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A  debreceni  Déri  Múzeum  és  a  MODEM  Kortárs  Művészeti  Központ  együttműködésének

keretében a Déri Múzeum Fotótárát középpontba állító kiállítás, amely a gyűjteményből válogatott

várostörténeti képanyagon illetve felkért, kortárs művészeknek az archívum egészére vagy egyes

fényképekre reflektáló, az alkalomra készített művein át mutatja be a gyűjteményt, 2022. március 3-

án nyílt meg a MODEM 3. emeleti kiállítótermében. 

A MODEM-nek a városba való integrációját elősegítő programja szerint ebben a teremben rendre

Debrecenhez köthető alkotók,  közösségek, gyűjtemények mutatkoznak be,  így esett  Don Tamás

kurátor figyelme a Déri Múzeum egészében még soha ki nem állított, így a nagyközönség számára

jórészt  ismeretlen  fotóarchívumára.  A  Fotótár  kezelőjével,  Szabó  Anna  Violával  konzultálva

nyilvánvaló lett, hogy a százezres gyűjtemény csak egy tematikus gerinc mentén mutatható meg

ezúttal  is,  így  esett  a  választás  a  városábrázoló  képekre,  amelyeknek  a  gyűjtést  tekintve  a

múzeumalapítástól, fotótörténetileg a XIX. század közepétől húzható, markáns íve által átfogóan

reprezentálható  a  gyűjtemény  egésze.  A két  kurátor  által  több  fordulóban  kiválogatott  90  kép

nagyjából  az  1870–1970  közötti  időszakot  fedte  le,  hogy  a  bemutatott  képek  közvetítette

városlátvány  minden  korosztálynak  kellően  ismeretlen  vagy  elég  távoli  legyen  ahhoz,  hogy

újdonságot jelenthessen számára. A képeket egységes méretben printelve, paszpartuzva, keretezve

állítottuk ki. 

A helytörténeti  képek  mellett  a  gyűjteményt  egy  másik,  érintetlen,  idegen  nézőpontból  is  be

kívántuk mutatni, mégpedig kortárs művészek tekintetének fókuszába állítva. A felkért művészek

kiválasztásának szempontját a jellemzően fényképalapú korábbi munkáik adták, illetve munkáikban

a fénykép szerepének problematizálása a személyes vagy közösségi emlékezetben. A felkért nyolc

művészből  végül  hattal  sikerült  megegyezésre jutni,  így a  kiállításra  Barakonyi  Szabolcs,  Bede

Kincső, Chilf Mária, Fátyol Viola, Kocsi Olga és Koltay Dorottya Szonja készítettek új műveket.

Ezt  megalapozandó,  ősszel  egy egész  napos,  közös  workshopot  rendeztünk számukra,  amelyen

helytörténészek kalauzolásával részben a fotógyűjteményt,  részben magát Debrecent ismerhették

meg.  Ezután,  az év végéig mindegyikük eljött  személyesen is  a  Fotótár  digitalizált  képanyagát

átnézni, a témaválasztásról konzultálni s ahhoz speciális segítséget kérni, illetve (fotó esetén) magát

a művet elkészíteni. 

A kiállítás  egésze  nagy  közönségérdeklődést  váltott  ki,  de  a  történeti  képek  különösen  élénk

figyelmet  kaptak  a  városlakók  részéről  és  a  különböző  városvédő  és  építészeti  fórumokon

folyamatos párbeszédre és vitára késztették a felhasználókat, három hónapon keresztül. Ugyanezt

tapasztaltuk a tárlatvezetéseken is, akár a személyes emlékekkel rendelkező, idősebb generációnak,

akár  a  kíváncsi  fiataloknak  tartottuk  azokat.  Az  előbbiek  a  mi  tudásunkat  egészítették  ki,  az

utóbbiak  viszont  rengeteg  kérdést  tettek  fel  a  városi  terek  alakulásával  kapcsolatban.  A

kísérőrendezvényként,  turisztikai  szakember  és  építész-szakértők  bevonásával,  tematikusan  a



kiállított képekre felépített városi sétáinkat is nagy érdeklődés kísérte, átlagosan 40 fő vett részt

mind  a  négy  alkalmon,  miután  a  jelentkezők  számát  limitálni  kellett.  A kiállítás  zárásaként  a

