
HÍRLEVÉL - 2016. október  

Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum 
Budapesti Történeti Múzeum - Vármúzeum 
1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota E épület 
Telefon: (06)(1) 487-8871 
E-mail cím: kapcsolat@mail.btm.hu 
http://www.btm.hu/ 

PROGRAMOK 

Szabadegyetemi Előadás - "Királygyilkosság vagy 
lovasbaleset? II. Lajos halála és temetései" 
Előadó: Farkas Gábor Farkas könyvtáros OSZK 

Időpont: 2016.okt.19. 17:00 óra 

Helyszín: BTM Vármúzeum Gótikus terem 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 

Paloták, Polgárházak, Templomok a középkorból - 
Válogatás a Budapesti Történeti Múzeum Középkori 
főosztályának 2015-ben végzett régészeti feltárásaiból 

Időpont: 2016. október 3.-2017. január 8. 

A Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztálya az elmúlt 

évekhez hasonlóan 2015-ben is nagy erőkkel kutatta, őrizte 

meg a főváros régészeti emlékeit a honfoglalás kortól a török 

kor végéig. Ebben az évben új kezdeményezéssel álltak elő a 

múzeum középkoros régészei, egy kamara kiállítás keretében 

mutatják be az elmúlt év eredményeit. Az érdeklődők először 

láthatják többek között a Karmelita épületegyüttesből, a Csepel 

- Szabadkikötőből előkerült leleteket. 

Gyerek /Kor /Kép – Gyermek a magyar 

képzőművészetben 

Időpont: 2016.okt.12 – 2017.febr.19. 

Helyszín: BTM Vármúzeum földszinti kiállítóterem 

A kiállítás a gyerek fogalmának képtörténeti-kultúratudományi 
szempontú változásait nézi végig a képzőművészetben a 
felvilágosodás korától jelen korunkig. 



A bemutatott mintegy kétszáz mű többsége festmény és 
szobor, néhány grafikával, plakáttal, fotóval, kortárs videó 
munkával kiegészítve, de mellettük a gyerekkorhoz kötődő 
jellegzetes tárgyak (eszközök, játékok, könyvek) is 
megjelennek. 
 
KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK: 

Családi Nap - Gyerekek a Holdon 
Időpont: 2016. október 29. szombat 11-13 óráig 

A programra érkező családokkal egy képzeletbeli utazást 
teszünk a Holdra. A kiállításon szereplő képek megfigyelése 
közben rajzolunk, ragasztunk és maketteket készítünk. 

A foglalkozást Krasznahorkai Ágnes és Szabics Ágnes vezeti. 
Korosztály: 4-10 évesek 

Gyere velünk múzeumba! Mini-tábor az őszi 
szünetben 
Időpont: 2016. november 3. november 4. 8.00 – 16.00 (a két 
nap programja különböző) 
Egész napos program/mini-tábor 8-12 éves alkotni szerető, 
képzőművészet iránt érdeklődő gyerekeknek. A kiállításhoz 
kapcsolódóan drámajáték és alkotó programok váltják egymást 
a nap folyamán.  
Mivel játszottak, mit viseltek a gyerekek régen és ma? A családi 
hierarchia, szegények, gazdagok, iskola, tanulás, önállóság és 
ehhez kapcsolódó kérdések merülnek fel a művekhez 
kapcsolódó játékok és alkotó folyamatok során. 
A program díja 5000 Ft/fő/ nap (a meleg ebédet is tartalmazza) 

Jelentkezés: kissg@mail.btm.hu címen október 31-ig 

Gyerek/Kor/Kép – A lámpás én vagyok, Tanárok 
Éjszakája 
Időpont: 2016. október 20. 15.00 – 17.00 

A tárlat célja nem a gyermekkor illusztrációja, hanem a 

gyermeki léthez társított (morális, társadalmi) fogalmak vizuális 

reprezentációjának bemutatása. A kiállításon az anyaság korai 

szakászát jelképező várakozás állapotától a visszatekintésig, a 



gyerekkor iránt érzett nosztalgiáig jutunk el a lányokat és a 

fiúkat jellemző képi elemeken, a gyerekek szabályozott 

környezetén és szabad játékán és további gyerekeket érintő 

témakörön keresztül.  

