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2021. 07. 31.
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A 3. kerületi kulturális helyszínek összefogásának köszönhetően, július 31-én egy kora 
délutántól késő éjszakába nyúló felpezsdítő, élményteli programsorozat vár minden-
kit, aki a kerületbe látogat.
Az idén második alkalommal megrendezésre kerülő kulturális maraton könnyed 
városi sétákat, műhely- és raktárlátogatásokat, interaktív tárlatvezetéseket, hagyo-
mányőrző bemutatókat, és még számos izgalmas eseményt tartogat azok számára, 
akik szívesen elmerülnének a sokszínű óbudai forgatagban.

Ez az Óbudai KultÉj!

RÉSZTVEVŐ HELYSZÍNEK / TARTALOMJEGYZÉK:
Aquincumi Múzeum és Régészeti Park  .................................................................................................... 3
Budapest Galéria  ......................................................................................................................................................  4
Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont  .................................................. 5
Godot Kortárs Művészeti Intézet  .................................................................................................................... 6
Kassák Múzeum  ......................................................................................................................................................... 7
Kiscelli Múzeum  ......................................................................................................................................................... 8
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum  ......................................................................... 9
Óbudai Kulturális Központ  ............................................................................................................................... 10
Óbudai Múzeum  ......................................................................................................................................................  11
Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjtemény  ...................................................................  12
Óbudai Platán Könyvtár  .....................................................................................................................................  13
Óbudai Polaris Csillagvizsgáló  ....................................................................................................................... 14
Vasarely Múzeum  ....................................................................................................................................................  15

Pecsétgyűjtő játék  ..................................................................................................................................................  16

JEGYÁRAK:
Teljes árú: 1 500 Ft, 14 éves kor alatt a belépés ingyenes.
Az egyszer megváltott belépőjegyek érvényesek a programban részt vevő összes múzeum 
és egyéb helyszín látogatására. A belépőjegyek az egyes helyszíneken vásárolhatók meg. 
A III. kerületi és egyéb intézményi kedvezmények erre a rendezvényre nem érvényesek.

A részletes program elérhető www.obudaikultej.hu oldalon, a  résztvevő helyszínek honlapján és 
az Óbudai KultÉj Facebook oldalán is. A programváltoztatás jogát a résztvevő helyszínek fenntartják! 
A programokon való részvétel a hatályos járványügyi szabályozások szerint lehetséges! Kérjük, látoga-
tás előtt mindenképp ellenőrizze, hogy a kiválasztott intézmény programjain szükséges-e a védettségi 
igazolvány felmutatása!

1 belépő – 13 helyszín – több mint 70 program

http://www.obudaikultej.hu
https://www.facebook.com/obudaikultej
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Aquincumi Múzeum
és Régészeti Park

1031 Budapest, Szentendrei út 135.
1/250-1650 • aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu
www.facebook.com/Aquincum.Museum

16:00-20:00 Kézműves foglalkozások

16:00-20:00 Gladiátorképző és mini-arénajátékok gyerekeknek

16:00-22:00 Denariusgyűjtő játék

16:00-23:00 Hagyományőrző táborok – életmód- és fegyverbemutató 
(Colonia Rostallo, Norde Gard-Északi Gárda)

16:30-17:15 Üzenet a múltból – római sírfeliratok nyomában, tárlatvezetés

17:00-18:00 Legyél te is az Ókor mérnöke! – interaktív foglalkozás gyerekeknek

17:30-18:15 Legiosok titkai – interaktív vezetés

18:00-18:30 Tárlatvezetés a 7000 éves üzenet – Az újkőkori világ emlékei 
Budapest vidékén című kiállításban

18:15-19:00 Látogatás a gladiátoriskolában

18:30-19:00 Megelevenedik a Festőház – interaktív tárlatvezetés a római 
lakóházban

18:45-19:45 Tárlatvezetés a Zseniális találmányok – Innovatív ötletek. 
Epizódok az ókori technika történetéből című kiállításban

19:00-19:45 Vezetés a Régészeti Parkban

19:30-20:15 Mithras! – vezetés a Mithras-szentélyben

20:00-20:30 Evocatio Deorum – római szertartás

20:30-21:00 Germán szertartás és rituális emberáldozat-bemutatás (18+)

