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2014. április 4., péntek 16-17 óra
Négy művész, négy hét, négy kérdés 
Közönségtalálkozó fiatalokkal
Meghívott képzőművész: Borsos János 
(Bővebben a múzeumpedagógiai programoknál.)

2014. április 5., szombat 10-től 18 óráig
Fordított nap
MINDEN ÉVBEN EGYSZER 
átveszik a gyerekek a Műcsarnokot! 
Fogadják a látogatókat és jobbnál jobb programokra
invitálják őket: lesz családi vetélkedő társasjátékkal, 
tárlatvezetés és más foglakozások. 
(Bővebben a múzeumpedagógiai programoknál.)

2014. április 10., csütörtök 18 óra
Oroszlános Udvar estek
„Minden bűn oka a tudatlanság” (Buddha)
A költészet napja Víg Mihállyal 
Magyar irodalomról és költészetről beszélgetünk. 
A költők közül Petőfi, Ady és József Attila kerül majd 
szóba annak apropóján, hogy ők szerepelnek Mihály 
verslemezén is, az írók közül pedig Krúdy és Hamvas  

– általa jutunk el Buddháig :) 
Közben Mihály verseket mond.
Beszélgetőtárs: Péntek Orsolya
Belépő: 500 Ft

2014. április 11., péntek 16-17 óra
Négy művész, négy hét, négy kérdés  
Közönségtalálkozó fiatalokkal
Meghívott képzőművész: Szvet Tamás 
(Bővebben a múzeumpedagógiai programoknál.)

2014. április 12., szombat 16 óra
Kállai Ernő ösztöndíjasok prezentációi és beszélgetés 
az előadóteremben

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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derkó.pécsi.2014
Derkovits Gyula képzőművészeti 
és Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjasok kiállítása

2014. március 30. – április 27.
PROGRAMOK

2014. április 18., péntek 16-17 óra
Négy művész, négy hét, négy kérdés 
Közönségtalálkozó fiatalokkal
Meghívott képzőművész: GRUPPO TÖKMAG 
(Bővebben a múzeumpedagógiai programoknál.)

2014. április 25., péntek 16-17 óra
Négy művész, négy hét, négy kérdés
Közönségtalálkozó fiatalokkal
Meghívott képzőművész: SZANYI BORBÁLA 
(Bővebben a múzeumpedagógiai programoknál.)

Április utolsó hetében
Ösztöndíjas tér – Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj
Kerekasztal-beszélgetés és felolvasás az irodalmi ösztöndíja-
sok részvételével 
moderátor: Péczely Dóra

2014. április 26., szombat 13 és 16 óra
derkó.pécsi.2014 finisszázs
13:00 – Konzultáció
Konzulensek: a Derkovits-ösztöndíj kuratórium tagjai 
(Bán András művészettörténész, Baráz Tamás szobrász-
művész, Készman József művészettörténész, Konkoly Gyula 
festőművész, Somorjai Kiss Tibor grafikusművész, Szabó 
Ádám szobrászművész, Szegedy-Maszák Zoltán képző-
művész, dr. Szepes Lászlóné művészettörténész, Szombathy 
Bálint képzőművész, Karas Dávid képzőművész, FKSE).
16:00 – Kukorelly Endre tárlatvezetése

2014. május 2., péntek 16 óra
Oroszlános Udvar estek
UpToDate
Mikola Rjabcsuk ukrán íróval, eszmetörténésszel Pálfalvi 
Lajos irodalomtörténész, fordító beszélget. Egy szemtanú 
a Majdánról, beszámoló az ukrán válságról első kézből.
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derkó.pécsi.2014
Derkovits Gyula képzőművészeti 
és Pécsi József fotóművészeti ösztöndíjasok kiállítása

2014. március 30. – április 27.
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK

Fordított nap
2014. április 5., szombat, 10-től 18 óráig
A Műcsarnok idén negyedszer rendezi meg azt a rendha-
gyó múzeumpedagógiai programot, amelyen egy teljes 
napon át gyerekek fogadják a látogatókat; foglalkozáso-
kat vezetnek, felügyelnek a kiállítótermekben, tárlatveze-
téseket tartanak, segédkeznek a ruhatárban, a könyves-
boltban és a pénztárban. 