Tanároknak szóló programunkon bemutatjuk a kiállítást és az 

ahhoz kapcsolódó, különböző korosztályoknak szóló 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat. 

Regisztráció: kissg@mail.btm.hu   

Gyerekek a művészetben - Óvodapedagógusok 
napja 
Időpont: 2016. október 26. 14.30 – 16.00 

A Gyerek/Kor/Kép kiállításhoz kapcsolódva bemutatjuk a 

kiállítást és az ahhoz óvodás korúak számára tervezett játékos 

programokat. 

Regisztráció: kissg@mail.btm.hu 

Fiúk, lányok - 16+ 
Időpont: 2016. október 13. – november 11. hétköznaponként 

10.00 – 16.00 

Mit jelentett fiúnak illetve lánynak születni évszázadokkal ezelőtt 

és mit jelent ma? 

A program célja a társadalmi nemek viszonyának vizsgálata, a 

nők és a férfiak helyzetének összevetése, az esélyegyenlőség, 

családtervezés, társadalmi, gazdasági és politikai 

szerepvállalás fogalmain keresztül. 

Foglalkozás kérhető a kapcsolat@mail.btm.hu címen vagy a 

487-8871 telefonszámon. /800 Ft/fő 

Régi idők játékai – Utazó múzeum 

Időpont: 2016. szeptember 27. – november 11. 

hétköznaponként  

A Gyerek/Kor/Kép - Gyermek a művészetben kiállításhoz 

kapcsolódóan kipróbáljuk, hogy különböző korokban mivel 

szórakoztak, milyen játékai voltak a gyerekeknek? 

Kipróbálható műtárgymásolatokkal, érdekes régi játékokkal 

játszunk a foglalkozáson. Esetleg megkérjük a gyerekeket, 

mailto:kissg@mail.btm.hu
mailto:kapcsolat@mail.btm.hu


hogy hozzanak kedves kisméretű játékot, és mutassák be 

egymásnak 

Alsó tagozatos gyerekek számára kérhető. A program 

megtartható a múzeumban vagy az iskolában is. Jelentkezni 

lehet a kissg@mail.btm.hu címen vagy a 487-8871 

telefonszámon. /800 Ft/fő 

 

Budapesti Történeti Múzeum – Aquincumi 

Múzeum 
Aquincumi Múzeum – 
Közönségkapcsolati csoport 
1031 Budapest, Szentendrei út 135. 
Tel.: (06-1) 430-10-81 
Fax: (06-1) 430-10-83 
E-mail: aquincum@aquincum.hu 
Website: www.aquincum.hu 
 

Aquincumi Múzeum nyári nyitva 
tartása 
2016. április 1 – 2016. október 31. 
2016. április 1-től az Aquincumi 
Múzeum hosszabbított nyári nyitva 
tartással várja kedves Látogatóit.  
A Régészeti park 09.00-18.00 
a kiállítások pedig 10.00-18.00  
tekinthetők meg.

PROGRAMOK 
AnticCafé – Jéggel vagy anélkül… 

Időpont: 2016. október 18. 14:00 óra 

Az AnticCafé, egy havonta megrendezésre kerülő 
programsorozat, amely a rómaiak örökségét mutatja be 
élményszerűen az aktív időskorúak számára. Az előadás az 
Aquincumi Múzeum „Jéggel vagy anélkül…” című időszaki 
kiállításához kapcsolódik, amely a klímaváltozásról szól. 
További információ: 
http://www.aquincum.hu/aktprogram/anticcafe/ 
 

Hétezer éves emlékeink, oly drágák nekünk…. - Az 

újkőkor világa Budapesten –  

Dr. M. Virág Zsuzsanna régész tudományos 
ismeretterjesztő előadása 
Időpont: 2016. október 29.11:00 óra 

