
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének kutatói és 

barátai,  

a NESZ Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Várkert Bazár 

a KUTATÓK ÉJSZAKÁJÁN  

Az Örökség és újítás – Kortárs magyar kézműves remekek  

című kiállításhoz kötődő programokra (tárlatvezetés, vetítettképes előadás, élő zene, 

kézművesfoglalkozás, gyerekjátszó, kötetlen beszélgetés és a kiállítás filmprogramja) 

invitálják az érdeklődőket  

szeptember 25-én 18:00 és 22:30 között,  

a Várkert Bazár északi palotájába (Ybl Miklós tér 2). 

 

PROGRAMOK: 

18:10 – 18:40 Dr. Fülemile Ágnes (tud. főmunkatárs, MTA BTK NTI, a kiállítás kurátora) szakmai 

tárlatvezetése - kezdés a kiállítás 1. emeleti főbejáratánál 

18:45 – 19:15 Dr. Cseh Fruzsina (tud. munkatárs, MTA BTK NTI, kézműves-ipartörténet kutató) 

vetítettképes előadása: “Kézzel, mézzel, lélekkel. Ezerarcú mézesbábosok” - 1. emelet, északi 

terem, mézeskalácsos kiállításrész 

19:20 – 20:00 Szabó Zoltán (a Népi Iparművészeti Múzeum igazgatója, népzenész) élő zenével 

fűszerezett vetítettképes előadása: “ Pásztorok, pásztorhangszerek, pásztorművészet”, 

közreműködik Dr. Juhász Katalin (tud. főmunkatárs, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, 

népdalénekes) - 1. emelet, hátsó boltíves terem 

20:05 – 20:25 Dr. Fülemile Ágnes, a kiállítás kurátora tárlatvezetést tart - kezdés a kiállítás 1. 

emeleti főbejáratánál 

20:30 – 21:00 Dr. Cseh Fruzsina vetítettképes előadása: “Egy kovács nem kovács.... A 

kovácsmesterség története és meséi” - 1. emelet, hátsó boltíves terem 

21:05 – 21:45 Dr. Somfai-Kara Dávid (tud. munkatárs, MTA BTK NTI, nyelvész, etnológus) élő 

zenével fűszerezett vetítettképes előadása: “Fényképes és zenei életképek az eurázsiai füves 

puszta török pásztornépeinek köréből (kazak, kirgiz, baskír, nogaj) török-magyar párhuzamok 

a tárgyi és szellemi műveltség terén”, kazak dombra, baskír kuraj furulya, kipcsák-török epikus 

énekek Somfai-Kara Dávid előadásában, közreműködik Dóra Áron - 1. emelet, hátsó boltíves 

terem 



21:50 – 22:30: Dr. Juhász Katalin élő zenével fűszerezett vetítettképes előadása: “Hazafias 

szimbólumok a népművészetben és a folklórban”, fúvós hangszereken közreműködik Szabó 

Zoltán - 2. emelet, utcafronti terem 

Hívjuk és várjuk a gyermekes családokat is. A  kiállítás első emeletének északi termében, a 

gyerekjátékok kiállításrészhez kötődően van egy JÁTSZÓHÁZ! 

18:30 és 20:30 között KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS  kicsiknek és nagyoknak: 

NEMEZELÉS Dr. Vargha Katalinnal (tud. munkatárs, MTA BTK NTI, okleveles nemezkészítő) 

GYÖNGYFŰZÉS Verebes Ildikóval (gyöngyfűző, kézműves oktató) 

 

Az Örökség és újítás – Kortárs magyar kézműves 

remekek című kiállítás a NESZ (Népművészeti 

Egyesületek Szövetsége) legkiválóbb kézműveseinek 

alkotásaiból mutat be válogatást. A kiállításon 5 nagy 

teremben, 500 m2-en 250 alkotó, mintegy kétezer 

munkája látható. A népművészeti ihletésű kézműves 

remekek az utóbbi 10-15 évben készültek. A tárgyak 

szépsége, mértéktartó harmóniája és technikai 

tökéletessége lenyűgöző. A kiállítás szeretné 

ráirányítani a közönség figyelmét a hagyományban 

gyökerező tárgyi világ értékálló esztétikumára. (A 

kiállítás kurátora Dr. Fülemile Ágnes, az MTA BTK 

Néprajztudományi Intézetének tudományos 

főmunkatársa. Arculattervezője: Kaszta Dénes, 

designer.) 

A belépés ingyenes, de a programra regisztrálni kell a 

http://kutatokejszakaja.hu/2015/esemenynaptar/inde

x.php?menu_id=4&hely=296 weboldalon. Elegendő, ha a megadott programok közül csak egyet jelöl 

meg. Ha a weboldalon megadott létszám betelne, kérjük részvételi szándékát jelezze  az MTA BTK 

Néprajztudományi Intézet (http://www.etnologia.mta.hu/ ) Titkárságának e-mail címére nti@btk.mta.hu 

írt levelében. 
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