
Ezen az estén a múzeum hétköznapi hősei kerülnek reflektorfénybe. Hiszen nélkülük nem léteznének műtárgyak, gyűjtemények és 
kiállítások sem. Preparálási bemutató, kiállításrendezés egy cipősdobozban, kézműves foglalkozás, rendhagyó tárlatvezetések és félre-
vezetések várják már délután 3 órától az érdeklődőket. Látogatóink a mai történetek mellett megismerhetik egy igazán embert próbáló 
időszak, az 1956-os forradalom eseményeit az egyetlen még élő szemtanúnk tolmácsolásában. 
Különleges pályaválasztási tanácsadó programunkon belekóstolhatnak a természetrajzi gyűjtemények preparátorainak hétköznapjaiba. 
Ha végigjárják az állomásainkat, többé már nem lesznek ismeretlenek a következő munkafázisok: alátétcédulázás, családra válogatás, 
metszetkészítés, iszapolás. ●

Krakkó és Buda párhuzamos középkori életéről szóló kiállításunk apropóján szórakoztató 
és komolyabb programjainkon utazást tehet a középkorban. Óriás színező, lovagi torna, 
felolvasó színház, előadás, tárlatvezetések ismertetnek meg a korszak életével. Megtudhat-
juk, hogyan dolgoznak a régészek, a gyerekek kipróbálhatják a kardvívást, koncertjeinken 
a Con Spirito kamarazenekar és a Hóra Színház társulata pedig utazásra hívnak térben és időben. ● Részletes program: www.btm.hu

HétKöznapi HőseinK, aKiK nélKül 
a világrengető siKereK nem  
születnéneK meg
Múzeumok Éjszakája a Természettudományi Múzeumban
Magyar Természettudományi Múzeum, 2016. június 25. szombat, 15–24 óráig
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Közös úton
Múzeumok Éjszakája a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában
Budavári Palota E épület, 2016. június 25. szombat, 17–01 óráig

A nagyszabású tárlat szobrokon, festményeken és rajzokon keresztül mutatja be Amedeo Mo-
digliani (1884–1920) életművének főbb korszakait és stilisztikai fordulatait, a kortársakhoz fűződő 
kapcsolatát. A Modigliani életét övező mítoszok, az árveréseken elért rekordárak gyakran elterelik 
a figyelmet az alkotó valódi művészi teljesítményéről. Egészen pontosan arról, hogy Modigliani 
úgy vált az európai modernizmus egyik legfontosabb mesterévé, hogy valójában soha nem tért 
el a klasszikus műfajoktól és a klasszikus formálástól. A kiállításon látható szobrok, portrék és ak-
tok öt nagyobb szekcióba csoportosítva mutatják be az egyéni utat járó művész munkásságának 
sokrétűségét. A több mint nyolcvan alkotást felvonultató kiállításra a világ több nagy múzeuma és magángyűjteménye kölcsönzött műveket. ●

Budapest Főváros Levéltára idén is változatos programokkal várja az érdeklődőket a Múzeumok Éjszaká-
ján. Vendégeink megtekinthetik a Gárdonyi Albert főlevéltáros emlékére rendezett A „másik” Gárdonyi 
című kiállítást, valamint a Budapest és Magyarország arcai című tárlatot, amely moszkvai fotóriporterek 

1960–1970-es években született alkotásaiból nyújt válogatást. Aki tudni szeretné, hol őrzik a levéltári anyagokat, hogyan dolgozik egy 
mai levéltáros, és ki is akarja próbálni a munkáját, mindenképpen látogasson el hozzánk. A játszani vágyóknak is kínálunk programot 
A füvészkerttől az állatkertig – puzzle építészeti tervekkel című játék keretében. ● Részletes program: www.bparchiv.hu

egy „éjszaKa” a levéltárban
Múzeumok Éjszakája Budapest Főváros Levéltárában
Budapest Főváros Levéltára, 2016. június 25. szombat, 16 órától

modigliani
Életmű-kiállítás
Magyar Nemzeti Galéria, 2016. június 29. – október 2.

Amedeo Modigliani: Fekvő akt, 1917.
Osaka City Museum of Modern Art


