Folyamatosan látogatható kiállításaink, december 1-3.

Múzeumi inspirációk

A magyar nép hagyományos kultúrája
Állandó kiállítási tér, első emelet

Filmvetítések - 213. terem, második emelet
December 1-3., péntek-vasárnap, naponta 10.30-20.00 óráig

Bocskor, csiz ma, paduka – kalandozás a lábbeli körül
Időszaki kiállítási tér, földszint
Két kontinens egy lélekben – Torday Emil kongói gyűjtése
Kamara-kiállítótér, földszint
Xántus János, a kortárs kalandor – Félemeleti feljáró, első emelet
„Tömörlátványok” a Fekete-Körös völgyéből
Archívumi folyosó, földszint

Ízelítő a Néprajzi Múzeum filmarchívumának és kisfilmjeinek
anyagából.
Ilyenek voltunk - Félemeleti pihenő, földszint
Válogatás a látogatóink által készített, Instagramon megosztott fotókból.
Szelfi pontok
Fotózz a legjobb helyeken, és küldd el a legfontosabb helyekre!
EtnoGasztronómia - Előcsarnok, érkezési szint
Naponta 16.30-17.30 óráig

Frontemlékektől a hátországi emléktárgyakig
Vajda László-terem előtere, első emelet
Nyomot hagyunk… - Szemelvények a Néprajzi Múzeum
Kossuth téri kiállításaiból és kiadványaiból 1975-2017
Folyosó-galéria

Múzeumi inspirációk

Kézműves workshopok
Díszterem előtér, első emelet
December 1., péntek 15.00-19.00
December 2-3., szombat-vasárnap 10.00-13.00 és 15.00-19.00

TARTS VELÜNK LÉPÉST!
Kövess minket ezután is online!
Hírek, újdonságok, adatbázisok
mindenkinek!

Mesterségbemutatók és kézműves vásár
Díszterem előtér, első emelet

facebook.com/neprajzimuzeum
Közösségi alkotások
Előcsarnok, második emelet

Tárgy a testen - ideiglenes műtárgytetoválás
Aula
December 1-3., péntek-vasárnap, naponta 16.00-18.00 óráig

instagram.com/museumofethnography

www.neprajz.hu

A háromnapos programsorozat célja, hogy a Néprajzi Múzeum
Kossuth téri épületének bezárása előtt utolsó alkalommal lehetőséget nyújtson az itt folyó sokrétű tevékenység megismerésére.
Gyűjtemény, kiállítás, kutatás, hasznosítás – minderről szó lesz.
Mit csinál a muzeológus, restaurátor, múzeumpedagógus, könyvtáros, múzeumi fotós? Hogyan élnek a tárgyak a raktárban, a kiállításban, a kiadványokban és a virtuális térben? Miként használjuk
a palotaépületet múzeumként?

December 1., pénteki programjaink
10.30-11.30

Búcsú az állandó kiállítástól - A paraszti tárgykultúra
népművészeti olvasata – Állandó kiállítási tér, első emelet

10.30-11.30

Szakvezetés a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás
a lábbeli körül kiállításban
Időszaki kiállítási tér, földszint

December 2., szombati programjaink

December 3., vasárnapi programjaink

09.00-10.15

Vízszintes közösségi műélvezet: a Lotz freskó rendhagyó
művészettörténeti bemutatása

10.00-11.00

Búcsú az állandó kiállítástól – Szokás, rítus, játék
Állandó kiállítási tér, első emelet

10.00-11.00

Búcsú az állandó kiállítástól – Etnikumok a hagyományos
kultúra rendszerében – Állandó kiállítási tér, első emelet

10.00-11.00

Adventi üdvözlet – napindító régizenei koncert – Aula

10.00-11.00

Szubjektív cipőreflexiók – Szépség és szörnyeteg: divattörténeti
séta – Időszaki kiállítási tér, földszint

10.30-11.45

Épületséta és ismerkedés Lotz Károly Justitia diadala című
freskójával

10.30-13.00

Felfedezőjátékok a kiállításokban

10.30-13.00

Felfedezőjátékok a kiállításokban

11.00-13.00

Épületséta – Pincétől a padlásig – Xántus János nyomában

11.00-12.00

Búcsú az állandó kiállítástól – Etnikum, vallás, életkor
– a viseletek világa – Állandó kiállítási tér, első emelet
Szubjektív cipőreflexiók – Vízió, látvány, befogadás
Időszaki kiállítási tér, földszint

10.30-11.45

Épületséta és ismerkedés Lotz Károly Justitia diadala
című freskójával

11.00-14.00

10.40-11.00

Szárnyra bocsátás – Üzenet a Múzeumnak 1.
Aula, Felső szintek

Fogadj örökbe! – Kiállítási tárgyak örökbefogadása
Örökbefogadó pontok

11.00-12.00

11.30-12.00

Könyvbemutató – Antropológiai tárgyelmélet
Folyosó-galéria, földszint

11.00-13.00

Épületséta – Pincétől a padlásig – Xántus János nyomában

11.00-13.00

Épületséta – Pincétől a padlásig – Xántus János nyomában

11.30-12.30

11.00-14.00

14.00-15.00

Könyvbemutató – Fél Edit-Hofer Tamás: Az átányi
parasztember szerszámai – Folyosó-galéria, földszint

Hamupipőke-történet újratöltve – lábbeli azonosító játék
Aula

Fogadj örökbe! – Kiállítási tárgyak örökbefogadása
Örökbefogadó pontok

11.30-12.30

Bezárt múzeum nyitott könyvtára

11.30-12.00

Könyvbemutató – Betlehemek – Folyosó-galéria, földszint

13.00-14.00

Bevándorlók tárgykultúrája és tanulmányút tapasztalatai
Vajda László-terem, első emelet

