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A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Múzeumok Éjszakáján rendezett programjaira az
idei évben is nagy volt az érdeklődés.
A rendezvény az előre megtervezett és meghirdetett menetrend szerint zajlott.
Bár a program kezdetét 18 órára hirdettük, az első igazán lelkes érdeklődők már 15-20 perccel
korábban érkeztek. Ők a programok kezdetéig a kiállításban nézelődhettek.
18 órakor kezdődött dr. Varga Kálmán történész vetítéssel egybekötött előadása, mely az Ők
is voltak gyerekek… című időszaki kiállításhoz kapcsolódott. Témája a VII-XIX. századi magyar főúri családok élete, azon belül is a gyermekek világa volt, amit az előadó képzőművészeti alkotásokkal alátámasztva mutatott be. Az előadás célközönsége a felnőtt korosztály
volt.
19-24 óráig hirdettük meg a kézműves foglalkozásokat, ám a nagyszámú, korábban érkező
érdeklődőre tekintettel ezt is elkezdtük 18 órakor. A foglalkozásokon gyermekek és felnőttek
egyaránt részt vettek.
A kézműves tevékenységek is az időszaki kiállításhoz kapcsolódtak.
Dióhajó készítés: A kiállításban látható Barabás Miklós „Kisfiú ablakban dióhéj vitorlással”
című festménye. A képen megfestett dióhajó mását készíthették el az érdeklődők.
Csörgő készítés: Két festményen is látható főúri gyermek, kezében csörgővel: ismeretlen bécsi festő műve „Főúri kisleány portréja” és Stock, Johann Martin festménye „Gróf Kendeffy
Ádám”.
Ezek nyomán készültek a csörgök, papírból, kasírozással, amit végezetül, ezüst, arany és színes temperával festhettek ki.
Öltöztetős baba: Ugyancsak a kiállításhoz kapcsolódva a festményeken látható ruházatok
nyomán készítettük el előre az öltöztetős babák és ruháik rajzait. Készítettünk fiú és leány
babát és mindkettőhöz több ruhát, melyekből a résztvevők választhattak. A keménypapírra
fénymásolt öltöztetős babákat és ruháikat az érdeklődők kiszínezhették, kivághatták, és természetesen magukkal vihették.
Levélportré készítés: Leírásokból tudjuk, hogy szokás volt a levélportré küldés. A kiállításból
választottunk néhány festményt, ezek körvonalait lerajzolva (mint kiszínezőt) készítettük el, a
fej részt üresen hagyva. A helyszínen a résztvevők arcáról készítettünk egy-egy fotót, melyet
megfelelő méretűre formázva kinyomtattunk. Így a résztvevők azt kivágva beragaszthatták,
majd kifesthették saját főúri levélportréjukat.

19-22 óráig tekinthették meg az érdeklődők az ólomkatona öntés bemutatót. (A kiállításnak is
része egy ólomkatona és öntőfotmája)
19-22 óráig tartott a „Képben vagyunk – Vedd fel a papírruhát és lépj be a képbe!” programunk. Barokk ruházatok nyomán készültek a gyermek és felnőtt méretű kartonruhák (mint a
kis öltöztetős babáké, csak nagyban). Egy nagyméretű képkeretbe állva, a papírruhákat felvéve fényképezhették le egymást a résztvevők.
2230 órakor kezdődött a Szóraka bál. Színész növendékek és tánctanár tartották ezt a programot, melynek része volt barokk táncbemutató, tánctanítás, a táncok közti szünetben pedig a
táncosok által megjelenített élőképek.
A program idején egy pecsétgyűjtő játék is zajlott. Két múzeummal, a Magyar Fotográfiai
Múzeummal és a Leskowsky Hangszergyűjteménnyel közösen hirdettük meg a játékot. Minden helyszínen be kellett gyűjteni a pecsétet a pecsétgyűjtő lapra, majd bedobni a gyűjtődobozba. A sorsolás a Szórakaténuszban 2345-kor zajlott. A szerencsések a résztvevő múzeumokba nyertek belépőket, bérleteket.
Nagy örömmel láttuk, hogy nem csak a programok voltak sikeresek, a múzeum kiállításait is
folyamatosan, nagy érdeklődéssel tekintették meg a látogatók, ahol a teremőrök és muzeológusok igény szerint információkat szolgáltattak.
A kecskeméti hagyományoknak megfelelően a város összes helyszínén, így nálunk is ingyenes volt ezen az éjszakán minden program.
A célcsoport széles körű volt, a 18 órakor kezdődő előadás ugyan a felnőtt korosztálynak
szólt, a többi program azonban mindenkinek - gyermeknek felnőttnek egyaránt – élményteli
kikapcsolódást nyújtott.
A kiállítások az intézmény emeleti részén láthatóak. A programok a földszinten két helységben - a kézműves műhelyben és a körteremben - valamint az intézmény előtt az udvaron zajlottak.
Mivel párhuzamosan több programunk volt, a résztvevők zöme hosszabb időt töltött nálunk.
Igaz, hogy múzeumunk úgy él a köztudatban, mint gyermekintézmény, de a statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a felnőttek érdeklődését is magunkénak tudhatjuk. Természetesen a
látogatók zöme ezen az éjszakán családi vagy baráti társaság, ez egy jó közösségi program,
mely egyben kulturális élményeket is nyújt.
Tudjuk, hogy ezen az éjszakán a könnyedebb, szórakoztató, különleges programok a vonzóak,
de fontosnak tartottuk, hogy ezek mellett legyen egy komolyabb, a kiállításhoz kapcsolódó,
sok érdekes információt nyújtó programunk is. Ekkor talán az is belehallgat egy ilyen előadásba, akihez máskor a programfelhívás sem jut el. Örülünk, hogy az előadásnak is voltak
érdeklődő hallgatói körülbelül 30 fő.
A programokat a múzeum munkatársai mellett meghívott foglalkozásvezetők és előadók bonyolították le. A tájékoztatásba és látogatószámlálásba közösségi szolgálatban résztvevő középiskolás diákok is besegítettek.
A program propagálása párhuzamosan több helyen történt. Az országos füzetben és honlapon
való megjelenés mellett, mint már évek óta, a kecskeméti Múzeumok Éjszakájára készült
programfüzetben és honlapon is szerepelt programkínálatunk. E mellett saját honlapunkra és
facebook oldalunkra is elküldtük kínálatunkat. Az épület bejáratánál nagyméretű, figyelem-

felhívó formában tettül ki teljes programkínálatunkat, hogy az utcán járó emberek is felfigyeljenek rá.
A pályázati szerződésben kért programismertető honlapunkon való megjelenését megtettük,
most a honlapunk archívumában olvasható http://www.szorakatenusz.hu/default2.html. A
facebook oldalunk linkje https://www.facebook.com/pages/Sz%C3%B3rakat%C3%A9nuszJ%C3%A1t%C3%A9km%C3%BAzeum-%C3%A9s-M%C5%B1hely/370169596344137,
ahol ugyancsak több esetben közzétettük a programot és a programon készült fotókat.
A rendezvény sikeres volt, amit az is tükröz, hogy összesen 3183 fő résztvevője volt, ebből
2261 a felnőtt és 922 a gyermek.
Becsléseink szerint körülbelül 60 fő külföldi érdeklődőnk volt.
MÁV kedvezményt igénylő, pecsétet kérő személy nálunk 1 fő volt.
Ezúton is köszönjük programunkhoz nyújtott támogatásukat!
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