NKA Altéma kódszáma: 204106/02322
BESZÁMOLÓ A GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM NAGY SÁNDOR (1869–1950)
EMLÉKKIÁLLÍTÁSÁRÓL, A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYRÓL ÉS
PROGRAMOKRÓL
2019. OKTÓBER 12 – 2020. MÁJUS 18.

PROGRAMOK
A Nagy Sándor születésének 150. évfordulóját ünneplő kiállításunk a Múzeumok Őszi
Fesztiválja és a GödöllŐsz keretein belül került megrendezésre.


A kiállítás megnyitóját 2019. október 12-én szombaton 16 órakor tartottuk. A megnyitóról
papír alapú (kb 300 meghívót postáztunk) és internetes meghívóval (e-mail, FB-esemény)
is hírt adtunk.
Mivel a kiállításon Nagy Sándor 1920 utáni munkáira fókuszáltunk, amelynek jeles állomása
volt a gödöllői premontrei rend épületének díszítése, a 2019-ben alapításának 900.
évfordulóját ünneplő premontrei rend gödöllői énekkarát (Premontrei Kántorátus) kértük
fel a megnyitón való közreműködésre. A vendégeket Gödöllő Város polgármestere dr.
Gémesi györgy köszöntötte, a szakmai megnyitót dr. gellér Katalin, művészettörténész,
nagy Sándor művészetének kutatója tartotta.
Már a meghívóban jeleztünk két, a kiállításhoz kapcsolódó programot: egy két helyszínes
kurátori tárlatvezetést, és a tudományos konferenciát.
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Szakmai, kurátori tárlatvezetést tartottunk október 26-án, nagy létszámú érdeklődő
csoporttal (66 fő).



Tudományos konferencia került megtartásra november 22-én: a 17 előadót közel 70
ember hallgatta. Az előadásokat művészettörténészeken kívül történészek,
néprajzkutató, művész, építész és múzeumpedagógus tartott, valamint Nagy Sándor
utolsó alkotásának bemutatását, a Mátyásföldi plébánia templomot, az ott szolgálatot
teljesítő plébános mutatta be. A sokféle tudományos megközelítésnek köszönhetően
újabb, érdekes adatokkal lett gazdagabb a Nagy Sándorral kapcsolatos kutatás.



2020. március 11-ére kismamáknak hirdettünk meg tárlatvezetést, ahol a
múzeumpedagógus vállalta a kisgyermekek elfoglalását, hogy az édesanyák részt
tudjanak venni a programon. Ez az időszak már a pandémia időszakának elejére esett,
így kevesen vettek rajta részt. A március 21-re, a kiállítás finisszázsára tervezett
tárlatvezetés pedig el is maradt.



A kiállítás látogatottsága 2.200 fő volt (2019 október 12 — 2020. március 16.).

