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2018. június 23.-án, Budapesten és az ország nagyvárosaiban, 400 intézményben, csaknem 2000
programmal várják az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján a rendezők. Kiemelt téma, a Család
és a Kultúra, mely egybe kapcsol felnőtteket és fiatalokat, szülőt, nagyszülőket és gyermekeket,
múzeumpedagógusokat és óvodapedagógusokat. Mindenkit, aki különleges élményre vágyik. Előttük
kinyílnak olyan kapuk, termek, védett házak, koncerttermek, történelmi nevezetességű helyek,- benne
ritkán látható gyűjtemények,- ahová nem jut el a látogató könnyen, csak ezen a különleges éjszakán,
mely épp Szent Iván éjszakájához közeli szombaton június 23-án hajnali 1-ig tart.
A Múzeumok Éjszakájának fővárosa idén Pécs lesz, a megszépült, megújult dél-dunántúli város, a
800 éves neoromán stílusú székesegyházával,-benne csodás hangú orgonájával, -melynek közelében
titkos földalatti folyosók vannak. Pécsett látható a Zsolnay család alapította porcelángyár
gyűjteménye, a Vasarely festőművész gyűjteménye, ahol emlékül ezen az esten zebralenyomatos
pamut pólókat lehet készíteni. A 19. századi képgyűjtemény a Janus Pannónius Múzeumban
tekinthető meg, s minden korosztály ízelítőt kaphat a város kincseiből interaktív játékon át, és
vetélkedőn, tárlatvezetésen, ismeretterjesztő előadáson Pécs új arculatát ismerheti meg.
Budapesten, az Óbudai városrészen, a Lajos utca 136-ban monarchia sárga színű régi polgári ház
kapuján léphet be a látogató, de ami a kapu mögött van, az kb.300 év történelme, családtörténete és
tárgyi emlékeinek tükre.
A Goldberger Textilipari Gyűjtemény anyagába pillanthat bele az érdeklődő, a régi áztató csávázó
kádakban most is indigókék és sárga színekben keverik a festéket, mész kell hozzá és vasoxid és a
különös arányban kialakul a kékfesték az indigócserjéből, melyet péppé törnek-zúznak, erjesztenek,
aztán szűrik. A nyersvászon anyag mintáit a mintafa adja, nyomóduccal kerül a fehér vászonra a népi
motívum. 16 hengeres gépeken megy át az anyagcsoda. 1787 óta működött a textilüzem sok
generáción át szorgos tervezéssel, szervezéssel, menedzseléssel, nagy sikerrel, mert nemcsak
vászonanyag került ki onnan, hanem finom selymek is. Párizzsal vetekedett a Goldberger Gyár.
Öt földrészről jöttek a megrendelők 1930 táján, a történelem során államosításra került a gyár, egy
ideig szocialista piacra ment az áru, a rendszerváltozás táján már csökkent a termelés, 1997-ben
végleg bezárt az üzem. De most június 23-án ezen az éjjelen minden életre kel majd itt is, lehet mintát
rajzolni, nyomtatni, festeni.
Aki ellátogat ide, elvarázsoltan lép ki majd hajnalban a kapun.
A MÚZÉJ azaz a Múzeumok Éjszakájának reklámarca idén Oláh Gergő énekes és gitárművész,
aki vallja, hogy romaként nagy élmény eljutni Kecskemétre a Hangszer Múzeumba gyermekeivel,
ahol 2000 hangszer van, s a svájci alpesi tülök és sófár hangját csak a kisfia tudta megszólaltatni, talán
mert nem erővel fújta, hanem gyermeki kíváncsisággal.
Gyermekeivel ment Pécsre, ahol a Fő téren gitármuzsikájával tömegeket vonzott. Vidám fiatal
családapa, felszabadultan nevet lelkesen vesz részt az előzetes felfedező utakon, hogy megmutassa pár

percre ismeretterjesztő filmen a látnivalókat. Meghatóan említi a Czóbel gyűjteményt, ahol
Cigánysor című kép szinte könnyekre hatotta.
A Vendéglátó Múzeum Óbudán a régi múltat idéző edényekkel szintén nagy élmény volt számára.
Üzeni mindenkinek, hogy ösztönözni kell a fiatalokat, a családokat, mozduljanak, nézzék meg a báb
kiállítást is, semmi sem tilos, mindennel lehet játszani ezen az éjszakán!
Minden érzékszervre hatnak a látottak. Ha a szülők és gyerekeik közösen indulnak el, helyre kerül az
értékrend is az élmények alatt.
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A program üzenete:
 megindít,
 átélhető és átérezhető lesz,
 láttat, felfedezésre ad alkalmat, kincseket fedez fel a látogató,
 a program összeköt, összefog, összetart és ösztönöz,
 a kultúra megtartó ereje, küldetése: életminőséget, értéket közvetít több generáció számára,
felejthetetlen élmény kedvezményes utazással, kedvezményes jeggyel.
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