múzeumi

programok

2020. január,
február

Pápaszemes- iker és láncos ﬁbula,
tokosbalták , ﬁbulák

s z o m b a t h e ly

2020. január, február
Január 25. szombat 14.00-17.00

Február 29. szombat 16.00

smidt múzeum
 Nők a romantika korában –
Női divat és öltözködés

savaria múzeum
 A mi Trójánk: Velem Szent Vid-hegy
Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban

Ingyenes tárlatvezetés és családi délután
Február 29. szombat 15.00
Január 25. szombat 15.00

savaria múzeum
 Falu és város

iseum savariense
 Keleti istenek Pannoniában
Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban

Ingyenes tárlatvezetés az időszaki kiállításban
Február 29. szombat 15.00

iseum savariense
 Isis, az egyiptomi istennő

smidt múzeum
 Híres családok és házaspárok
emlékei a Smidt Múzeumban

Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban

Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban

Február 20. csütörtök 17.00

időszaki kiállítások :

Január 25. szombat 15.00

savaria múzeum
 Művészek, stílusok, események,
jelenségek
Képző- és iparművészeti kiállítás
Február 22. szombat 11.00

iseum savariense
 Séta az ókori Savariában
Ingyenes tárlatvezetés az OTP alatt
Február 22. szombat 14.00

smidt múzeum
 Élményeim a Nagy Háborúból
Beszélgetés Horváth Lajos főhadnagy naplójáról
Február 29. szombat 14.00-18.00

savaria múzeum
 Az év élőlényei 2020-ban
Bemutató előadások és családi délután

savaria múzeum
 KÉP-TÉR - Aranykor
Megtekinthető 2020. májusig.

 KÉP-TÉR - Falu és város kapcsolata Szombathely példáján
Megtekinthető 2020. májusig.

smidt múzeum
 KÉP-TÉR – Egy szelet Szombathely
Megtekinthető 2020. augusztusig.

iseum savariense
 KÉP-TÉR – Savaria underground
Megtekinthető 2020. júliusig.
a

p r o g r a m v á l t o z á s

j o g á t

f e n n t a r t j u k

savaria múzeum

savaria múzeum
Január 25. szombat 15.00

 Falu és város

a hónap műtárgya

Ingyenes tárlatvezetés az időszaki kiállításban

januárban

Falu és város kapcsolatánál elsősorban a falusi asszonyok
piacozására, a tej- és tejtermékek, meg a tojás eladására
gondolunk. Pedig a munkavégzésnél is voltak fordított
kapcsolatok, nem beszélve arról, hogy az iskolák, az egyházak,
az egészségügyi ellátás, az infrastruktúra, az egyesületek
és szövetkezetek sokféle kapcsolatrendszert alakítottak ki falu
és város között. Ez különösen érvényes Szombathelyre, hiszen
a püspöki uradalom központjaként a középkortól falvai
is voltak. A 20. század újdonsága lett, hogy a falu a városiak
turizmusának célpontjává vált. Jellemző, hogy a Szombathelyi
Szépítő Egyesület működésének 50. évfordulója alkalmából
a szomszéd faluban, Oladon épített kilátót.

....................
jégpatkó

a hónap műtárgya

...........

februárban
középső bronzkori
korsó szőregről

tárlatvezető: dr. Horváth Sándor néprajzkutató,
a kiállítás kurátora
Az ingyenes tárlatvezetéshez belépőjegy vásárlása
szükséges, kivéve a 26 éven aluliaknak és 18 évesnél
ﬁatalabb gyermek kísérőjének.

savaria múzeum
Február 20. csütörtök 17.00

 Művészek, stílusok, események,

jelenségek
Képző- és iparművészeti kiállítás megnyitója
A Szombathelyi Képtár épülete felújítás miatt zárva tart,
de szakmai tevékenységét nem szünetelteti. Dr. Gálig Zoltán
művészettörténész a Képtár megnyitásától, 1985-től dolgozik
az intézményben. A 35 év élményeit a kiállítással egyidőben
megjelenő, gazdagon illusztrált „szubjektív lexikonban”
35 művön keresztül, szócikkekben mutatja be.
A kötetben megjelenő művek eredetije látható a kiállításon.
A kiállítás megtekinthető 2020. március 29-ig.

