmud al-Kashgari szótárában vagy Ráskay Lea Margit-legendájában? Honnan ered, milyen
jelentésváltozáson ment át egy-egy kifejezés? A JELKÉP a díszítés, a motívumok, valamint a bútorok
hordozta presztízsérték kérdését boncolgatt. Néhány tabló a szekrény életútját mutatta be egy
lakásban. Más tabló viszont a jelenről szól, megemlítve a Néprajzi Múzeum MaDok programját, a
jelenkorkutatást, illetve a „hagyományos” szekrények megjelenését egyes galériák árverési
katalógusában.
Hogy merről merre kerülhetők a szekrényeket, azt szabadon volt választható. A szekrények többsége
egy tömbben állt, ajtóval kifelé. A tömb körbejárható, a szekrények nyitogathatók voltak. A legtöbb
szekrény hagyományos berendezést kapott ruhákkal, textilekkel. Egyes szekrényekben feladatot is
találhattak a látogatók, hiszen a játék is része volt a kiállításnak. Mivel a kisalföldi szekrény olyan típus,
aminek a többségében kis fiókocska is van, adja magát, hogy a legtöbb fiókocskába és a festett ládák
ládaifába eszközöket, korabeli dokumentumokat vagy éppen nem odaillő zsákbamacskát rejtettek.
Más szekrények üresek maradtak ugyan, ám itt a szekrényajtók belső oldalára ceruzával rótt egykori
szövegeket, családi eseményeket lehetett silabizálni, vagy számtalan kulcs között lehetett matatni. És
volt egy szekrény, amin keresztül be lehetett jutni a szekrények által körebzárt térbe. Egy alternatív
világba, ahol a látogatók bekukucskálhattak a kulisszák mögé: a muzeológiába. Faunok helyett a
tablókról itt leírókartonok, berendezési tervek, kutatási cédulák kacsintottak le. Itt leheveredhettek a
látogatók a szőnyegre, és olvasgathattak is.
A kiállításnak része volt a játékosítás.

Képek:

Vendégkönyv:

Médiamegjelenés:
• Hírháttér - vendégek: Székely Zoltán, a Hansági Múzeum igazgatója, valamint Szilágyi Dániel
néprajzkutató - Mosonmagyaróvári Városi Televízió - 2019.06.20.
• Szekrény előtt, szekrény mögött, szekrényben - magyarmuzeumok.hu - 2019.06.30.
• A szekrények élete és különös titkaik - Kisalföld - 2019.07.04.
• A szekrények titkai a múzeumban - Mosonvármegye - 2019.07.26.
• Szökrönytől szekrényig - M5 Híradó - 2019.07.30 - 20:30-22:15
• Sikert hoztak a Kisalföld szekrényei – Kisalföld online – 2019. 09. 04. 15:48
(https://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovar-es-kornyeke/sikert-hoztak-a-kisalfoldszekrenyei-6348906/)
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