21:15-21:45 Borbarangolások Pannoniában az Ókortól napjainkig (borkóstoló)

21:30-23:00 Aquincumi gasztrokvíz

21:30-22:15 Aquincum 5 denariusból – interaktív tárlatvezetés a Régészeti Parkban

22:00-22:30 Rabszolgavásár

22:30-23:30 Fáklyás vezetés a romkertben

http://www.facebook.com/Aquincum.Museum
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Budapest Galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.
1/388-6784 • info@budapestgaleria.hu
www.budapestgaleria.hu
www.facebook.com/budapestgaleria

17:00-18:30: Városi séta Schmidt Péterrel - Óbuda: A Királynék Városától 
a Krúdy Negyedig
Az útvonal a kronológiát és a helytörténetet ötvözi. Ennek megfelelően ki-
indulási pont (mint házigazda) a Budapest Galéria Lajos utcai épülete, mely 
Óbuda legrégebbi és egyetlen megmaradt középkori háza. Innen visz az út 
tovább a két legjelentősebb középkori és barokk épülete felé. A középkor-
nál az alapító, Łokietek Erzsébet magyar királyné, a barokk kornál pedig az 
akkori földesúr, a gróf Zichy család kapnak hangsúlyt. A sétát egy szubjek-
tív vezetés zárja az óbudai vendéglátásról.

19:00-19:45: Tárlatvezetés Kollár Dalma kurátorral a Mikrotómia című kiállításon 
Kiállító művészek: Bagi Attila, Bernáth Dániel, Dejan Dukic, Koszorús Rita
A Budapest Galéria nemzetközi, csoportos kiállításának címét adó mikro-
tómia fogalma a természettudományok területéről származik. Azt az eljá-
rást jelöli, amely során a vizsgálni kívánt anyagból – legyen az kőzet, állati, 
növényi vagy emberi szövet – a szakemberek egy nanométerben mérhető 
vastagságú szeletet metszenek le, hogy aztán mikroszkóp alatt tanulmá-
nyozhassák tulajdonságait. A Mikrotómia című kiállításon szereplő fes-
tőművészek hasonló, anyagközpontú vizsgálódást folytatnak.

20:00-20:45: Tárlatevezetés Gadó Flóra kurátorral az Elfelejtett tudások 
jegyzéke című kiállításon
Kiállító művészek: Petra Feriancova, Camille Henrot, Kaszás Tamás, 
Joanna Rajkowska,Trapp Dominika, Ulbert Ádám
 A természettudományos gyűjtemények kínálta tudás sokfajta lehet. Bár-
mennyire is az objektív, a személyes értelmezéstől eltávolított, egzakt jelleg 
jut róluk eszünkbe, tudható, mennyi hit és félreértés, gazdasági, politikai 
szándék formálja ezeket, milyen sokféle, olykor egymásnak ellentmondó 
tudás olvasható ki egy gyűjteményből. És mennyi marad rejtve bennük. 
A kiállítás olyan, kortárs művészek által bemutatott vagy kezdeményezett  
természettudományos – vagy annak tűnő – kutatási anyagokból, gyűjte-
ményekből áll, amelyek valamilyen elfeledett vagy elveszett tudás nyomá-
ba indulnak,  ezek feltárására vagy megteremtésére vállalkoznak.
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Esernyős – Óbudai Kulturális, 
Turisztikai és Információs Pont

1033 Budapest, Fő tér 2.
30/546-1651 • info@esernyos.hu
www.esernyos.hu • www.visitobuda.hu
www.facebook.com/esernyos

15:00-22:00 drMáriás, Hecker, Weiler GÖRBE TÜKRÖK
– Válogatás a Völgyi – Skonda Kortárs Gyűjteményből – kiállítás

A kiállításon szereplő művészek – Hecker Péter, drMáriás és Weiler Péter 
– bár a közéleti események gyakran inspirálóan hatnak rájuk, de inkább 
a visszakérdezést, a problémás részek megvilágítását érzik feladatuknak, 
sem mint a véleményük harsány hangoztatását… A kiállítást az Óbudai 
KultÉj látogatói este 22 óráig tekinthetik meg az Esernyős Galériában és a 
Szindbád Rendezvénytérben.