Debreceni  Egyetemmel  együttműködésben  szervezett  szimpózium  szintén  a  város  időbeli

változandóságára  koncentrált,  kevéssé  vette  figyelembe  a  művészi  szempontokat.  Az

építészhallgatók  egyhetes  alkotóhete  után  elkészült  csodálatos,  pillanatnyi  installációk  viszont,

amelyeket  a  Holnemváros-kiállításban  megtapasztalható,  örök  kialakulatlanságban  létező  város

képének inspirációjára is készítettek, nyilvánvalóvá tette, hogy a kiállítás a művészet felől is érthető

és értelmezhető. 

Miután  a  személyes  érintettség  indulatát  sokszor  a  tudomány  képviselői  sem  mellőzhették  a

debreceni kutatóknak szóló szakmai eseményeken,  a  kiállítás objektív megítélését  a máshonnan

érkező látogatóktól vártuk. Az ország minden területéről érkezett fotótörténészek, muzeológusok

csoportjainak vagy a beavatatlan látogatóknak a visszajelzései győztek meg arról, hogy a kiállítás

képes párbeszédet teremteni kétféle anyaga között, hogy létrejön a kettő közötti áramlás. A kortárs

művek  sajátos  nézőpontja  egyrészt  segít  megérteni  a  múzeumi  gyűjtemény  működésének

mechanizmusát,  megvilágítva  a  rejtett  értékeket,  felvetve  nem  várt  szempontokat,  másrészt  a

fényképek  ismerőssége  útján  a  kortárs  művészet  is  érthetőbbé  válik  az  erre  korábban  kevéssé

fogékony néző számára. 

A kiállításhoz,  fennállásának  három  hónapja  alatt,  számos  szakmai  és  közönségbarát  program

illetve  gyermekfoglalkozás  kapcsolódott,  minden  számba  jöhető  korosztályt  igyekezve

megszólítani.  A  meghirdetett  tárlatvezetéseken  megjelentekkel  együtt  a  látogatottság  a

következőképpen alakult a MODEM látogatói statisztikája szerint: 

Megnyitó: 101 fő

Március 6–31: 573 fő

Április: 489 fő

Május: 354 fő

Június 1–4:   74 fő

          1591 fő

A múzeumpedagógiai program két korosztálynak, kisebb gyerekeknek illetve felnőtteknek szólt, a

MODEM  Firkalak  és  Felnőttmegőrző című,  hétvégi  foglalkozássorozatába  illeszkedve.  A

gyerekprogram  ideje  alatt  a  felnőttek  a  multimédia  teremben  szituációs  drámapedagógiai

foglalkozáson vettek részt, a kiállításról általuk választott művekhez kapcsolódva. A párhuzamosan

tartott  foglalkozásokra  háromszor  került  sor  a  kiállítás  fennállása  alatt,  illetve  volt  egy  közös

alkalom, amikor a felnőttek a gyerekkel együtt végezték a feladatokat.



A gyerekfoglalkozások három fiktív történet keretében segítettek megismerni a kiállítást, amelyek

által  a gyerekek visszarepülhettek a múltba és rácsodálkozhattak az akkori  emberek hétköznapi

életére és az őket körülvevő tárgyakra.

A Levél a múltba című mesében a 7–10 éveseknek időgépbe kellett szállniuk, és ahhoz képest, hogy

mit szeretnek és mit nem a jelenlegi Debrecenben, kitalálniuk, hogy milyen lesz a város 100 év

múlva, vagy milyen lenne, ha csak gyerekek laknák: kinek mi lenne benne a dolga. A csoportos

feladatban Kata nagymamájának egykor fel nem adott  levelét  kellett eljuttatni a postára majd a

címzettnek  a  régmúlt  városban,  a  kiállított  fényképeken  látható  eszközök  és  módszerek

segítségével.