A főváros területén, Aquincum városát ötezer évvel megelőzve, 
a neolitikum (újkőkor) idején létesültek először állandó 

mailto:kissg@mail.btm.hu
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települések. E korai falvak maradványainak feltárása, vizsgálata 
jelenti e távoli, írásbeliség nélküli korszak kutatásának alapvető 
forrását. 
A képekkel illusztrált előadásból az érdeklődők megtudhatják, 
hogy a feltárások során megismerhető apró mozaikok alapján, 
miképp tárulnak fel a messzi múlt egyes részletei. Amellett, 
hogy megismerhetik azokat a régészeti forrásokat és 
módszereket, amelyek segítenek bennünket a kutatásában, 
tájékozódhatnak arról is, mit tudhatunk napjainkban ezekről a 
hétezer éves újkőkori falvakról; hogyan élhettek lakói, akik 
elsőként művelték meg a földet, tartottak állatot ebben a 
térségben, milyen emlékeket hagytak hátra, miben hihettek, 
hogyan gondolkodhattak az őket körülvevő világról. 
További információ: 
http://www.aquincum.hu/aktprogram/hetezer-eves-emlekeink-
oly-dragak-nekunk/ 
 

A polgárváros titkai 
Időpont: 2016. október 30. 14:00 óra 
 

Az Aquincumi Múzeum igazgatója kalauzolja az érdeklődőket 
az egykori polgárváros területén. A séta során nem a már 
megszokott, ma is megtekinthető romokról lesz szó, hanem a 
rejtőzködő, máig nem látható épületek kerülnek előtérbe. 
A program során Dr. Láng Orsolya mutatja be a múzeum 
területén kívül és belül elhelyezkedő, de mindmáig rejtőzködő 
római emlékeket. 
Helyszín: Aquincumi Múzeum (1031 Budapest, Szentendrei út 
135.) és környezete 
A programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  
Regisztrációs emailcím:aquincum@aquincum.hu) 
Regisztráció határideje: 2016. október 27. éjfél 
További információ: 
http://www.aquincum.hu/aktprogram/muzeumok-oszi-fesztivalja-
2/ 
 

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
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Wellness az ókorban – Fürdőkultúra Aquincumban 
„(A víz) ugyanis nélkülözhetetlen az élethez, az élet örömeihez 
és a mindennapi szükségletekhez.” - írta Vitruvius 2000 évvel 
ezelőtt. Ezzel a mondattal összefoglalta mindazt, amit a víz a 
rómaiaknak jelentett. Ebbe tartozik a „római fürdő”, az 
épülettípus, amit a rómaiak teremtettek meg és a „fürdőkultúra”, 
amit a rómaiak adtak a világnak. 
Időpont: A kiállítás megtekinthető: 2016. november 16-ig 
További információ: 
www.aquincum.hu 
 

„Jéggel, vagy anélkül? - Klímaváltozás és ember az 
őskortól a középkorig” 
A kiállítás elsősorban Budapest régészeti lelőhelyeiről vett 
példák segítségével igyekszik megvilágítani az emberi 
történelem, vagyis az elődeink és őseink élete során lezajlott 
éghajlat- és időjárás változásokat, a természetes környezet 
és az ember egymásra hatását, sokszínű kapcsolatát.  
Most először láthatók Budapest legrégibb, 350 ezer éves, 
ember készítette tárgyai. A látogatók kihalt állatokkal, őskori 
étkezések és rituálék nyomaival is találkozhatnak. 
Megtudhatják, hogyan formálta környezetét a bronzkor embere, 
hogy mi köze egy új-zélandi vulkánnak a római kori katonai 
divat megváltozásához, és hogy mekkora volt valójában a „kis 
jégkorszak”. A fiatalabbak játékkal tehetik próbára tudásukat az 
éghajlati korszakok összehasonlítása terén. 
A kiállítás megtekinthető: 2016. április 15 – október 31. 
További információ: 
www.aquincum.hu 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK 