A kiállítás a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósul meg.

savaria múzeum
Február 29. szombat 14.00-18.00

 Az Év élőlényei 2020-ban
Bemutató előadások és családi délután
Hazánkban az Év élőlényei kezdeményezés egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, és egyre többen adják le szavazatukat
az általuk legkedvesebbnek választott állat-, vagy növényfajra.
Az akció sikerét bizonyítja, hogy az élőlények mellett már
az év ásványára vagy az év ősmaradványára is szavazhatunk,
s az idén először ezekről is szó lesz a múzeumban.
A Savaria Múzeum és az MTA VATT rendezésében a 2020-as
év élőlényeit (az Év rovarát, halát, hüllőjét, madarát, emlősét,
gombáját, vadvirágát, fáját, ásványát és ősmaradványát)
vetített képes előadás keretében mutatják be a megye
botanikus és zoológus szakemberei.
program:
• 14.00-18.00 múzeumpedagógiai foglalkozások
• 14.30 A Savaria Szimfonikus Zenekar tagjainak
matinékoncertje
• 15.00-17.30 Az Év élőlényei 2020-ban - előadások
A Savaria MHV Múzeum és az MTA Vas Megyei Tudományos
Testülete közös rendezvénye.

savaria múzeum
Február 29. szombat 16.00

 A mi Trójánk: Velem Szent Vid-hegy
Kohászat, kereskedelem és kulturális
kapcsolatok a bronzkorban
Ingyenes tárlatvezetés Varga Péterrel
Az érdeklődők megtudhatják, mit jelentett a bronzkohászat
elterjedése az emberi kultúra történetében, hogyan jutottak
hozzá a nyersanyaghoz a bronzkorban és milyen kiterjedt
kereskedelmi kapcsolatok kellettek az „új” fém előállításához.
Kiderül az is, milyen kulturális következményei voltak az
egymástól távoli területek közötti kapcsolatoknak egyebek
mellett a technológia és a mitológia alakulásában. Az ókori
írott források és a régészeti kutatások egybevetésével
kirajzolódó mozaikok egyik különleges darabja a Velem Szent
Vid-hegy, amelynek magaslati erődjében egykor élt elődeink
anyagi és szellemi örökségét múzeumunk őrzi.

smidt múzeum
a hónap műtárgya

.........

januárban
schönvisner istván:
antiquitatum et
historiae
sabariensis, 1791

smidt múzeum
Január 25. szombat 14.00-17.00

 Nők a romantika korában
Ingyenes tárlatvezetés és családi délután
14.00-17.00 Múzeumpedagógiai foglalkozások: táncrend-,
báli szemüveg- és legyezőkészítés, csokornyakkendő-kötés
14.30 A Savaria Szimfonikus Zenekar tagjainak matinékoncertje
15.00 Nők a romantika korában. Életmód, divat, kultúrtörténeti
érdekességek

a hónap műtárgya

................................
februárban

uralkodói emlékérmek

Tárlatvezetés a biedermeier teremben
A Smidt Múzeum egyik emeleti termében a 19. század
markáns irányzata, egy új, polgári stílus reprezentációja bűvöli
el a látogatókat. A biedermeier jellegzetes miliőjét, hangulatos,
békés, nyugalmas világát, a polgári életforma ünnep- és
hétköznapjainak tipikus tárgyait tárja elénk a kiállítás.
Relikviák vallanak a kor kiváló személyiségeiről - többek között
Széchenyi Istvánról, Liszt Ferencről, Munkácsy Mihályról - és
különösképpen a nők életmódjáról, köztük olyan hírességekről
is, mint Erzsébet magyar királyné vagy Széchenyi Istvánné.
Ebben az időszakban fontos szerephez jutnak a divat kellékei,
a női viselet kiegészítői - legyezők, retikülök, ékszerek -,
melyeket alaposan szemügyre vehetünk a rendezvényen.
tárlatvezető: Szommer Ildikó, a Szent Márton Intézet vezetője

smidt múzeum

smidt múzeum

Február 22. szombat 14.00

Február 29. szombat 15.00

 Élményeim a Nagy Háborúból 1914-1918

 Híres családok és házaspárok

Beszélgetés Horváth Lajos főhadnagy naplójáról

emlékei a Smidt Múzeumban
Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban

A szombathelyi Horváth Lajos a Cs. és Kir. 83-as gyalogezred
tartalékos főhadnagyaként szolgált az első világháborúban,
a keleti fronton. Élményeit még a harctéren papírra
vetette, majd hazatérve, 1923-ban foglalta össze és
rendszerezte. A kortörténeti dokumentumot Tóth Róbert
muzeológus beszámolójából ismerhetik meg az érdeklődők.

