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A díszes termeken és könyvtáron át 
vezető séta során vendégeink meg-
ismerhetik a klasszicista palota és 

az egyik legnagyobb magyar főúri család, 
a Károlyiak évszázadokat átívelő törté-
netét. Belépőjegy: 600 Ft l

A kiállítás eddig nem látott gazdagságban 
és új szempontok szerint mutatja be az 
1920 és 1990 közötti évek erdélyi magyar 
képzőművészetét. A megszokott Erdély-
sztereotípiák helyett azt a kevéssé ismert, 
rejtett vagy ismeretlen erdélyi művészetet 
ismerteti meg a látogatókkal, amely igazi 
újdonságként hat. Az átfogó igényű tárlat 
fokozottan támaszkodik az erdélyi (romá-
niai) köz- és magángyűjtemények anyagára. 

A kiállításon mintegy 430 mű – fest-
mények, szobrok, grafikák, plakátok és 
egyéb illusztrációk – látható, amelye-
ket a Galéria közel nyolcvan hazai és 
külföldi köz- és magángyűjteményből 
kölcsönöz. Emellett a vetítőteremben 
az erdélyi képzőművészet nagy alakjai-
ról, művészcsoportjairól készült portré-
filmek, etűdök, rövidebb riportok néz-
hetők meg.  l

Április 17-én 18 órától Egypercesek (Groteszkek) címmel Dvorák 
Gábor pantomimművész és a Patka színház rendhagyó pantomim 
előadást tart a Múmiavilág kiállításban. Az örkényi humorral fűszere-
zett frappáns, fordulatos történetek segítségével az emberi élet külön-
böző állomásai elevenednek meg a színpadon – születéstől a halálig.

A Víz Világnapját, a Föld Napját, a Madarak és Fák Napját megün-
neplő zöld heteinken szerdától péntekig az óvodákból és iskolákból 
érkező csoportokat várjuk interaktív ismeretterjesztő helyszínekkel. 
Hétvégére a családok által közkedvelt kézműves foglalkozással egé-
szítjük ki a programot. Legközelebb a Föld Hetén várjuk az érdeklő-
dőket április 22-től 26-ig. A Madarak és Fák Hetét május 6 és 10 kö-
zött rendezzük meg.

Évek óta nagy sikerrel tartott Műhelytitkok programsorozatunk ke-
retében bepillantást engedünk a látogatóknak a kulisszák mögé. Min-
den pénteken egy-egy muzeológus mutatja be munkájának érdekes 
és látványos oldalát. Az érdeklődők a szakmával, a természettudo-
mánnyal kapcsolatos kérdéseket is feltehetnek muzeológus kollégá-
inknak. A program 10-től 14 óráig tart és bármely megváltott kiállítási 
belépőjeggyel látogatható.

A nyári szünetig az alábbi témákkal várjuk látogatóinkat: 
•  április 17. Angyal Dorottya: Élet a barlangok mélyén
•  április 24. Főzy István: Csodálatos lábasfejűek 
•  május 8. Bókáné B. Mária: 200 millió éves erdő a Mecsekben
•  május 15. Bernert Zsolt: Koponyalékelés a honfoglalás korában
•  május 22. Görföl Tamás: Az év emlőse az ürge –  

a Biológiai Sokféleség Napja
•  május 29. Szentesi Zoltán: Igazi túlélők  

(békacsontok a mikroszkóp alatt)
•  június 5. Kiss Annamária: Átlátszó kövek
•  június 12. Gubányi András, Szofcsák Zsuzsa: Zoonózisok (az álla-

tokról az emberre természetes úton átterjedő fertőző betegségek)
A részletes programot hamarosan megújuló honlapunkon 
(www.mttm.hu) is olvashatják. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. l

időutazás
Vasárnapi séta a Károlyi-palotában
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2015. április 26. vasárnap, 15 óra

sors És jelkÉp
Erdélyi magyar képzőművészet 1920–1990
Magyar Nemzeti Galéria, A épület, 2015. április 24 – augusztus 23.

különleges tavasz 
A Magyar Természettudományi Múzeum  
tavaszi − nyár eleji programjai