Róma Aquincumban 
http://www.aquincum.hu/kiallitasok 

Aquincumi Látványraktár 
http://www.aquincum.hu/kiallitasok 

Attrakcióelemek a Pannonia Provincia Program 
jegyében 

http://www.aquincum.hu/


http://www.aquincum.hu 

Agyagból gyúrt történelem – A kerámia szerepe 
Aquincum római kori építészetében (Tegularium) 

http://www.aquincum.hu 
 

Szervezz szülinapot Aquincumban! – Különleges 
születésnapi foglalkozás gyerekeknek 
A foglalkozás két részből áll. A gyerekek először egy rövid 
interaktív tárlatvezetésen vesznek részt a romkertben vagy a 
kiállításokban, majd egy választható foglalkozás következik. Ez 
megbeszélés alapján lehet gladiátoros, legiós, kézműves, 
illetve kincskeresős foglalkozás. Ezt követően nyílik 
lehetőség az étkezésre, torta elfogyasztására és az 
ajándékátadásra. 
További információ: 
www.aquincum.hu 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Vásároljon éves múzeumi bérletet az Aquincumi Múzeumban! 
(Részletes információ a múzeum honlapján.) 
A szervezők a programok változtatásának jogát fenntartják! 
További információ: 
Aquincumi Múzeum – Közönségkapcsolati csoport 
1031 Budapest, Szentendrei út 135. 
Tel.: (06-1) 430-10-81 
Fax: (06-1) 430-10-83 
E-mail: aquincum@aquincum.hu 
Website: www.aquincum.hu 
 

Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria  és
Új Budapest Galéria 

Kapcsolat: 
Budapest Galéria  
1036 Budapest, Lajos utca 
158. 
info@budapestgaleria.hu 
www.budapestgaleria.hu 

 
Új Budapest Galéria 
1093 Budapest, Fővám tér 
11–12. 
info@budapestgaleria.hu 
www.budapestgaleria.hu/uj/

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK 
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Budapest Galéria | Czakó Zsolt: A fehértől a feketén 
át a fehérig 
Időpont: 2016. szeptember 9 – október 9. 
Kurátor: Sulyok Miklós 
 

Czakó Zsolt vizuális nyelvi kísérleteiben a képalkotás különböző 
területei sohasem különülnek el, hanem kölcsönhatásuk 
termékenyítően erősíti egymást. Vizuális nyelvi alapokból 
építkező látásmódja, amelyben a ritmust, a téri viszonyokat, 
minőségeket, struktúrák és rendszerek kapcsolatait vizsgálja, 
elősegíti saját eszköztárának, vizuális szókincsének 
artikulálását. 
További információ:  

http://budapestgaleria.hu/_/2016-kiallitasok/czako-zsolt/ 
 

Budapest Galéria | Lelkes A. Gergely: Titkos tavasz 
2016. szeptember 8 – október 9. 
Kurátor: Sulyok Miklós 

Lelkes A. Gergely festményei érzelmekben gazdag, gyakorta 
szenvedélyes alkotások. A lélek világának absztrakt, egyszerre 
expresszív és lírai dokumentumai. A túlfűtött érzelmektől sem 
mentes festői világ organikus ihletésű formái érzéki erővel 
hatnak a nézőre. Az erotikával rokon érzéki, mégis elvont 
formák folyamatos, erős mozgása kitölti a teljes képfelületet, a 
festmény minden pontja kidolgozott. 
További információ:  
http://budapestgaleria.hu/_/2016-kiallitasok/lelkes-a-
gergely/ 

Budapest Galéria | Stúdió’58-89. A Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója retrospektív kiállítása 
Időpont: 2016. október 19 – 2017. január 8.  

