
Múzeumok Éjszakája (kiemelt helyszín: Kecskemét) 

Tervezett programok 
 

Kecskemét 2016-ban országosan kiemelt helyszíne a Múzeumok Éjszakájának. A megtisztelő 

cím elnyerését a város részint kreativitásával, részint a vidék gyakran legmagasabb, 

legaktívabb látogatottságával érdemelte ki. Nem véletlen a hatalmas érdeklődés, a látogatók 

rajongása, hiszen az elmúlt évtizedben a helyi közgyűjtemények, művészeti műhelyek és a 

csatlakozó helyszínek egy izgalmas kecskeméti modellt építettek fel. A kezdeményezők, a 

főszereplők a hagyományos értelemben vett múzeumok voltak, de egy olyan lenyűgöző 

programegyüttes kelt életre, ahol a kulturális, művészeti értékőrzés és értékteremtés minden 

egyes része szót kap. 

Ismét útra kel az igazi kuriózumként számon tartott „retro” buszflotta, különböző 

körjáratokkal közelíthetők meg a város távoli pontjai. 

A klasszikus állandó és időszaki kiállítások mellett a Bozsó Gyűjteményben, a 

Cifrapalotában, a Katona József Emlékházban, a Magyar Fotográfiai Múzeumban, a Magyar 

Naiv Művészek Kiállítóhelyén, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, az Orvos- és 

Gyógyszerésztörténeti Gyűjteményben, a Ráday Múzeumban, a Szórakaténusz 

Játékmúzeumban és Műhelyben interaktív foglalkozásokkal, előadásokkal várják a 

muzeológusok a törzsvendégeiket és az első éjszakás felfedezőket is. És ezenkívül még 30 

különleges helyszín várja a látogatókat a városban. 

Kiállítótermek, kertek, udvarok, sokszor szokatlan helyszínek tárják ki kapuikat a 

kíváncsiskodók felé. Cserkész nyakkendők, görögkeleti ikonok, régi toronyóra szerkezetek, 

veterán automobilok, szoborkert, kecskeméti olimpiai relikviák, fotókiállítások, postatörténet, 

Michelangelo másolatok hívogatnak szemlélődésre. 

„A hősök, felfedezők, újítók” országos tematika átszövi Kecskemét programjait is. A város 

kulturális intézményei a Katona József Emlékév keretében a Múzeumok Éjszakáján nemcsak a 

híres drámaírót, a város szülöttének életét idézik fel, hanem meg is idézik hőseit az alábbi 

tervezet szerint. 

Katona József Könyvtár 

„Kérdés – Felelet” 

Játsszon velünk a Katona József Emlékévben a BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon! 

 

Katona József Kecskeméten 

Emlékhelyek bemutatása vezetéssel – Székely Gábor művészettörténész 

Gyülekezés a Katona József Emlékháznál, Katona J. u. 5. 

 

Katona József és Kecskemét – időszaki kiállítás 

Levéltár a Városháza épületében 

 

 



Találkozz a hősökkel! – rendező Wieber Mariann jelmeztervező 

Bárhol felbukkanhatnak a Bánk bán életre kelt szereplői a kecskeméti Múzeumok Éjszakáján 

 

Nyitott ház – Katona Józsefre emlékezünk 

Hírös Város Turisztikai Központ, Rákóczi út 15. 

Bánk bán előadás vetítés 

Kiállítás a Bánk bán előadás jelmezeiből és fotóiból 

Bozsó Gyűjtemény, Klapka u. 34. 

Katona József életművét megidéző emléklapot nyomtatnak egy 19. századi Gutenberg 

nyomdagépen az STI Nyomda munkatársainak segítségével és a nézők  

 

Nemzetközi Kerámia Stúdió (bejárat a Munkácsy utca felöl) 

„Az idei sláger, a Bánk bán!" 

Karinthy Frigyes és Katona József művei alapján szerkesztett játék 

Szereplők: a Kecskeméti Színjátszó Műhely tagjai 

 

Katona József Könyvtár, Piaristák tere 8. 

„In Memoriam dr. Orosz László” – filmvetítés 

 

Katona József Színház, Katona J. tér 5. 

Katona József nyomában … Kulisszajárás 

 

Katona József Emlékház, Katona J. u. 5. 

Katona József 1791- 1830 – állandó kiállítás 

 

 

 

 

 