A kiállításon sok, eddig ismeretlen vázlatrajzot tudtunk bemutatni, mivel elsősorban Nagy
Sándor késői alkotói korszakát vizsgáltuk. Nem feledkeztünk el fiatal éveiről sem. Korai alkotói
tevékenységét életrajzához köthető művekkel, egy-egy nagyobb munkájára való utalással
mutattuk be. Üvegfestményeit színes fólián jelenítettük meg az ablakokon, vagy hátsó
megvilágítás segítségével nagy felületű üveglapokon, így idézve fel az erdeti ablakok szépségét.
A falakon elhelyezett vázlatokon kívül – amelyek segítségével látogatóink megismerhették
azokat az elsősorban épületdíszítő műveket, amelyeket Nagy Sándor tervezett: kivetítő
segítségével be tudtuk mutatni az elkészült, a mai napig is látható épületdíszítő freskókat,
mozaikokat, üvegfestményeket. Felhívtuk a közönség figyelmét arra, hogy egy-egy kirándulás
keretén belül érdemes ellátogatni Mátyásföldre, Pesterzsébetre, Nagykátára, Csornára, de
akár Budapestre a Keleti Károly utcába is, hiszen ezeken a helyeken eredetiben is láthatják az
alkotásokat.
KATALÓGUS
A kiállítási katalógus követi a kiállítás koncepcióját. Képanyagában igyekeztünk az eddig még
nem publikált, a kiállításhoz kapcsolódó kutatás eredményeként azonosított és restaurált
műtárgyanyagot megjeleníteni. A kiskönyv kellemes megjelenésével, gazdag képanyagával
népszerűnek bizonyult. A kiadvány 300 példányban jelent meg, hiánypótló a szakmai és az
érdeklődő közönség számára is.
A kiállítás nyitva tartásának utolsó hetében a pandémia miatt sajnos már nem volt látogatható,
de látogatottságában, a hozzá kapcsolódó programok sokféleségében mindenképpen
méltónak bizonyult Nagy Sándor születésének 150. évfordulójának megünneplésére.
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MARKETING
A kiállítás hirdetése a következő helyeken történt meg:
A program meghirdetésése a támogatók nevével együtt a múzeum csatornáin keresztül:
 helyi sajtóban (Gödöllői Szolgálat – amely minden háztartásba eljut, Gödöllői Hírek,
Gödöllői Városi Televízió)
 a városi honlapon ( www.godollo.hu ),
 a városi hirdetőoszlopokon,
 a Gödöllői Városi Múzeum honlapján (www.godolloimuzeum.hu),
 a Gödöllői Városi Múzeum FB oldalán
 a Gödöllői Városi Múzeum Instagram oldalán
 egyéb, főként budapesti sajtóban, mert sokan szoktak abból az irányból érkezni, a
Múzeumok Őszi Fesztiválja program keretein belül
A program meghirdetésére városi kereteken belül is sor kerül (GödöllŐsz fesztivál miatt),
vagyis a város sajtókapcsolatait használva. Ez megkönnyíti a Gödöllői Városi Múzeum
helyzetét is, hiszen sokkal szélesebb közönséghez jutnak el a programjaink, mint egyébként:
 az összes gödöllői kulturális intézmény honlapján és a látogatói körükben
meghirdetésre kerül minden intézmény minden programja;
 a város szélesebb sajtókapcsolatai révén
 a gödöllői kistérség településeit is megszólítottuk.
MÚZEUMPEDAGÓGIA FOGLALKOZÁS
Múzeumpedagógiai foglalkozások száma: 15.
5 csoport-112 fő, felsősök és középiskolások
10 csoport óvodás a Kócos és Copfos programon belül
Az iskolás foglalkozáson a gyerekek célja az volt, hogy a művész 1920 után készült munkáiról,
egyházi művészetétéről is képet kapjanak.
Az óvodás foglalkozásokon a gyerekek az üvegablakokkal és azok elkészítésének technikáival
ismerkedtek.
Előkészületek:
Nagy Sándort, a híres szecessziós festőművészt a gödöllői diákok és óvodások már a
múzeumon keresztül jól ismerik. Az iskolák és óvodák érdeklődésének, nyitottságuknak
köszönhetően, valamint a Gödöllői művésztelephez köthető múzeumpedagógiai foglalkozások
eredményeképp már több éve, rendszeresen látogatja a gyermekközönség a múzeum állandó
kiállításában megnézhető „varázslatos kék” termet.
2013-ban megjelent a Tündérkert című múzeumi kiadvány, mely két tündérgyermek, Kócos és
Copfos barangolásain keresztül mutatja be Nagy Sándor, családja és művészbarátai Gödöllőn
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töltött éveit. A mesét 4 alkalmas programsorozat alatt ismerik meg a gyerekek. Ez alatt hallanak
Nagy Sándor filozófiájáról, életmódjáról, a gödöllői művésztelephez köthető munkásságáról.
Az új időszaki kiállításhoz folytatásként tervezett múzeumpedagógiai órák célja az, hogy a
művész 1920 után készült munkáiról, egyházi művészetétéről is képet kapjanak az óvodások és
iskolások.
Az időszaki kiállítást májusban a Múzeumok Világnapja alkalmából, megelőzi a kétévente
megrendezésre kerülő és immár hagyományosnak tekinthető aluljáró-festés, amelynek során a
Gödöllő központjában lévő aluljáró kifestésére kerül sor. ezen, a hagyományokhoz híven, az
összes gödöllői iskola tanulói és helyi alkotó csoportok növendékei részt vesznek. Idén a
rendezvény címe: „A gödöllői szecesszió nyomában.” Ezzel az eseménnyel is ünnepeljük Nagy
Sándor születésének 150. évfordulóját. A jubileumhoz kapcsolódva az óvódásokat is alkotásra
hívta a múzeum. Ők a Tündérkert meséjéből megismert történeteket, a szecesszióra utaló
legjellemzőbb elemeket, ornamentikákat készíthetnek különböző technikákkal (rajz, festés,
ragasztás). A két program összehangolva, május 18-án, a művész születésnapján került átadásra
egy ünnepélyes aluljáró átadással és az ovis pályaművek kiállításának megnyitójával.
A foglalkozások menete:
Óvodások, kisiskolások:
Fő téma:
Hogyan változtatja az ablakfestmény színeit a fény?
Módszer:
Kiállítás megtekintése, beszélgetés, majd “Vilma Királynő” című kép
kirakós játéka, pausz papírra nyomtatott ornamentika színezése.
Időtartam:
40 perc
Felsősök:
Fő téma:
Tantárgyi integráció:
Módszer:

Időtartam:

Nagy Sándor üvegablakai, szecesszió, gótika, misztikus művészet,
ornamentika.
történelem, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra
Kiállítás megtekintése közben beszélgetés Nagy Sándorról. Az
üvegfestményekről készült fotófoliákkal fedett ablakok
megvizsgálása, összehasonlítása gótikus ablakminták fotóival.
A kiállításban látott ablaktervek alapján készült puzzle kirakása.
Ólomüveg ablakterv rajzolása.
60 perc

Gimnazisták:
Fő téma:
Tantárgyi integráció:

Nagy Sándor 1920 utáni munkássága.
Egyházi művészete,üvegablakai – bibliai történetek.
Szecesszió-gótika. Ornamentika. Ólomüveg készítés folyamata.
Történelem, művészettörténet, irodalom, rajz és vizuális kultúra
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FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

A meghívó és a katalógus címlapja

1

2

Hirdetések a helyi sajtóban

3

FB bejegyzéseink
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MÚZEUMPEDAGÓGIAI
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

A Gödöllői Erkel ferenc Általános Iskola 6/b
osztálya az üvegablakok
és a balladák világában mályül el
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A múzeumpedagógus a csoporttal

A kísérő tanárnő
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