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Kedves olvasó!
Mikor áprilisi számunkat elkezdtük szerkesz-
teni, még nem tudhattuk, hogy a világ s benne 
Magyarország milyen drámai, vészterhes időket 
fog élni. A véletlen hozta úgy, hogy több írásunk 
fölött is lebeg valamiféle baljós hangulat, de 
Pandora szelencéjét nem mi nyitottuk ki. 

A kiállítások egyik napról a másikra bezártak, a 
közel- s távolabbi jövő programjait, fesztiváljait, 
biennáléit lemondták, a galériák, kiállítóhelyek, 
intézmények helyzete hosszú távon is bizonyta-
lanná vált. Egyszerre megmutatkozott világunk 
s benne a kulturális élet sebezhetősége, hiszen 
sokan kerültek most létbizonytalanságba. 

A vírus okozta drasztikus korlátozások alól lapunk 
sem vonhatja ki magát. Így a hagyományos kiállí-
tási ajánlónk helyett most a múzeumok és galé-
riák virtuális bemutatóiból nyújtunk át váloga-
tást. Jó hír, hogy egyre több elérhető ezek közül. 
Választásunk a nagyobb intézményekre esett, de 
szerencsére a kisebb múzeumok, galériák is elér-
hetővé teszik tartalmaikat, ingyenesen olvasható 
számos katalógus, és az eszközeink segítségével 
virtuálisan bejárhatók a kiállítóterek, sőt online 
megnyitókon is részt vehetünk – jobb híján. 

Reméljük, a járvány megszűntével újra a szokott 
formában tudunk jelentkezni az újra látogatható 
kiállításokról szóló hírekkel. Addig is mindenki 
vigyázzon magára!

a SzerKeSz tőK

Múzeumozz a 
szobádból!

A Magyar Múzeumok online oldalán, reagálva a koronaví-
rus-járvány következtében kialakult helyzetre, elindult a 
#múzeumozzaszobádból – magyarmuzeumok.hu/cikkek/muzeumozza-
szobadbol – sorozat, amely a magyar múzeumok már meglévő 
virtuális tartalmait gyűjti össze. Az oldalon az oktatás vagy 
az egyéni érdeklődők, kutatók számára is hasznos, a virtu-
ális kiállítástól az interaktív tartalmakon, blogon, videócsa-
tornán, online gyűjteményen, letölthető oktatási segédanya-
gokon át az online olvasmányokig számos tartalom elérhető, 
most ezekből válogattunk.
A szepmuveszeti.hu oldalon tíz izgalmas útvonaltippet talál-
hatunk a legkülönbözőbb témákat érintve. Barangolhatunk 
virtuálisan az állandó kiállításokban a párkapcsolat vagy 
az anyaság témáját vizsgálva, de megismerkedhetünk 
Leonardo követőivel, szentekkel és angyalokkal vagy éppen 
a gyűjtemények szakállt viselő férfiúival (Az álszakálltól a 
hipszterszakállig).
A Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum 
közös, Remekművek az oktatásban című virtuális tárla-
tában – remekmuvek.mng.hu – tíz főművet ismerhe-
tünk meg interaktív formában. A tárlat kiválóan kapcsol-
ható a vizuális kultúra, a történelem és magyar irodalom 
tantárgyakhoz oktatási segédanyagként.
A #múzeumozzaszobádból számos további tematikus túrát, 
izgalmas útvonaltippet kínál az érdeklődőknek a Magyar 
Nemzeti Galéria gyűjteményében. Bejárhatjuk a kiállítá-
sokat a szerelem megjelenítéseit vizsgálva, az angyal- vagy 
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az állatábrázolásokat fürkészve, de sok érdekességet tudha-
tunk meg a magyar művészet 19–20. századi főbb stílusvál-
tásairól is. Sokak örömére online hozzáférhetővé vált az MNG 
Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című 
kiállítása is (virtualiskiallitas.mng.hu/home). Ebben a tárlatban 
nincs túlzsúfoltság, minden műalkotásnál elidőzhetünk.
A Ferenczy Múzeumi Centrum oldalán végigböngészhetjük 
a kiállítások archív gyűjteményét, valamint megtekinthetjük 
a kollekció tíz emblematikus alkotását, melyek mindegyike 
Szentendréhez kötődik. Legnépszerűbb kiállításaik kataló-
gusait is közzétették, de találunk tudományos igényű tanul-
mánykötetet is az ingyenesen elérhető anyagban. Az FMC 
múzeumpedagógusai rendszeresen jelentkeznek új, letölt-
hető tartalmakkal és interaktív játékokkal, hogy a legfia-
talabbak és a játékos kedvű idősebbek se unatkozzanak a 
honlapon. A folyamatosan frissülő tartalmat az iskolai tanul-
mányok kiegészítésének is szánják: muzeumicentrum.hu/
muzeumozz-a-szobadbol/.
Két 20. századi, kultúrtörténetileg meghatározó folyó-
irat, a betiltott Mozgó Világ és a vajdasági Új Symposion 
saját honlapot kapott, a róluk szóló kiállítások 
is bejárhatók a virtuális térben.
A Magyar Múzeumok Facebook- és Instagram-oldalai 
is aktívak, naponta több új poszttal készülnek külön-
böző témákban: a képzőművészeti gyűjtemény darabjairól, 
régészeti és néprajzi kincsekről közölnek rövid leírá-
sokat, múzeumpedagógiai játékokra invitálnak kicsiket és 
nagyokat, valamint ízelítőt adnak az épp nem látogatható 
tárlatok különleges darabjaiból.