16:00-22:00 Óbudai szókereső a Fő téri macskaköveken, sötétedés után 
keresd a világító betűket!

Találj meg minél több Óbudához köthető szót a Szindbád szobor körüli 
macskaköveken. Megfejtésedet a talált szavakkal és e-mail címeddel add 
le a Kávézóban. A játékosok közül kisorsolunk valakit, aki másodmagával 
vendégünk 1-1 szabadon választott kávéra és süteményre az Esernyősben. 
A nyertest a KultÉj után e-mailben értesítjük.

18:00-19:00 Akkor és most Óbudán, a Fő tér 2. titkai – séta az Esernyős 
épületében és a Fő téren az ImagineBudapest közreműködésével

Hol rejtőzik Budapest legapróbb kávézója? Hány lépést kell tennie Szind-
bádnak, hogy esernyőhöz jusson? Óbuda Fő tere hatalmas átalakuláson 
ment keresztül az 1800-as évektől, mi pedig végigjárjuk, hogyan lett a ló-
vasút egyik megállójából élhető, autók nélkül sétálható tér és hogyan lett a 
Fő tér 2. épülete egykori kereskedőházból mára közösségi tér.
Maximális létszám: 30 fő.
A programra a jegyeket az ImagineBudapest honlapján elővételben 
lehet megváltani. A sétára megváltott jegy az Óbudai KultÉj összes helyszí-
nére belépésre jogosít, karszalagjukat a résztvevők az Esernyősben tudják 
átvenni a sétavezetőtől a séta előtt vagy 15 órától az Esernyős Kávézó pultjá-
ban az előzetesen kapott számla ellenében.

http://imaginebp.hu/tura/akkor-es-most-obudan-a-fo-ter-2-titkai/
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Godot Kortárs 
Művészeti Intézet

1036 Budapest, Fényes Adolf utca 21.
70/386-8668 • ICAGodot@gmail.com
www.gica.hu
www.facebook.com/Godot.ICA

1 helyszín / 3 kiállítás

Godot Kortárs Művészeti Intézet: Rabóczky Judit Rita: VASÉNEK 
Godot Labor: Hermann Zsófia: Testmetafórák
Tétényi Gabriella: Erotic Center – 18+

15:00 Kurátori tárlatvezetés – KÁVÉHÁZ
Minden új belépő vásárlást egy finom kávé különlegességgel köszönünk 
meg.

19:00 Réz András exkluzív tárlatvezetése Rabóczky Judit Rita VASÉNEK 
című kiállításán.

Rabóczky Judit Rita a magyar kortárs szobrászat kiemelkedő művész egyé-
niségének összegző tárlata egy különleges univerzumba repíti a látogatót. 
A vasból, színes kábelekből megdolgozott ember alakok, húsbavágóan 
őszintén tárják fel a test természetes mivoltát. A tükrök és a fények játéka 
pedig olyan mese világba kalauzolnak, amely nyers varázslatosságával és 
meghökkentő groteszkségével egyszerre éteri és pokoli. A szobrok belsejé-
ből áradó fény, habár olykor a legprofánabb formákat ölti ‒ akár a világító 
vulvára, akár a hányás módján előbuggyanó mozaik-tükörfolyamra gondo-
lunk ‒, mindig az anyag börtönébe zárt, transzcendentális tisztaságról szól, 
amely utat tör magának a felszínre. Rabóczky Judit Rita szobrainak dinami-
kája és a belőlük áradó őserő egy fantasztikus kalandra hív.

Az esemény teljes ideje alatt a Godot Labor kiállításai – Hermann Zsófia: 
Testmetafórák és Tétényi Gabriella: Erotic Center (18+) – is megtekinthetők.
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Kassák Múzeum

1031 Budapest, Fő tér 1. (Zichy-kastély)
1/368-7021 • kassakmuzeum@pim.hu
www.kassakmuzeum.hu
www.facebook.com/KassakMuzeum

17:00 Bevett hardver, avantgárd szoftver: Kassák Lajos folyóiratai 1915 
és 1927 között
A Kassák Lajos avantgárd lapjaira épülő kiállításban azokat a lapszerkesz-
tői fogásokat ismerhetjük meg, amelyekkel Kassák új, avantgárd szoftvert 
telepített a huszadik század elejére már bevettnek mondható művészeti 
folyóirat hardverére. Szeredi Merse Pál, a múzeum igazgatója tart tárlatve-
zetést a Kassák! című állandó kiállításon.