A  Gyűjtés  a  jövőnek című feladatban azon kellett  a  gyerekeknek elgondolkozniuk,  hogy vajon

miként kerülnek a múzeumba a műtárgyak és mi történik ott velük. A kiállításban központi helyen

szereplő Zoltai Lajos, a városi múzeum első őre, igyekezett minden múlandó tárgyat megőrizni az

utókornak. A jövő muzeológusa vajon mit  tart  majd a jelenkorból megőrzésre méltónak? Tudni

fogja-e, hogy melyik tárgy mire való? Zoltai Lajos helyébe lépve, a gyerekek az általuk választott

tárgyakhoz kartotékot, tárgyleírást készítettek és a tárgyakból közösen kiállítást állítottak össze. 

(A foglalkozás  kiindulópontja  Kocsi  Olga  Dokumentálás,  reprodukció,  gyűjtés  ‒ Zoltai  Lajos

esszenciája című munkája.)

Az Album című foglalkozáson időturisták lehettek a gyerekek, elképzelve, hogy a kiállított képeket

fényképészként  ők  maguk  készítették  a  régi  városban  sétálva.  A számukra  legkedvesebbeket

kiválaszthatták a saját albumukba, illetve megrajzolhatták, hogy ők mit fényképeztek volna inkább

le, vagy mit fényképeztek volna másképp. Időturistaként egy régi debreceni portréfotóműterembe is

ellátogattak, és a kiállításon látható grafikus fotóverzók megtekintése után megtervezhették, hogy

ők milyen nevet, milyen logót választanának a saját műtermüknek. 

(A foglalkozás  kiindulópontja  Barakonyi  Szabolcs  Határozott  pillanat című  munkája,  amely  a

Fotótárból  válogat  a  fényképész  szemével,  illetve  Fátyol  Viola  munkája,  amely Gondy Károly

fényképésznek állít emléket.)

A gyerekek nagy örömmel vettek részt a feladatokban, hamar rá tudtak hangolódni a kiállítás képi

világára,  s különös érdeklődéssel fogadták a kortárs művészek installációit.  A játékos bevezetés

olyan területek működését világította meg számukra, amely egy felnőtt számára sem nyilvánvaló

(mint  pl.  a  múzeumi  gyűjteményezés  metódusa  vagy  a  papírfényképek  előállításának  és

reklámozásának  módja),  segítette  kritikai  érzékük  fejlesztését,  közvetlen  és  városi  környezetük

iránti figyelmük élesítését, a múlt iránti érdeklődésük felkeltését.

A foglalkozások képei: 

https://www.facebook.com/M%C5%B1v%C3%A9szetpedag%C3%B3gia-MODEM-

791786487613636/photos/?ref=page_internal&tab=album

https://www.facebook.com/M%C5%B1v%C3%A9szetpedag%C3%B3gia-MODEM-791786487613636/photos/?ref=page_internal&tab=album
https://www.facebook.com/M%C5%B1v%C3%A9szetpedag%C3%B3gia-MODEM-791786487613636/photos/?ref=page_internal&tab=album


A 170 oldalas, kereskedelmi forgalomba nem kerülő, ingyenes kiállítási katalógus 310 példányban,

magyar és angol nyelven jelent meg, tartalmazza a kurátori szövegeket,  a kiállítást  is megnyitó

Veress  Dániel  művészettörténész  minden  művet  részletesen  elemző  tanulmányát,  az  összes  (90

darab) kiállított fotótári képet adatokkal és az összes (7 darab) új műalkotás képét a művészek saját

szövegével, illetve enteriőrfotókat. A katalógus csak a zárás után került ki a nyomdából, bemutatója

ezért későbbre halasztódik. 