Kurátor: Zombori Mónika 
Megnyitó: 2016. október 18. (kedd) 18h 
Köszöntőt mond: Gadó Flóra, a Fiatal Képzőművészek 
Stúdiója Egyesület alelnöke 
Megnyitja: Horányi Attila művészettörténész 



Az igencsak zavaros időkben, az ötvenes évek végén létrejött 
Fiatal Képzőművészek Stúdiója mozgalmas múltat tudhat maga 
mögött, kontinuitása páratlan a régióban. A hivatalos művészeti 
intézményrendszer részeként hol lazábban, hol szorosabban 
kellett igazodnia az aktuális művészetpolitikai-ideológiai 
elvárásokhoz. Ugyanakkor jellegéből adódóan – 35 év alatti 
művészeket tömörítő szervezetként – a tagság produkciójában 
időként megjelentek a friss szemléletű, a maguk idejében 
provokatívnak számító művek, törekvések is. Az évtizedek 
előrehaladtával és a központosító törekvések gyengülésével 
párhuzamosan történetében jól nyomon követhető egy 
fellazulási folyamat. 
A kiállítás retrospektív visszatekintésben azt vizsgálja, hogy mit 
jelentett a Stúdió egykor és mit jelent ma? Mit lehet kezdeni 
több évtizedes távlatból a sok esetben erősen terhelt múlttal? 
Hogyan feszült egymásnak a kísérletező szellem a hatalomhoz 
való lojalitással? Mennyit ér ma az egykor központilag irányított 
művészeti közeg akkori produkciója? Hogyan lehetett az 
átpolitizált mindennapok mellett autonóm műveket létrehozni? 
További információ:  
http://budapestgaleria.hu/_/2016-kiallitasok/studio_58-89/ 

KAPCSOLÓDÓ PROGRAM: 

Zombori Mónika kurátori tárlatvezetése 
Időpont: 2016. október 22. (szombat) 15h  

További kapcsolódó programok, tárlatvezetések, beszélgetések 
szervezés alatt. 

Új Budapest Galéria | PRÓFÉTAPARÁDÉ. A Łódź 
Kaliska csoport művészeti projektje 
Időpont: 2016. október 5 – 2017. január 8.  
Kurátor: Zofia Łuczko 
Megnyitó: 2016. október 5. (kedd) 18h 
Köszöntőt mond: Katarzyna Sitko, a budapesti Lengyel Intézet 
igazgatója 
Megnyitja: Várnagy Tibor 

A csoport 1979-ben alakult, mint nevük is mutatja a neves 
lengyel iparvárosban. A neoavantgárd művésztársaság a 

http://budapestgaleria.hu/_/2016-kiallitasok/studio_58-89/


fotómédia alkalmazásával és a hagyomány konceptuális 
felfogásával képi egységként kezeli a fényképezést, a kísérleti 
filmet és performansz műfaját. Művészeti programjuk a dadaista 
hagyományon alapul, és a szürrealista anarchizmus felé mutat. 
Az 1980-as évek szocialista Lengyelországának radikális 
kritikusai, ennek köszönhetik nemzetközi hírnevüket is. 
A Łódź Kaliska munkáinak közös címe: Prófétaparádé. Mint a 
művészcsoport esetében általában, a projekt ironikus, gúnyos 
nyilatkozat a szüntelenül a romantikus hagyományra hivatkozó 
közösségi mítoszteremtéssel szemben, amellyel évtizedek óta 
etetik a lengyelek soron következő nemzedékeit. Mindez a 
kötelező olvasmányokkal kezdődik; ezek archaikus tartalmainak 
ütközése a mai világgal már önmagában is groteszk. 
További információ:  
http://budapestgaleria.hu/uj/ 

KAPCSOLÓDÓ PROGRAM: 

Vetítéssel egybekötött beszélgetés a Łódź Kaliska csoporttal 
Időpont: 2016. október 5. (szerda) 17h 
A beszélgetés résztvevői: a Prófétaparádé projekt alkotói 
(Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Andrzej 
Wielogórski, Sławomir Bit, Aleksandra Kalmus, Zofia Łuczko) és 
Várnagy Tibor 
Moderál: Peternák Miklós 
A beszélgetés lengyel és magyar nyelven zajlik, tolmácsolással. 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: 

Varga Imre Gyűjtemény 
1033 Budapest, Laktanya utca 7. 
http://budapestgaleria.hu/_/varga-imre-gyujtemeny-informaciok/ 
 
 
 
 