11.30-12.30

Bezárt múzeum nyitott könyvtára

13.00-14.15

Épületséta és ismerkedés Lotz Károly Justitia diadala című
freskójával

14.00-14.30

Könyvbemutató – Vándorló tárgyak. Bevándorlók tárgykultúrája Magyarországon és Az otthon tárgyai. Képeskönyv a
magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról
Folyosó-galéria, földszint

14.00-16.00

Épületséta – Pincétől a padlásig – Xántus János nyomában
13.30-14.30

A hónap műtárgya: „Szentek a kalácson” –
A mézesbáb ütőfák figurális díszítményei
Vetítő tér, első emelet

Búcsú az állandó kiállítástól – A paraszti kultúra a termelés és
fogyasztás rendszerében – Állandó kiállítási tér, első emelet

14.00-14.30

Könyvbemutató – Zsidó tárgyak – Folyosó-galéria, földszint

14.00-14.30

Búcsú az állandó kiállítástól – Ablak műtárgy- ösvény
Állandó kiállítási tér, első emelet

Legújabb szerzeményünk: egy csodaszép cifraszűr
Vetítő tér, első emelet

14.00-16.00

Épületséta – Pincétől a padlásig – Xántus János nyomában

14.00-16.00

Épületséta – Pincétől a padlásig – Xántus János nyomában

15.00-16.00

14.30-15.00

Múzeum a világhálón - Frontemlékektől a hátországi
emléktárgyakig. Az online gyűjtemény bemutatója
Vajda László-terem, első emelet

Búcsú az állandó kiállítástól – Rásegítő kérdések – kifejtős válaszok, az Ablak műtárgyösvény – Állandó kiállítási tér, első emelet

Restaurált tárgyaink - Xántus János borneói vázlatfüzete
(szakvezetés programeleme) – Időszaki kiállítási tér, földszint

15.00-16.00

Épületséta és ismerkedés Lotz Károly Justitia diadala című
freskójával

14.30-15.30

Búcsú az állandó kiállítástól – Az állandó kiállítás mint
néprajzi kézikönyv – Állandó kiállítási tér, első emelet

15.00-16.15

Épületséta és ismerkedés Lotz Károly Justitia diadala
című freskójával

15.00-17.00

Kalligráfia – Üzenet a Múzeumnak 2. – Díszterem előtér, első emelet

15.00-16.00

15.30-16.30

Két kontinens egy lélekben – Torday Emil kongói gyűjtése
Vajda László- terem és Kamara-kiállítótér, földszint

15.00-17.00

15.00-17.30

Felfedezőjátékok a kiállításokban

A túlélés lábbelijei – tematikus szakvezetés a Bocskor, csizma,
paduka – kalandozás a lábbeli körül kiállításban
Időszaki kiállítási tér, földszint

16.00-16.30

16.00-16.30

Könyvbemutató – Sorozatok és önálló kiadványok
Folyosó-galéria

Restaurált tárgyaink - Egy cserépkanalas 1828-ból
Vetítő tér, első emelet

Kalligráfia – Üzenet a Múzeumnak 2.
Díszterem előtér, első emelet

16.00-16.30

Könyvbemutató – Talpas ház és bikla – Folyosó-galéria, földszint

16.00-16.30

Könyvbemutató – A Néprajzi Múzeum kiadványai
antropológus szemmel – Folyosó galéria, földszint

16.00-17.15

Épületséta a közönségterekben és zárt termeinkben

16.00-17.00

A kiválasztottak: ünnepi lábbelik – tematikus szakvezetés
a Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül
kiállításban – Időszaki kiállítási tér, földszint

16.00-18.00

Költözik a múzeum – Iskolából palotába.
Beszélgetés a múzeum egykori munkatársaival.
Állandó kiállítási tér 11. terme, első emelet

15.00-15.30

15.00-16.00
15.00-16.00

16.00-17.00

Szubjektív cipőreflexiók – Design időben és térben
Időszaki kiállítási tér, földszint

16.00-19.00

Fogadj örökbe! – Kiállítási tárgyak örökbefogadása
Örökbefogadó pontok

16.30-17.00

Restaurált tárgyaink – Egy kis-ázsiai női melles
Vetítő tér, első emelet

16.30-17.30

Búcsú az állandó kiállítástól – Hagyományos kézműves
mesterségek – Állandó kiállítási tér, első emelet

16.30-17.30

Búcsú az állandó kiállítástól - A paraszti munka világa
Állandó kiállítási tér, első emelet

16.30-18.40

Múzeum a világhálón – Múzeum 0-24, Digitalizálási projektek
a Néprajzi Múzeumban – Díszterem, első emelet

17.00-17.30

Könyvbemutató – Sámántárgyak – Folyosó-galéria, földszint

18.00-19.00

Advent előestéjén – a Wekerle-telepi Szent József Kórus
fellépése – Aula

17.00-18.00

Hamupipőke-történet újratöltve – lábbeli azonosító játék
Aula

18.30-19.00

Nemzetek, lábbelik, táncok – A bocskor
Időszaki kiállítási tér, földszint

17.00-18.30

Épületséta – Búcsú a palotától, vigyázó sárkányainktól

18.30-19.30

„Tömörlátványok” a Fekete-Körös völgyéből
Archívumi folyosó, földszint
Táncház – Balkáni kavalkád – Aula

19.00-21.00

18.00-19.00

Tárkány Művek: Magyar konyha támad – Aula

18.30-19.00

Nemzetek, lábbelik, táncok – Táncos cipők
Időszaki kiállítási tér, földszint

19.00-20.30

Magyar táncház - Aula

