
Jégkorszaki rejtvények – Nyomozz te is a tettes után!
Vajon hogyan találják meg a muzeológusok a paleontológiai lelőhelyeket? Hogyan lehet megfejteni az ősidők 
ránk maradt nyomait? Hogyan tudunk ezekből következtetni a múltban lezajlott folyamatokra, eseményekre?

Most te is a paleontológus bőrébe bújva vehetsz részt egy izgalmas nyomozásban, a jégkorszakban. 
Kiállításunkban valódi ásatáson, valódi leletek és vizsgálati módszerek segítségével fejtheted meg, ki 
volt a tettes és mi történt a tett színhelyén 25 ezer évvel ezelőtt. 

Testes témák – Előtérben az érzékelés
Hogyan tájékozódik a barlangok mélyén a vak gőte? Hogyan találja meg párját a hím szúnyog? Hogyan 
segíti a leopárdot a bajusza a vadászatban? És mi, emberek hogyan és mivel érzékeljük a bennünket körül-
vevő világot? A világ megismerése létkérdés. Érzékszerveink által tapasztaljuk meg környezetünket, annak 
változásait. Ebben az interaktív, felfedezéses bemutatóban a látogatók az egyes érzékszerveket rejtvényeken, 
felnagyított, mozgatható maketteken és érzékeléspróbákon keresztül ismerhetik meg. Minden érzékszervhez 
egy-egy megfejtendő rejtvény tartozik, a megfejtések pedig egy számkódot adnak meg. A rejtvénysor utolsó 
állomása a kóddal nyitható szekrény, mely a megfejtést tartalmazza. ●
A bemutató előre meghatározott időpontokban csak animátor vezetésével látogatható. Az interaktív bemutató időtartama kb. 40 perc. 
Előzetes bejelentkezés: (06–1) 210-1085.
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Budapest a régészeti emlékekben leggazdagabb európai fővárosok körébe tartozik. Ezt 
a Budapesti Történeti Múzeum folyamatosan gyarapodó gyűjteményei is jól mutatják.

A kiállítás a legutóbbi 10 év legfontosabb ásatásainak eredményeit és legjelentősebb 
leleteit tárja az érdeklődők elé. A 100 lelőhelyről származó, csaknem 2000 értékes le-

let többségét e kiállítás alkalmával láthatják először az érdeklődők. Az őskori arcos edények, kultikus temetkezések, a ró-
mai kori limes mentén fekvő metropolis, Aquincum mozaikjai és falfestményei, a budai vár és a pasák palotájának fényűző 
tárgyai, a várostromokról árulkodó fegyverek mind a főváros földjének rejtett kincsei, hazánk történetének hiteles tanúi. ●

Meghosszabbított ideig, május 1-jéig látható a Magyar 
Nemzeti Galériában az Árny a kövön – Ország Lili mű-
vészete című kiállítás, amely Ország Lilinek, a modern 
magyar művészet egyik meghatározó egyéniségének az 

életművét mutatja be. A több mint háromszáz művet felvonultató tárlat két különlegességgel is szolgál. Egyrészt hazai és kül-
földi analógiákkal, Bálint Endre, Vajda Lajos, Paul Delvaux, Giorgio de Chirico, Vieira da Silva, Toyen és Zoltan Kemeny 
műveivel párhuzamban szemlélteti a művész látásmódjának alakulását. Másrészt a kiállításon Ország Lili eredeti elképzelé-
sének megfelelően felépült a Labirintus, benne a több mint ötven darabos labirintus-sorozattal, mely ebben a teljességében 
még az 1980-as Ország Lili-emlékkiállításon sem volt látható.
A színházi világnap alkalmából – a kifejezetten az életmű-kiállítás ihlette – LILIth – fekete hold című előadást láthatták az 
érdeklődők. A Gergye Krisztián Társulat performansza igazi kuriózum, Ország Lili előtt tiszteleg a Magyar Nemzeti Galéria 
Kupolacsarnokában tánccal, bábbal, árnyakkal. ●
További információ: www.mng.hu
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