18:00 Költészet és performansz – A kelet-európai perspektíva 
Kürti Emese művészettörténész kurátori tárlatvezetése az időszaki kiállításon. 
A 2017-ben indult nemzetközi kiállítássorozat a tekintélyelvű rendszerek-
kel szembeni felforgató művészi magatartások egyik karakteres vonulatát 
mutatja be. A bemutatott anyag a régió országaiból mutat be egyedi, de 
egymáshoz is kapcsolódó műveket: fotókat, szöveges partitúrákat, interak-
tív objekteket, hang- és videófelvételeket, filmeket és performansz doku-
mentációkat.

19:00 Jambikus nesz: A virágállatok 
Déri Ákos élő rádióadása. A budapesti Lahmacun rádió Jambikus nesz 
című műsora élőben jelentkezik a Kassák Múzeumból. A thoreau-i 
hagyományokból kiindulva szerkesztett rádióműsor a múzeum Költészet 
és performansz – A kelet-európai perspektíva című kiállításának margójára 
Ladik Katalin költő és performanszművész inspirálta tematikával készül.
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Kiscelli Múzeum

1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
1/388-8560 • kapcsolat@kiscellimuzeum.hu
www.kiscellimuzeum.hu
www.facebook.com/kiscellimuzeum

16:00-17:00; 19:00-20:00; 21:00-22:00 Kurátori tárlatvezetés a „Kloáka, ka-
nális, klozet – kis dolgok és nagy változások. Budapest csatornázásának 
kultúrtörténete” című kiállításon*
Budapestnek szennyes története is van: az életkörülményeket mindenkor 
meghatározó higiénia a szennyvízzel is összefügg. Pöcegödörtől a fénylő 
szaniterig terjedő történetünk olyan részleteket tartalmaz, mint a csator-
názás fejlődése, az illemhely-használat módjai és a hozzájuk fűződő men-
talitás története.

16:00-20:00 Kiscelli Nyomda – interaktív foglalkozás gyerekeknek

17:00-18:00; 20:00-21:00; 22:00-23:00 Kolostor, kaszárnya, kastély... múze-
um! Épületvezetés és kriptatúra*
Ki építtette a kiscelli kolostort? Mi köze Mariazellnek Kiscellhez? Na és 
a Zichy család több generációjához? A sétán megismerkedhetnek az épü-
let történetével, és megtekinthetik a kolostor kriptáját, amely csak vezetés-
sel látogatható.

17:15-18:00 Tárlatvezetés az „akadémia (körbejárás) – exkurzus (körbejá-
rás)” című kiállításon*

18:00-19:00 Kurátori tárlatvezetés a művésszel az Asztalos Zsolt: EMLÉK-
MODELLEK című kiállításon*
A kiállítás az egyéni emlékezést állítja előtérbe; a múlt, emlékezet, saját tör-
ténet és konstruált emlékezeti narratívák kérdéseit vizsgálja.

18:15-19:00; 20:15-21:00 Éntérképek.* A ZéróPlusz TáncMűvek koreográfiai 
miniatűrjei a Kiscelli Múzeum változatos tereiben.

19:15-20:00; 21:15-22:00 Hóhérsztori.* Pop-up kiállítás és vezetés a képzőmű-
vészeti gyűjteményből

*A csillaggal jelölt programok előzetes regisztrációhoz kötöttek.
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Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum

1036 Budapest, Korona tér 1.
1/375-6249 • mkvm@iif.hu
www.mkvm.hu
www.facebook.com/mkvmuzeum

16:00-18.00 Tengerjáró – családi program
Milyen izgalmak vártak egy matrózra a régi gőzhajó fedélzetén? Családi já-
téksarkunkban ezt mind kipróbálhatják! (6 éves kortól)

16:00 Tárlatvezetés: Fiume – Kapu a nagyvilágra – Tengerészet, kereskede-
lem és vendéglátás az Adria partján*

17:00 Tárlatvezetés: „A jó kalmár a világ jótevője” – Két évszázad a magyar 
kereskedelem történetéből*

18:00 Tárlatvezetés: „Nekem soha nem volt otthonom” – Krúdy Gyula bu-
dapesti életének színterei*

18:00; 22:00 Hol fröccsözött Szindbád? – Hosszúlépések a múzeum körül*
Rövid városi séta a múzeum szomszédságában. Híres vendégek, vendéglő-
sök, lakomák és ivászatok a békebeli Óbudán.

