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TEMATIKA: NÉPRAJZ
Helyszín: Bakonyi Ház Erzsébet sétány 3. 
Kiemelt műtárgy: Faragott támlájú szék 53.11.121

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS: BAKONYI HÁZ 
PARASZTHÁZ A VÁROS SZÍVÉBEN

Kapcsolódó kortárs téma: Jáger István

Elméleti tudás: A faragott keményfa bútortárgyak 
között kétségtelenül a legváltozatosabbak, a legszebbek 
a faragott támlájú székek. A bakonyi ház faragott 
támlájú székei közül három  barokk, egy copf stílusú. 
Külön ki kell emelnünk az 1704-es évszámos legrégibb 
darabot. A támlája a többitől eltérőleg keskenyebb, 
illetve felfelé keskenyedő és ebben a formában valóban 
a XVII. század úri bútordarabjának visszhangja. 

Gyakorlati elem: Linómetszés, A/5 méretű linóleum 
mintázása a faragott támlájú székek alapján, saját 
minta tervezése, majd kimetszése linókéssel. Egyéni 
évszám és ornamentika kitalálása, népi motívumok új-
ragondolása. Fafaragáshoz hasonló kézi munka fejlesz-
tése, különleges technika elsajátítása.

Időtartam: 75 perc

Foglalkozás vezető: Hajdu Franciska



TEMATIKA: NÉPRAJZ
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1.  
Kiemelt műtárgy: Répásy Zsolt fotói

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS:  
PÁSZTORÉLET A XXI. SZÁZADBAN

Kapcsolódó kortárs téma: fotóművészet

Elméleti tudás: A XXI. században még élő pásztor kul-
túra bemutatása, kiegészítve múzeumi műtárgyakkal. 

Gyakorlati elem: Aktuális időszaki kiállítás megtekin-
tése, tárlatvezetés, saját alkotás elkészítése.

Időtartam: 75 perc 

2019.09.29.−2020.01.31.

Foglalkozás vezető: Hajdu Franciska



TEMATIKA: KÉPZŐMŰVÉSZET
Helyszín: Tanulmányi Raktár, Török Ignác utca 5.
Kiemelt műtárgy: Györgydeák György Paletta 99.56.1.,  
Közös paletta 86.19.73., Vitorlás és portré 86.19.83.

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS: 
KÉPZŐMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
Kapcsolódó kortárs téma: Neogrády Antal: Festő és pa-
lettája, Tarczy István palettái, Balogh Csaba Kompozit 

Elméleti tudás: Az egykori sümegi művésztelep paletta-
festményeit emeljük ki a megannyi értékes alkotás kö-
zül. Darnay Kálmán gyűjtő és mecénás az 1920-as évek 
második felében a sümegi nyári művésztelepen dolgozó 
piktoroktól miniatűr festményekkel teletűzdelt palet-
tákat kapott ajándékba. A képzőművészeti főiskola nö-
vendékei által közösen készített táblák az 1990-es évek 
végén a kortárs művészeket is megihlették, így újabb 
paletta sorozat jött létre.

Gyakorlati elem: Paletta festmények készítése, fes-
tés, kollázs technikával, egyedi műalkotások születése 
a művésztelepen készült alkotások alapján, saját ihlet 
megvalósítása.

Időtartam: 75 perc

Foglalkozás vezető: Hajdu Franciska



TEMATIKA: KÉPZŐMŰVÉSZET
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 
Kiemelt műtárgy: Aktuális időszaki képzőművészeti kiállítás

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS:  
AKTUÁLIS IDŐSZAKI KÉPZŐMŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS
Elméleti tudás: Tárlatvezetés a kiállításban. A Laczkó 
Dezső Múzeum éves kiállításrendjében legalább egy sa-
ját gyűjteményből összeállított képzőművészeti kiállí-
tás szerepel. Ezen alkalmakkor a gyűjtemény kiemelke-
dő művészei mutatkoznak be vagy olyan klasszikusok, 
akikre méltán emlékezünk egy tárlattal. Minden évben 
befogadunk más múzeumok vagy műgyűjtők vándor-
kiállítását. Így került bemutatásra Vasarely, Chagall, 
Rippl Rónai művészete, vagy Saphier Dezső magángyűj-
teménye. A jövőben is követjük ezt a gyakorlatot, ősz-
szel Zalaegerszegről érkeznek hozzánk Kisfaludi Stróbl 
Zsigmond szobrai, és előkészületben vannak további 
szobrászati kiállítások is.

Gyakorlati elem: Alkotó foglalkozás a kiállításhoz 
kapcsolódóan.

Időtartam: 75 perc
2020 tavaszától

Foglalkozás vezető: Hajdu Franciska



TEMATIKA: RÉGÉSZET
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum, Erzsébet sétány 1. 
Kiemelt műtárgy:  
fémkeresők, régészeti eszközök

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS:  
ÁSATÁSI TERÜLET―BELÉPNI TILOS
Kapcsolódó kortárs téma: önkéntes fémkeresőzés

Elméleti tudás: Aktuális régészeti témájú kiállítás, 
mely a régészek mindennapjait, munkakörülményeit 
mutatja be, különös tekintettel az önkéntes régészet-
re, melybe akár a fiatalok is bekapcsolódhatnak a jövő-
ben, Iskolai Közösségi Szolgáltat keretén belül is.

Gyakorlati elem: 

Időtartam: 75 perc
2019 novemberétől

Foglalkozás vezető:  Hajdu Franciska  
valamint a Laczkó Dezső Múzeum régész kollégái



TEMATIKA: TÖRTÉNETI
Helyszín: Várbörtön, Vár utca 19.
Kiemelt műtárgy: 
különböző korok börtön cellái, tematikus történelmi cellák

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁS:  
’56 UTÁN A BITÓFÁK ÁRNYÉKÁBAN
Elméleti tudás: A Laczkó Dezső Múzeum az 1956-os for-
radalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódva 
rendhagyó múzeumpedagógiai órákat szervez a gimná-
ziumok és szakközépiskolák diákjai számára a Várbör-
tön mínusz harmadik szintjén. A foglalkozás célja, hogy 
a 15–19 éves diákok számára ismertté és feldolgozha-
tóvá tegye 1956 veszprémi eseményeit. A forradalom 
leverését követő bebörtönzések helyszínén a tanulók 
megismerkedhetnek többek között Brusznyai Árpád 
személyes tárgyaival, korabeli fegyverekkel és egyen-
ruhákkal is. A múzeumi órát drámapedagógiai rész te-
szi még inkább élményszerűvé.

Gyakorlati elem: drámapedagógiai foglalkozás

Időtartam: 75 perc

Foglalkozás vezető: Király András 



MEGRENDELÉS ÉS IDŐPONT EGYEZTETÉS:

Hajdu Franciska
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