PROGRAM
Vetélkedő a Pepita Sárkány-díjért
10-től 13 óráig 
Vizuális játékokkal, versenyekkel, ügyességi feladatokkal 
várjuk a programon részt vevő gyerekeket, szülőket és 
nagyszülőket. A Derkovits-kiállításra érkező látogatók a 
kiállítás termeiben megépített vizuális társasjáték segítsé-
gével vetélkedhetnek egymással a Pepita Sárkány-díjért.

TÁRLATVEZETÉSEK
15-től 18 óráig
A délutáni tárlatvezetéseken megtudhatjuk, miként 
vélekednek a fiatalok a kortárs képzőművészetről, ho-
gyan interpretálják a műalkotásokat, és hogy mi érdekes 
számukra a derkó.pécsi.2014 kiállításon.
A programon közreműködnek a XIV. kerületi Herman Ottó Általános 
Iskola növendékei, valamint a SZEMAFOR Stúdió tagjai. 

Négy művész, négy hét, négy kérdés
Közönségtalálkozó fiatalokkal
Négy héten keresztül minden péntek délután gimnazisták 
és egyetemisták beszélgetnek egy-egy kiállító művésszel 
az alkotásaikról, a munkamódszerükről, művészi pályájuk-
ról és az ösztöndíjról. 
2014. április 4., péntek, 16-17 óra   
Meghívott képzőművész: Borsos János
2014. április 11., péntek, 16-17 óra
Meghívott képzőművész: Szvet Tamás
2014. április 18., péntek, 16-17 óra
Meghívott képzőművész: Gruppo Tökmag
2014. április 25., péntek, 16-17 óra
Meghívott képzőművész: Szanyi Borbála

A beszélgetéseket a PPKE művészettörténet szakos hallgatói 
moderálják: Dsupin Luca, Gallai Aliz, Káli Enikő és Szabó Zsófia.
Közreműködnek az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 
tanulói és a MOME tanárképzős hallgatói:
Bálint Klaudia, Bori Dóra, Borsós Hanna, Kiss Fruzsina, 
Kméczik Regina, Mérő Vera, Nagy Krisztina, Petró Zsuzsa, 
Rácz Adrienn, Simola Rita, Sonnevend Eszter, Tatár Zsuzsa 
Judit és Tóth Zsófia
Minden rendezvényen belépőjegy megvásárlásával lehet részt venni. 
Hétéves kor alatti gyerekeknek, valamint fogyatékkal élő látogatóknak 
és kísérőiknek a belépés ingyenes.

Alkoss te is! 
Osztályfoglalkozások általános és középiskolásoknak

RENDEZÉS
Rendezd át a kiállítást saját elképzelésed szerint! 
A programon részt vevő kisiskolások saját elképzeléseik sze-
rint képzeletben átalakíthatják, újrarendezhetik a bemutatott 
műveket. A csoportok egy-egy számukra fontos szempont 
szerint válogathatnak az alkotások közül, melyekből így egy 
újabb kiállítást rendezhetnek. 6-10 évesek

HÍRNÉV
Reklámozd kedvenc művészedet!
A kiállított művészek közül minden tanuló kiválaszt egyet-
egyet saját ízlése és habitusa szerint, akit aztán a nagyobb 
hírnév, elismerés és közszereplés érdekében saját készítésű 
plakátokkal és szórólapokkal reklámozhat. 11-14 évesek

GALÉRIA
Vásárolj műalkotásokat gyűjteményedbe!
A programra jelentkező középiskolások egy galériás szemé-
vel járják végig a kiállítást. Mindenki olyan műveket válogat-
hat és „vásárolhat” a kínálatból, melyeket nagy valószínűség-
gel a közeljövőben értékesíteni is tud. 15-18 évesek
A foglalkozásokat a MOME tanárképzős hallgatói vezetik: 
Bori Dóra, Mérő Vera, Petró Zsuzsa Judit és Tatár Zsuzsa

Részvételi díj: 700 Ft/fő, éves belépővel ingyenes
Jelentkezés és további információ: Szabics Ágnes, szabics.agnes@mucsarnok.hu