19:00; 20:00; 21:00 Storytime – ami kimaradt a tankönyvekből*
Korok, ruhák, parfümök – tárlatvezetés 20 percben

20:00 Tárlatvezetés Patyi Árpáddal és Szidivel – PATYI FOTÓSTÚDIÓ – 
gasztrofotó kiállítás*

20:00 Tárlatvezetés: Fiume – Kapu a nagyvilágra – Tengerészet, kereskede-
lem és vendéglátás az Adria partján*

21:00 Tárlatvezetés: „Vendéget látni, vendégnek lenni” – Vendéglátás-tör-
téneti állandó kiállítás*

*A csillaggal jelölt programok helyszíni regisztrációhoz kötöttek.
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Óbudai Kulturális Központ

1032 Budapest, San Marco utca 81.
1/388-7370 • kulturkozpont@kulturkozpont.hu
www.kulturkozpont.hu
www.facebook.com/obudaikulturaliskozpont

18:00 Tárlatvezetés Bereczki Kata Pótlás című kiállításán

Mindnyájunknak vannak történetei a régi nyarakról. A fiatalkori összejöve-
telekről, a családi ünnepekről, de talán a legtöbb gyerekkorunkból. Fotókon 
fennmaradt emlékfoszlányok, amik felvillanó élményeket vagy furcsa érzé-
seket, soha fel nem tett kéréseket hordoznak. Ahol együtt volt a csapat, és 
a vibráló színekből a jókedv és az együttlét öröme áradt. A nagymamáról, 
aki nyáron akkor is biciklivel ment a közértbe, amikor már csak tolni tud-
ta azt. A barátokról, akikkel együtt néztük a napfogyatkozást. Vagy az első 
horvátországi sznorkingolásról a családdal. Ostoba kis emlékek, amik akkor 
nem is voltak fontosak, feledésbe is merültek, hogy aztán mostanában, újra 
előbukdácsolva a múltból, amikor hirtelen újra értékessé vált az együttlét, 
hírt hozzanak valamiről, ami elveszett. Mindnyájunk, bármelyikünk közel-
múltjából… Bereczki Kata festészetében tolmácsolva.

Tárlatvezető: Garami Gréta művészettörténész 

A tárlatvezetés hossza 60 perc.

A program ingyenesen, karszalag nélkül látogatható.



11

Óbudai Múzeum

1033 Budapest, Fő tér 1.
1/250-1020 • titkarsag@obudaimuzeum.hu
www.obudaimuzeum.hu
www.facebook.com/obudai.muzeum

PROGRAMOK:

16:00-20:00 Kis kedvencek kicsiny tára – Kézműves foglalkozás gyerekeknek

16:00-18:00 Óbuda középkori templomai és Piast Erzsébet királyné, 
Óbuda „mecénása” – Kosztümös tárlatvezetés

17:00-19:00 Középkori tánctanítás – Musica Historica

17:30-18:30 Szent Flóriántól Szindbádig – Óbudai szoborséta

19:00-20:00 Óbuda menetrend szerint – Rövid közlekedéstörténeti séta 
a Fő téren

20:30-21:30 Piast Erzsébet királyné klarisszái és az örök fiatalság titka – 
Kosztümös, fáklyás séta

22:30-23:10 Szépség, kreativitás, kísérletezés. A Hüttl-család és gyáruk 
a porcelánok szolgálatában – Előadás

15:00-24:00 FOLYAMATOS PROGRAMOK:

Életkeringő – Óriáslabirintus a Zichy udvarban

Óbudai csillagutazás – Önállóan játszható óriás társasjáték a „Játék 
a városban” kiállításban

Emlékrablók nyomában – Mobiltelefonos nyomozós játék a Fő tér környékén

Emlékőr képzés indul! – Kalandlapos felfedező játék a Helytörténeti 
kiállításban

Keressük a Kakukktojás Gyűjtemény muzeológusát! –Kakukktojás kereső 
a Helytörténeti kiállításban

Verspörgető – Idézet-üzenet útravaló!