Programok a kiállításhoz kapcsolódóan

Megnyitó, MODEM, 2021. március 5. (video)
https://www.youtube.com/watch?v=kj_8Aw03fH0 
https://www.dehir.hu/dtv/debreceni-szinkepek-2022-03-09/

Megnyitó, MODEM, 2021. március 5. (képek)
https://www.modemart.hu/pressroom/holnemvaros/

Tárlatvezetések meghirdetve
https://www.modemart.hu/program/debrecen-varos-napja-a-modem-ben/
https://www.modemart.hu/program/holnemvaros-tarlatvezetes-es-konyvbemutato-loki-viktorral-es-
lakner-lajossal/
https://www.modemart.hu/program/tarlatvezetes-dezso-zsigmond-tervezomernokkel/
https://www.modemart.hu/program/20945/

Tárlatvezetések bejelentkezőknek
Nyugdíjas, egyetemi, építész, fotótörténész, muzeológus csoportok számára 

Városi séták
https://www.derimuzeum.hu/hirek.php?id=215
https://www.dehir.hu/tag/holnemvaros/

Mesterfalva-séta 1., 2022. április 24. (képek)
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid0FdDa5sgBMK5HFgDgyV94JXaaaK4Yk
b4b4e5RqLFNGegiB72djKLmAHdPWdDDDGD1l?__tn__=-R

Mesterfalva-séta 2., 2022. április 30. (képek)
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02Ea4PgPmKsXPdexcPYynTLy6ygvKF4f
hWA4rebb8ef21DNzVyKp9vbs7MtBXPBh6Fl?__tn__=-R

Régi piacok-séta, 2022. május 20. (képek)
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02C7WbH36CbXi67JW5TPjdbEUoLeotiq
AXfUK7nxRww98u1woEGXUZWRX5mgNqw7el?__tn__=-R 

Piac utcai séta, 2022. június 4. (képek)
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02FbgqFpDAvPb6utQ54npAegx4h3Gj2D
1qkszaoKRWGk3fuoTrdEuPJEnEL3HnJxb7l?__tn__=-R

Alkotóhét, MODEM, 2021. március 21-24.
https://www.modemart.hu/leptek-alkotohet-a-debreceni-epitesz-tanszek-hallgatoival/
https://hirek.unideb.hu/leptek-epitesz-alkotohet

Szimpózium, MODEM, 2021. május 31. 
(program)
https://www.modemart.hu/program/debrecen-epitett-es-elbeszelt-terei/
(képek)
https://www.modemart.hu/galeriak/debrecen-epitett-es-elbeszelt-terei-szimpozium-a-modem-ben/
(tudósítás)
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/05/van-volt-es-lesz-is-debreceni-identitas

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/05/van-volt-es-lesz-is-debreceni-identitas
https://www.modemart.hu/galeriak/debrecen-epitett-es-elbeszelt-terei-szimpozium-a-modem-ben/
https://www.modemart.hu/program/debrecen-epitett-es-elbeszelt-terei/
https://hirek.unideb.hu/leptek-epitesz-alkotohet
https://www.modemart.hu/leptek-alkotohet-a-debreceni-epitesz-tanszek-hallgatoival/
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02FbgqFpDAvPb6utQ54npAegx4h3Gj2D1qkszaoKRWGk3fuoTrdEuPJEnEL3HnJxb7l?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02FbgqFpDAvPb6utQ54npAegx4h3Gj2D1qkszaoKRWGk3fuoTrdEuPJEnEL3HnJxb7l?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02C7WbH36CbXi67JW5TPjdbEUoLeotiqAXfUK7nxRww98u1woEGXUZWRX5mgNqw7el?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02C7WbH36CbXi67JW5TPjdbEUoLeotiqAXfUK7nxRww98u1woEGXUZWRX5mgNqw7el?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02Ea4PgPmKsXPdexcPYynTLy6ygvKF4fhWA4rebb8ef21DNzVyKp9vbs7MtBXPBh6Fl?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid02Ea4PgPmKsXPdexcPYynTLy6ygvKF4fhWA4rebb8ef21DNzVyKp9vbs7MtBXPBh6Fl?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid0FdDa5sgBMK5HFgDgyV94JXaaaK4Ykb4b4e5RqLFNGegiB72djKLmAHdPWdDDDGD1l?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/pfbid0FdDa5sgBMK5HFgDgyV94JXaaaK4Ykb4b4e5RqLFNGegiB72djKLmAHdPWdDDDGD1l?__tn__=-R
https://www.dehir.hu/tag/holnemvaros/
https://www.derimuzeum.hu/hirek.php?id=215
https://www.modemart.hu/program/20945/
https://www.modemart.hu/program/tarlatvezetes-dezso-zsigmond-tervezomernokkel/
https://www.modemart.hu/program/holnemvaros-tarlatvezetes-es-konyvbemutato-loki-viktorral-es-lakner-lajossal/
https://www.modemart.hu/program/holnemvaros-tarlatvezetes-es-konyvbemutato-loki-viktorral-es-lakner-lajossal/
https://www.modemart.hu/program/debrecen-varos-napja-a-modem-ben/
https://www.modemart.hu/pressroom/holnemvaros/
https://www.dehir.hu/dtv/debreceni-szinkepek-2022-03-09/
https://www.youtube.com/watch?v=kj_8Aw03fH0