A Smidt Múzeumban számos műtárgy összekapcsolható
egy-egy család életével. A tárgyak mesélnek, segítségükkel
megismerhetjük Mária Terézia és Ferenc József uralkodók
családját éppúgy, mint a 19. század jeles magyar történelmi
személyiségeit (pl. Széchenyi István, Batthyány Lajos,
Jókai Mór), feleségeiket és gyermekeiket, szerelmük történetét
és a családi legendákat.
tárlatvezető: dr. Hollerné Mecséri Annamária,
történész, intézményvezető

iseum savariense

a hónap műtárgya

................
januárban

gyermekét szoptató isis
bronz szobra

iseum savariense
a hónap műtárgya

................
februárban
fríg sapkás férfifej

Január 25. szombat 15.00

 Isis, az egyiptomi istennő
Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban
A látogatók megismerhetik Isis istennő eredeti egyiptomi
előzményeit az állandó kiállításban található tárgyak
segítségével, kiemelve Isis termékenységi és gyógyító
tevékenységét. Bepillantást nyerhetnek az egyiptomi
túlvilág és halottkultusz jellemzőibe, különös tekintettel
a Magyarországra eljutott eredeti egyiptomi tárgyak
gyűjteményeire és gyűjtőire.
tárlatvezető: Nagy Diána
Az ingyenes tárlatvezetéshez belépőjegy vásárlása
szükséges, kivéve a 26 éven aluliaknak és 18 évesnél
ﬁatalabb gyermek kísérőjének.

iseum savariense
Február 22. szombat 11.00

iseum savariense
Február 29. szombat 15.00

 Séta az ókori Savariában

 Keleti istenek Pannoniában

Ingyenes tárlatvezetés az OTP alatt

Ingyenes tárlatvezetés az állandó kiállításban

A Savaria underground című kiállításhoz kapcsolódva
újra lehetőség nyílik az OTP alatti római városrészlet
megtekintésére, szakmai vezetéssel, előzetes bejelentkezés
alapján.

A kora császárkorban – elsősorban Savariában - megjelenő
misztériumvallásokat ismerhetik meg a látogatók,
mindenekelőtt a Mithras-, Jupiter Dolichenus-kultusz tárgyainak
segítségével (párhuzamba állítva az Isis-Serapis-kultusszal).
Az általánosságok megismertetésén túl érintjük a kultuszok
létrejöttének, terjedésének körülményeit, a követőket és
a tanításokat.

bejelentkezés:
94/501-709 vagy iseumsavariense@savariamuseum.hu
A tárlatvezetés ingyenes, a résztvevők száma: max. 25 fő.
tárlatvezető: Sosztarits Ottó régész,
intézményvezető-helyettes, Iseum Savariense

tárlatvezető: Katona Ádám
Az ingyenes tárlatvezetéshez belépőjegy vásárlása
szükséges, kivéve a 26 éven aluliaknak és 18 évesnél
ﬁatalabb gyermek kísérőjének.

Savaria Múzeum
9700 szombathely, kisfaludy sándor utca 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00

Iseum Savariense
9700 szombathely, ii. rákóczi ferenc u. 6-8.
kedd-szombat: 10.00-17.00

Smidt Múzeum
9700 szombathely, hollán ernő utca 2.
kedd-szombat: 10.00-17.00

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 szombathely, pásztor utca 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00
A Látványtár előzetes bejelentkezéssel látogatható!

J.P.I. Romkert
9700 szombathely, mindszenty józsef tér 1.
ZÁRVA

Vasi Skanzen
9700 szombathely, árpád utca 30.
ZÁRVA

Szombathelyi Képtár
9700 szombathely, ii. rákóczi ferenc u. 12.
ZÁRVA

Szombathely
Megyei Jogú
Város

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
F. k.: Csapláros Andrea múzeumigazgató

