
Művészeti szakmai kirándulás a MÜPÁBAN 

Április 5-én a 11-12. évfolyam néhány tanulójának lehetősége nyílt arra, hogy egy tanítási napon 

elutazzon Budapestre a Művészetek Palotájába. Ott részese legyen több, művészetekkel kapcsolatos 

előadásnak. 

Első programunk során a Ludwig Múzeumba látogattunk el, ahol Hemrik László 

múzeumpedagógiai osztályvezető és kollégája, Barbara tartott nekünk tárlatvezetést az Időgép című 

művészeti kiállításon. A feszített tempó ellenére az előadás rendkívül élvezetes, a tárlat pedig 

lenyűgöző volt. A kiállított képzőművészeti alkotások kortárs művekből tevődtek össze. A 

tárlatvezetés során megismerkedtünk többféle képzőművészeti ágazattal és azon belül többféle 

technikával, különböző sorsú művészekkel. A tárlatvezetők igyekeztek mindél több információt és 

érdekességet megosztani velünk, próbáltak minél jobban bevonni minket az előadásba. Rendkívül 

szimpatikusak, határozattan nyitottak és közvetlenek voltak. (Ez az összes aznapi előadóról 

elmondható.) Megengedték, hogy az énekművész előadását követően, visszatérjünk és így 

körültekintőbben szétnézhessünk a múzeumnak ezen részén. 

 

   

 

A csoport a múzeumba érkezésekor két részre oszlott. Az egyik csapat az Időgép című kiállításon 

kezdte programjai sorát, majd utána cserélt a másikkal.  

A második program neve: Zenebona - Ne csak hallgasd! Bár az előadás alapvetően fiatalabb 

korosztálynak találták ki, ettől függetlenül teljes mértékben élvezni lehetett. Érdekes beszámolót 

hallgattunk végig az előadónk gitáros pályafutásáról, a gitár fejlődéséről és arról, hogy hogyan, 

miből fejlődött ki a mi álltalunk hallgatott zene. Elképesztő tehetséggel rendelkezett a gitárművész, 

hiszen csak megemlített egy zenei stílust: blues, rock and roll és már játszotta is a hozzá tartozó 

dallamokat. Természetesen nem csak ő zenélt, minket is bevont az előadásba közösen énekeltünk 

egészen mai számokat, valamint régebbi klasszikusokat is. A foglalkozás végén pedig nem csak az 

énekes tudásunkat csillogtathattuk meg. Hangszereket, dobokat, egyszertű eszközöket is kaptunk a 

kezünkbe, így mi is igazi zenészekké válhattunk. 

  



     

Úgy gondolom mindenki nevében beszélhetek, ha azt mondom az utolsó program volt határozottan 

a legjobb mind közül. Bana Sára mezzoszoprán operaénekes tartott képrázatos előadást munkájáról 

és az opera műfajról. Nem csak magáról a műfajról hallhattunk beszámolót, de testközelben élhettük 

át, milyen „ha a fülünkbe énekelnek”. Elképesztő volt látni és hallani, ahogy egy viszonylag apróbb 

termetű nő ekkora hangot ad ki magából. Próbált minket bevezetni magának az éneklésnek a 

technikájába és tanácsokat is adott, hogy mikor lehet és mikor semmiképp nem szabad elkezdenünk 

komolyabban foglalkozni az énekléssel. Sára tehetsége és szaktudása mellett fantasztikus előadói 

képességgel is rendelkezik, az előadás alatt nem volt időnk unatkozni egy pillanatig sem (csakis jó 

értelemben véve). Az előadást reklámokkal és filmrészletekkel is kiegészítette, de ezek eltörpültek 

a lenyűgöző énekhangja mellett. Több nyelven hallhattunk dalokat, franciául, angolul, magyarul és 

olaszul is. Nem mellesleg, minden egyes darab, melyet előadott más-más hangulatú volt vagy éppen 

más korosztálynak íródott. 

A rövid kirándulásunk azonban Sára előadása után véget ért. Hazafele a buszút sem tűnt olyan 

hosszúnak, lehet ebben közrejátszott az is, hogy visszafelé már fele annyira sem volt meleg a 

gépjárműben.  

         Bohács Berta 12H osztályos tanuló beszámolója 



Néhány tanulói vélemény, hozzászólás:  

,,Nagyon jó volt az egész. Mindegyiket élveztem, de leginkább azt, amikor közösen énekeltünk a 

zenész úriemberrel.” 

,,Nagyon tetszett, ma szerettem meg az operát!” 

,,Nagyon tetszett, mert sok új élménnyel gazdagodtam, az operás előadás, és az énekes nagyon jó 

volt.” 

„Tetszett! A kiállítás érdekes volt, a program nagyon különleges” 

„Nagyon élveztem a programokat! Köszönöm, hogy végzősként még volt lehetőségem erre a 

művészeti projektre. Minden szuper volt, nekem tetszett az operás előadás, a kiállítás és a zenei 

program is. Az egyetlen dolog, amit sajnálok, az, hogy sietnünk kellett és nem volt elég időnk 

mindent megnézni!” 