Interjú, KONTAKT Rádió, Budapest, 2022. március
Dr. Győry Hedvig múzeumajánló műsora 

Interjú, M5 Kunszt, 2022. május 4. 
https://mediaklikk.hu/video/kunszt-2022-05-04-i-adas/ 

Interjú, KULTer.hu, 2022. május 26.
https://www.kulter.hu/2022/05/mas-elevensegben-interju-szabo-anna-violaval/ 

Összes sajtó

https://www.youtube.com/watch?v=kj_8Aw03fH0

https://www.modemart.hu/holnemvaros-megnyito/

https://www.derimuzeum.hu/hirek.php?id=209

https://kultura.hu/a-varos-tereire-fokuszal-a-modem-uj-kiallitasa/

https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/4982950115104922

https://www.dehir.hu/dtv/debreceni-szinkepek-2022-03-09/

http://video2.dehir.hu/debreceni_korzo_2022_aprilis.pdf

https://www.fotoklikk.eu/esemeny/holnemvaros-kiallitas-a-modemben-a-deri-muzeum-fototaranak-
bemutatasa

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/03/a-kovetkezo-megallo-holnemvaros-debrecen-multjaba-
visz-a-modem-es-a-deri-muzeum-kozos-kiallitasa?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=haon&fbclid=IwAR3KtJf7wC40HH
QEm9LPoHSeLhauRbyS2h5UIOqMjC3jh2qkqbS

https://debreceninap.hu/helyi/2022/04/05/izgalmas-varosi-setak-indulnak-debrecen/?
fbclid=IwAR3dRxDmKhxYcidqucdtlG6SWjw54K9fKFCxe41sfzNq8j3QpZ_4E81yUL4

https://www.dehir.hu/kultura/setan-idezik-meg-a-regi-civisvaros-szellemet/2022/04/20/

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/05/uj-szemszogbol-jarhattuk-be-a-debreceni-holnemvarost

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/04/debreceni-varosnap-rendhagyo-tarlatvezetesre-vartak-
az-erdeklodoket-a-modemben

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/03/egy-hetre-epitesz-alkotomuhellye-valik-a-modem