Így írtak ők – Gépírás gyakorlás

Lőj egy képet a Rómain! – Szelfi sarok

Sétáinkra egyszerre maximum 30, tárlatvezetéseinkre maximum 15 főt tudunk fo- 
gadni, érkezési sorrendben. A Pincegalériában egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat. 
A Kreatív Sarokban a résztvevők száma maximum 15 fő lehet, érkezési sorrendben.
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Óbudai Múzeum Goldberger 
Textilipari Gyűjtemény

1036 Budapest, Lajos utca 136-138.
1/250-1020 • titkarsag@obudaimuzeum.hu
www.textilmuzeum.hu
www.facebook.com/goldbergermuzeum

PROGRAMOK:

16:00-17:00 Zsidó iparosok Óbudán – Városi séta

17:00-17:40 Virágzó textilek az 1930-as években. Gyári textilmintaterve-
zők és mintatrendek – Tárlatvezetés

18:00-20:00 Goldberger Leó, a textilgyáros zseni – Előadás, beszélgetés 
Guba Ildikó szerzővel

20:00-22:00 Egy éj Botanikával. A festőnövények színes világa – Beszél-
getés és festőnövény bemutató Hajgató Sára iparművésszel

22:30-23:10 A KÉK POR története, avagy mivel kékítettek elődeink? –  
Tárlatvezetés és ásványbemutató

17:00-21:00 KREATÍV WORKSHOP
My Little Pets – KACs Műhely

15:00-24:00 FOLYAMATOS PROGRAMOK:

Pop-up kiállítás: Mű/Selyem Gardrób

Légy a GépÓvó Liga tagja! – Nyomozós játék

Sétáinkra egyszerre maximum 30, tárlatvezetéseinkre maximum 15 főt tudunk fo-
gadni, érkezési sorrendben. A workshopon a résztvevők száma maximum 15 fő lehet, 
érkezési sorrendben. Megértésüket köszönjük.
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Óbudai Platán Könyvtár

1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
1/439-0936 • platan@kszki.obuda.hu
www.platankonyvtar.hu
www.facebook.com/platan.konyvtar

Titokzatos könyvtár 

Ezen a napon a könyvtár a Titokzatos könyvtár* című társasjáték helyszíné-
vé alakul át. Minden kalandvágyó látogató szereplője lehet az élő társasjá-
téknak és megmentheti a könyvekben ragadt olvasókat, segítséget kérve 
a különleges tudással rendelkező könyvtárosoktól! Legyetek ti is szereplői a  
játéknak! A társasjátékot 8 éves kortól ajánljuk! 

A nap folyamán az élő társasjáték mellett a könyvtár kertjében, az árnyas 
fák alatt a kikapcsolódni vágyók szabadtéri játékok közül válogathatnak 
(pingpong, óriás rajztábla, színezők, Twister, szabadtéri olvasás) vagy meg-
tekinthetik az origami kiállítást is. 

Akár játszani, akár pihenni térnek be a könyvtárba, minden látogató próbá-
ra teheti szerencséjét! A szerencsekerék megpörgetésével ajándékkönyvet 
vagy egy évre szóló könyvtári tagságot lehet nyerni.

Az ingyenes programok mellett lehetőséget biztosítunk kölcsönzésre, 
beiratkozásra is. 

Az Óbudai Platán Könyvtár KultÉj karszalag árusító és pecsétgyűjtő hely! 

Játsszatok nagyban, vegyetek részt a kalandokban! 

*The Mysterius Library by Marbushka
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Óbudai Polaris 
Csillagvizsgáló

1037 Budapest, Laborc utca 2/c.
70/548-9124 • polaris@mcse.hu
www.mcse.hu
www.facebook.com/1979obudaicsillagvizsgalo

Az éjszaka csillagászati célpontjai a Polaris Csillagvizsgáló észlelőteraszán: 

A nyári égbolt csillagképei. Vezetett csillagkép-túra: merre van a Nagy 
Nyári Háromszög? Igaz, hogy a vegák a Vegáról származnak? Merre jár 
a Nagy Göncöl? Hogy jutunk el a Sarkcsillaghoz? Igaz, hogy a Sarkcsillag 
az égbolt legfényesebb csillaga?

