
30

BUDAPEST 2015 július

Negyedszázada voltak az első demokratikus önkormányzati választások a 
kommunista rendszer megszűnése utáni Magyarországon. A kerek évfor-
duló aktuálissá tette, hogy Budapest Főváros Levéltára őrizetében lévő ira-
tok alapján e fontos eseményről kiállítást szervezzünk
A földszinti kiállítótérben az 1990-es önkormányzati választásokat jellemző 
életképeket mutatunk be. Az első emeleti kiállítóhelyiségben eredeti iratok-
ból válogattunk. Tizenöt tárlóban a választásokat megelőző utcai eseménye-
ket, az új társadalmi szervezetek megfigyeléséről szóló dokumentumokat, a 

„hétköznapi” hősöket, az újonnan megalakult pártokat, az önkormányzati választásokat, a közterek átalakítását, illetve a budapesti kulturális 
élet egy speciális szegmensét mutatjuk be. Látogatóinkat a QR-kódok és a földszinten felállított információs pult is segítik a tájékozódásban.

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve utca 3–5. ●

BudApest +25
Választás, mindennapok
Budapest Főváros Levéltára, 2015. október 16-ig

A múzeum egy kiállítással tiszte-
leg Karlócai Mariann óvodapeda-
gógus, játékgyűjtő előtt, aki idén 
ünnepli 90. születésnapját. Egy-
ben megemlékezünk Kiss Áron pedagógusról, a Magyar Játék Társaság névadójáról is, mivel 
idén van születésének 170. évfordulója.
A tárlaton Karlócai Mariann gyűjteményének legszebb és legkülönlegesebb darabjait mutatjuk 
be. A legkisebbek, a csecsemők játékaitól jutunk el a felnőttkor játékaiig. Látható a tárlaton 
többek között egy-egy szobabelső a lányok, illetve a fiúk játékaival, megtekinthető egy park-
részlet is szabadtéri játékokkal. Sok kipróbálható játékkal várjuk a látogatókat a játszóházban, 
sőt, magával a kiállítás megtekintésével is játékra invitáljuk az érdeklődőket. ●

Hazánk élővilága Európában még mindig egyedülálló, gazdagsága és változatos-
sága, az ezen a kis területen megtapasztalható sokféleség kiemelkedő értékünk. A 
Herendi Porcelánmanufaktúra 2001 óta a Magyar Örökség része, a Herendi por-
celán 2013-ban hungarikum lett. A Magyar Természettudományi Múzeumban most 
találkozik a kettő: a törékeny porcelán kiemeli a törékeny természet szépségeit. 
A kiállítás ezt a kettősséget mutatja be, hiszen a herendi porcelánhoz méltó, 
egyedi értéket képviselnek a múzeumi gyűjteményekben őrzött természeti tár-
gyak, melyek a hazai élővilág sokféleségének dokumentumai. A porcelánfestők 
a természet formakincsét használják fel, hogy kiemelkedő szépségű használati 
és dísztárgyat hozzanak létre. 
A természet tisztelete közös, de a megközelítése, az ábrázolás módja különbö-
ző. A tudományos illusztrátor tudományos szempontok szerint örökíti meg a ter-
mészetet. A porcelánfestő a maga művészi eszközeivel a természet szépségeit, 
sokszínűségét csempészi az otthonokba. ●

ÉLetünk A játÉk
Válogatás Karlócai Mariann játékgyűjteményéből
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2015. november 22-ig

törÉkeny termÉszet – 
herend kincsei
A természet ábrázolása tudományos és művészi szempontból
Magyar Természettudományi Múzeum, 2015. szeptember 28-ig


