
Szakmai beszámoló 

Joachim- A holdfény impresszionistája című kiállítás létrehozására 

Pályázati azonosítószám: 209106/00004 

 

Helyszín: Szeged, Móra Ferenc Múzeum – Fekete ház 

Kiállítás időtartama: 2022. március 18 - július 3. 

 

A kiállítás a Móra Ferenc Múzeum Fekete ház kiállítóhelyén valósult meg. Március 18-július 

3-ig volt megtekinthető. 

A tárlat alappillérét múzeumunk képzőművészeti gyűjteményének Joachim-alkotásai, továbbá 

szegedi és fővárosi magángyűjtemények anyagának kölcsönzése adták. Célunk olyan szegedi 

származású alkotó előtérbe helyezése volt, akinek művei múzeumunk gyűjteményében 

megtalálhatók, de a tárlatot kiegészítenénk magánkézben lévő képekkel, hogy a művész 

életművét minél teljesebben megismertessük. 

A kiállítás alkalmat adott rá, hogy a múzeum raktárában lévő képeket az alkalomra 

restauráltuk, melynek egy részét múzeumunk munkatársai, más részét a Szépművészeti 

Múzeum restaurátorai végezték el. 

 A tárlat során nagyon jó kapcsolatot építettünk ki a még élő családtagokkal, valamint 

gyűjtőkkel, akik nagy örömmel adták kölcsön a birtokukban lévő műveket. 

Mondhatni, hogy a kiállítás megmozgatta a szegedi műértő közönséget, a lokálpatrióta 

érzelmű érdeklődőket. Megerősítést nyert az a törekvésünk, hogy szegedi kötődésű 

művészeket mutassunk be időről időre.  

A tárlat mellé kísérő katalógus kiadására is pályáztunk a Könyvkiadási kuratóriumhoz, melyet 

sikeresen megnyertünk, így egy impozáns katalógus is készülhetett a kiállítás anyagából. 

 A tárlat kurátorai és a katalógus szerzői Rieder Gábor művészettörténész és Szabó Tamás 

restaurátor, aki helytörténeti kutatásaival mind a család, mind a múzeum számára értékes 

anyagot állított össze Joachim Ferencről. 

 

Rendezvények: 

2022. március 18. :Ünnepélyes megnyitó, online kapcsolatban az Amerikában élő 

örökösökkel 

2022. április 29. : Joachim- A holdfény impresszionistája című kötet bemutatása 

2022. június 25. :Múzeumok Éjszakája- óránként tartottunk tárlatvezetéseket, ebből 3 alkalom 

Szabó Tamás, a kiállítás egyik kurátora. (2325 fő látta aznap este a kiállítást) 

Összes látogatószám: 7765 fő 

 

Tárlatvezetések: 

-2 db kurátori tárlatvezetés: 

látogatószám: 42 fő 

6 db ajándék tárlatvezetés 

látogatószám: 87 fő 

 

A kiállításhoz kapcsolódó virtuális kiállítás linkje: 

https://moramuzeum.hu/joachim-ferenc-a-holdfeny-impresszionistaja/ 

 

Ismeretátadási program megvalósítása: 

A kiállításhoz kapcsolódóan általános és középiskolások számára dolgoztunk ki és hirdettünk 

meg múzeumpedagógiai foglalkozást „Fények, képek, érzések” címmel. 

A foglalkozás során a gyerekek interaktív művészettörténeti áttekintés, valamint érdekes 

feladatok segítségével ismerkedhettek meg egyrészt az impresszionizmussal, 

https://moramuzeum.hu/joachim-ferenc-a-holdfeny-impresszionistaja/


posztimpresszionizmussal, ezek fontosabb jellemzőivel, másrészt a „holdfényes 

impresszionizmust” képviselő szegedi festőművész életútjával, kiállított műveivel.  A 

foglalkozás második felében a látottak, hallottak elmélyítését segítő feladatot kaptak a 

gyerekek, mely során az előzetesen megismert technikák alkalmazásával a látott, tanult 

stílusban mindenki elkészített egy saját alkotást.  