Az est két szupersztárja: Naprendszerünk két óriásbolyója, a Jupiter 
és a Szaturnusz. Csodáljuk meg együtt a Jupitert és négy legnagyobb, 
Galilei-holdját! Vár ránk a Szaturnusz csodás gyűrűrendszere!

Július 31-én lesz a Hold utolsó negyedben. Későn kel, ezért ezen az estén 
nem tudjuk megmutatni.  Mitől függ a Hold láthatósága? Kérdezze meg 
a csillagászokat.

Az előadóteremben kamarakiállításon mutatjuk meg könyvtárunk érde-
kesebb darabjait, illetve a hónap műtárgyaiból is bemutatunk egy váloga-
tást: régi távcsövek, elfelejtett csillagászati eszközök, és egy konzerdoboz-
nyi sötétség az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozásból.



15

Vasarely Múzeum

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
1/388-7551 • vasarely@szepmuveszeti.hu
www.vasarely.hu
www.facebook.com/vasarelymuzeumbudapest

KIÁLLÍTÁSOK:

Victor Vasarely állandó kiállítás
Fény – mozgás – illúzió: válogatás a Suciu és Szöllősi-Nagy – Nemes 
Gyűjteményből – időszaki kiállítás
A dolgok konstellációi I. / Konstellationen der Dinge I. – időszaki kiállítás

PROGRAMOK:

16:00-17:30 Szín által inspirálva – Pop-up kiállítás – Az Óbudai Harrer Pál 
Idősek Klubja tagjai ellátogatnak múzeumunkba, hogy Vasarely Orion Noir 
című kollázsából ihletet merítve alkossanak. Csatlakozz hozzánk 17:30-kor 
amikor a kész kompozíciók az állandó kiállítási térben kerülnek bemutatás-
ra egy pop-up kiállítás erejéig. 

16:00-22:00 Tükrök, árnyak és mozgás – A Fény – Mozgás – Illúzió című 
kiállításból inspirációt merítve a látogatók tükrökkel és árnyékokkal játszva 
készíthetik el a saját rajzszögből álló műalkotásaikat.

16:00-22:00 Gyermekszemmel – Felkérésünkre a Logiscool Óbuda fiatal tá-
borozói bejárták a Fény – Mozgás – Illúzió című kiállítást, és kiválasztották a 
számukra különleges műtárgyakat. A résztvevők egy kincskeresést állítot-
tak össze kedvenceik köré, hogy keresztül vezessenek minket a gondolko-
dásmódjukon. Készen állsz a kihívásra?
Fejtsd meg a rejtvényt, és találd meg a kincset!

18:00 „Személyes tárgyak, személyes történetek” Szöllősi-Nagy András 
és Nemes Judit tárlatvezetése a Fény-Mozgás-Illúzió című időszaki 
kiállításon.

19:00 Kerekasztal beszélgetés –  „A kiadvány, mint nyilvánosság: a Szöllősi- 
Nagy-Nemes Gyűjtemény kiállítási katalógusáról beszélget Ébli Gábor esz-
téta, a sorozat szerkesztője és Nemes Judit műgyűjtő”
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Pecsétgyűjtő 
játék

15:00-24:00

Az Óbudai KultÉj alkalmából július 31-én 15:00 és 24:00 között 
pecsétgyűjtő játékban vehetnek részt a programsorozat kihíváso-
kat kereső látogatói.

Látogassanak el a KultÉj izgalmas helyszíneire és válaszoljanak 
a pecsételő pontokon feltett kérdésekre! Akik helyes válaszaikkal 
legalább 5 különböző pecsétet összegyűjtenek, nemcsak tudásukat 
bizonyíthatják, de a KultÉj nyereményjátékába is bekerülhetnek.

A pecsétgyűjtő lapok igénylése, illetve a kitöltött lapok leadása 
bármelyik pecsételő ponton lehetséges.

Fontos! A résztvevő helyszíneken változhat a pecsételő pontok 
nyitvatartása!

A sorsolásra 2021. augusztus 2-án, hétfőn kerül sor. A nyertest az 
általa megadott elérhetőségen értesítjük.



I.C.A.

www.obudaikultej.hu
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