
Interaktív műhelyprogramjaink, izgalmas előadásaink közelebb hozzák a tudományt! 
Az Őslénytani tár vizes laboratóriumában megmutatjuk és látogatóink ki is próbál-
hatják, hogy milyen az élet az ásatás után, vagyis mit kezd a kutató a begyűjtött min-
tákkal. Hová kerülnek a leletek? Rejt-e még a begyűjtött anyag olyan érdekességeket, 
melyeket az ásatáson nem vettek észre? Milyen információkhoz juthatunk a leletek 
vizsgálatával? Kóstoljanak bele az őslénytani kutatómunkába! 

Kemény tények és boszorkányos képességek: helyszínünkön az év ásványával, a 
kvarccal is behatóbban megismerkedhetnek, valamint halálos koktélokat is felszolgá-
lunk… persze csak a verbalitás tálcáján. Tudományos előadásaink többek között a 
mérgeskígyókról is szólnak. ●

További információ: www.nhmus.hu

Kemény tényeK és boszorKányos KépességeK
Testközelben a tudomány a Kutatók Éjszakáján! 
Magyar Természettudományi Múzeum, 2017. szeptember 29.

Korniss Péter a kortárs magyar fotográfia egyik meghatározó alkotója, a Nemzet mű-
vésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas  fotográfus. Munkás-
ságának középpontjában az eltűnőben lévő erdélyi és magyarországi paraszti életmód 
dokumentarista ábrázolása áll.

Korniss Péter 1937-ben született Kolozsváron. 1961-től 1991-ig a Nők Lapja képes újság 
munkatársa, majd szabadúszó fotográfus. Hírnevét több évtizedes dokumentarista munká-
jával alapozta meg. A Magyar Nemzeti Galériában szeptember végétől látható Folyamatos 
emlékezet című kiállítása azokra a sorozatokra koncentrál, amelyek az egész életmű leg-
fontosabb szellemi ívét adják. A tárlat fél évszázadot fog át, s elénk tárja a társadal-
mi változásokra nyitott, azokat folyamatosan elemző, majd abból saját képi világát 
megteremtő fotográfus pályáját. A hagyományos paraszti kultúrától elindulva fokoza-
tosan a globalizálódott világ s a vendégmunkás lét kerül figyelme középpontjába. ●

Milyen erőket és irányokat jelképez a reformáció 500 éve tartó 
folyamata? 

Luther Márton 1517-es wittenbergi fellépése olyan impulzust adott 
Európának, amelynek következében öröknek vélt szisztémák robban-
tak fel, alapjaiban alakult át a keresztény világ. A Magyar Nemzeti 
Múzeum IGE-IDŐK – A reformáció 500 éve című kiállítása ezt a fo-
lyamatosan változó mátrixot tárja fel a látogató előtt. A nagyszabá-
sú kiállításon a 100 kölcsönző intézmény 400 tárgyának rendszere 
nem csupán a reformáció történetének kisebb és nagyobb mozaikjait 
helyezi egymás mellé, hanem az emlékeken keresztül folyamatokat, 
viszonyrendszereket, rejtett összefüggéseket tesz megfoghatóvá. 

A kiállításban kiderül, mekkora volt egy kisebb búcsúcédula, hány Antikrisztus van, melyik erdélyi fejedelem nyomtatta az első ro-
mán nyelvű könyvet vagy miért érte meg a töröknek a reformáció? Találkozhatunk Luther és Kálvin meglepő portréjával, az első magyar 
nyelvű Bibliával, sőt Szabó Magda írógépével is. ●

További információk: www.mnm.hu, www.facebook.com/nemzetimuzeum. 

Folyamatos emléKezet
Korniss Péter fotográfus kiállítása
Magyar Nemzeti Galéria, 2017. szeptember 29. – 2018. január 7.

ige-iDőK
A reformáció 500 éve
Magyar Nemzeti Múzeum, 2017. november 5-ig
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