A foglalkozáson 2 középiskolás és 9 általános iskola felsős osztály vett részt.  

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel lehetőséget 

nyújtottak a résztvevő tanulóknak az alábbi kompetenciák fejlesztésére:  

- személyes és társas kompetenciák 

- kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

- tanulás kompetenciái 

- kommunikáció kompetenciái 

A múzeumpedagógiai foglalkozáson mellett 5 alkalommal vettek rész általános iskola felső 

tagozatos osztályai interaktív tárlatvezetésen. 

 

 Joachim Ferenc – A holdfény impresszionistája című virtuális kiállításhoz kapcsolódóan az 

alábbi digitális segédanyagokat állította össze: 

- virtuális kiállítás festmény anyaga 

- életrajzi leírás 

- műelemések 

- feladatok 

 

A segédanyagok az alábbi linken keresztül érhetőek el: 

https://moramuzeum.hu/joachim-ferenc-a-holdfeny-impresszionistaja/ 

A foglalkozásokon résztvevők száma: 447 fő 

 

Sajtómegjelenés 

https://moramuzeum.hu/joachim-a-holdfeny-impresszionistaja-fekete-haz/ 

https://szeged.hu/cikk/tanulni-az-esterol-fekete-kristof-kritikaja-a-joachim-a-holdfeny-

impresszionistaja-cimu-kiallitasrol 

https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/03/szegedi-festo-kepeibol-nyilt-kiallitas-a-

fekete-hazban-fotok 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/a-holdfeny-impresszionistaja-joachim-ferenc-kiallitas-a-

szegedi-fekete-hazban 

https://szeged.hu/cikk/felfedezesre-var-a-holdfeny-szegedi-festoje-joachim-ferenc 

http://www.museum.hu/muzeum/284/Fekete_haz/archivum 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20220318-joachim-ferenc-festomuvesz-kepei-lathatok-

szegeden-a-fekete-hazban 

https://radio1szeged.hu/2022/03/31/joachim-ferenc-kiallitas-a-fekete-hazban/ 

https://www.szegeder.hu/helyi/2022-04-28/megjelent-egy-ertekes-kotet-joachim-ferenc-

festomuveszrol-amelyet-a-fekete-hazban-zajlo-kiallitasan-mutatnak-

be/626a614347d3c01d25720dd7 

https://tiszatajonline.hu/kepzomuveszet/a-holdfeny-impresszionistaja/ 

https://radio7.hu/joachim-ferenc-festmenyeit-mutatjak-meg-a-fekete-hazban 

https://szeged365.hu/2022/03/17/egy-meltatlanul-elfeledett-szegedi-festomuvesz-

alkotasaibol-nyilik-kiallitas-a-fekete-hazban/ 

https://kultura.hu/joachim-ferenc-festomuvesz-alkotasaibol-nyilik-kiallitas-szegeden/ 

https://hirnavigator.hu/hir/3051458-a-holdfeny-impresszionistaja-joachim-ferenc-kiallitas-a-

szegedi-fekete-hazban 
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https://m.hirstart.hu/hk/20220318_joachim_ferenc_festomuvesz_kepei_lathatok_szegeden_a_

fekete_hazban 

https://szegeder.hu/helyi/2022-03-16/egy-szegedi-festomuvesz-joachim-ferenc-alkotasaibol-

nyilik-kiallitas-a-fekete-hazban/6231f32747d3c052663a6ebc 

 

 

A kiállításról a következő filmek készültek 

Beharangozó 

https://www.youtube.com/watch?v=enJv_Z5HaAo 

Megnyitó 

https://www.youtube.com/watch?v=aKzfqoeMcF0 

  

Restaurátor szemmel 

https://www.youtube.com/watch?v=HR_hof5WIgk 
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