https://marieclaire.hu/magazin/2022/05/03/otcsillagos-program-nagyvaros/

https://www.artmagazin.hu/articles/ajanljuk_eztnezd/ezt_nezd_gyujtemenyi_fokusz

https://mediaklikk.hu/video/kunszt-2022-05-04-i-adas/

https://mediaklikk.hu/video/kunszt-2022-05-04-i-adas/
https://www.artmagazin.hu/articles/ajanljuk_eztnezd/ezt_nezd_gyujtemenyi_fokusz
https://marieclaire.hu/magazin/2022/05/03/otcsillagos-program-nagyvaros/
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/03/egy-hetre-epitesz-alkotomuhellye-valik-a-modem
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/04/debreceni-varosnap-rendhagyo-tarlatvezetesre-vartak-az-erdeklodoket-a-modemben
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/04/debreceni-varosnap-rendhagyo-tarlatvezetesre-vartak-az-erdeklodoket-a-modemben
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/05/uj-szemszogbol-jarhattuk-be-a-debreceni-holnemvarost
https://www.dehir.hu/kultura/setan-idezik-meg-a-regi-civisvaros-szellemet/2022/04/20/
https://debreceninap.hu/helyi/2022/04/05/izgalmas-varosi-setak-indulnak-debrecen/?fbclid=IwAR3dRxDmKhxYcidqucdtlG6SWjw54K9fKFCxe41sfzNq8j3QpZ_4E81yUL4
https://debreceninap.hu/helyi/2022/04/05/izgalmas-varosi-setak-indulnak-debrecen/?fbclid=IwAR3dRxDmKhxYcidqucdtlG6SWjw54K9fKFCxe41sfzNq8j3QpZ_4E81yUL4
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/03/a-kovetkezo-megallo-holnemvaros-debrecen-multjaba-visz-a-modem-es-a-deri-muzeum-kozos-kiallitasa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=haon&fbclid=IwAR3KtJf7wC40HHQEm9LPoHSeLhauRbyS2h5UIOqMjC3jh2qkqbS
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/03/a-kovetkezo-megallo-holnemvaros-debrecen-multjaba-visz-a-modem-es-a-deri-muzeum-kozos-kiallitasa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=haon&fbclid=IwAR3KtJf7wC40HHQEm9LPoHSeLhauRbyS2h5UIOqMjC3jh2qkqbS
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/03/a-kovetkezo-megallo-holnemvaros-debrecen-multjaba-visz-a-modem-es-a-deri-muzeum-kozos-kiallitasa?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=haon&fbclid=IwAR3KtJf7wC40HHQEm9LPoHSeLhauRbyS2h5UIOqMjC3jh2qkqbS
https://www.fotoklikk.eu/esemeny/holnemvaros-kiallitas-a-modemben-a-deri-muzeum-fototaranak-bemutatasa
https://www.fotoklikk.eu/esemeny/holnemvaros-kiallitas-a-modemben-a-deri-muzeum-fototaranak-bemutatasa
http://video2.dehir.hu/debreceni_korzo_2022_aprilis.pdf
https://www.dehir.hu/dtv/debreceni-szinkepek-2022-03-09/
https://www.facebook.com/ExploreDebrecen/posts/4982950115104922
https://kultura.hu/a-varos-tereire-fokuszal-a-modem-uj-kiallitasa/
https://www.derimuzeum.hu/hirek.php?id=209
https://www.modemart.hu/holnemvaros-megnyito/
https://www.youtube.com/watch?v=kj_8Aw03fH0
https://www.kulter.hu/2022/05/mas-elevensegben-interju-szabo-anna-violaval/
https://mediaklikk.hu/video/kunszt-2022-05-04-i-adas/


https://www.jegy.hu/program/debrecen-epitett-es-elbeszelt-terei-szimpozium-a-modem-ben-
regisztarcio-tarlatvezetesre-136032

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/05/van-volt-es-lesz-is-debreceni-identitas

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/05/ideje-muzeumba-menni

A kiállítás, program és katalógus létrejöttében közreműködtek:

A kiállítás kurátorai: Don Tamás és Szabó Anna Viola

Az előkészítésben, tárgyválogatásban részt vettek a Déri Múzeum muzeológusai: Korompai Balázs,

Magyari Márta, Váradi Katalin, Szabó Anna Viola és Lukács Tihamér fényképész

A megvalósításban  részt  vettek  a  MODEM kiállításépítői  és  szervezői:  Hárnási  László,  Király

Antal, Nagy Tamás, Zilahi Sándor, Szabó Zsuzsanna, Dankó Petra

Múzeumpedagógia: Csőke Kitti és Budaházi Réka 

Tipográfia: (installáció, meghívó, katalógus): Döme Melinda

Kiállításmegnyitás, katalógusszövegírás: Veress Dániel 

Városi séták: Erdei Nóra / Explore Debrecen

…és még sokan mások

https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/05/ideje-muzeumba-menni
https://www.haon.hu/helyi-kultura/2022/05/van-volt-es-lesz-is-debreceni-identitas
https://www.jegy.hu/program/debrecen-epitett-es-elbeszelt-terei-szimpozium-a-modem-ben-regisztarcio-tarlatvezetesre-136032
https://www.jegy.hu/program/debrecen-epitett-es-elbeszelt-terei-szimpozium-a-modem-ben-regisztarcio-tarlatvezetesre-136032







