Húsvéti foglalkozások a Keresztény Múzeumban

A nyúl, a tojás és a feltámadt Krisztus
Korosztály: óvodások és kisiskolások
Időtartam: 45 perc
A foglalkozáson Szentgyörgyi János Virágcsendélet nyúllal című
festményének segítségével a tavasz és a természet újjászületésének
témakörét járjuk körbe a gyerekekkel közösen. Választ kaphatnak arra a
kérdésre, hogy a tojás és nyúl mint termékenységi szimbólumok, és a népi
hagyomány elemei miként értelmezhetők. Ezt követően tojásvadászatra
indulunk a múzeumban. A tojások olyan festményeket jelölnek, melyen a
feltámadt Krisztus látható. Ezen képeket közösen jól megvizsgáljuk, és
közös szimbólumokat, színeket, és formákat keresünk, amik mind a mai napig a húsvéti ünnepből
ismerősek lehetnek.
Kézműves foglalkozás (+ 30 /45 perc):
A nagyobbak hungarocell tojásokat díszíthetnek, dekupázs technikával olyan
húsvéti szimbólumokkal, melyekkel a foglalkozás során találkoztak. A kisebbek
(óvodások) választhatnak, hogy vagy saját ízlésüknek megfelelően díszítik ki a
hungarocell tojást, vagy tojásfára akasztható fa tojásra ragasztanak dekupázs
technikával.

Evangéliumok, hagyományok, próféciák, avagy mi történik Krisztus
keresztfája alatt?
Korosztály: általános iskolások felső tagozatosai és gimnazisták
Időtartam: 60 perc
A diákok e foglalkozáson csoportokban dolgoznak. Minden csoport egy Biblia,
kirakósok, és tárgyak segítségével indulnak el a múzeum termeiben. A
felfedezőút során olyan kérdésekre kaphatnak választ, hogy miért van koponya
a kereszt tövében, ki az a Szent Longinus, melyik evangéliumok alapján
dolgoztak a festők, van-e jelentősége, hogy hányat dob a római katona, ki
kockát vet Krisztus ruháiért, miért néznek ki úgy a római hitvalló százados a
képeken, mit szimbolizál a szamóca, vagy, hogy miért van skorpió az egyik római
katona ruháján. Mindeközben olyan remekművekkel találkozhatnak a diákok
mint például MS mester passió képei, vagy Kolozsvári Tamás garamszentbenedeki kálvária-oltára.

A szárnyas-oltár mint a középkor képregénye: passió
Korosztály: általános iskolások alsós tagozatosai
Időtartam: 45 perc
A foglalkozáson középkori szárnyasoltárok világába kalauzoljuk el a
résztvevő diákokat. A XV. századi garamszentbenedeki szárnyasoltárok, és
táblaképek segítségével szemléltetjük, hogy miként áll össze a passió
narratívája, hogy hogyan kapcsolódnak össze a festmények egy történetté.
A diákok csoportokat alkotva képregénye eszközök (mondatbuborékok,
narrációsszövegek, egyértelműsítő rajzok) segítségével értelmezhetik a
középkori képek sorát, és állíthatják össze a történetet.
Kézműves foglalkozás (+30 perc):
A foglalkozás után a diákoknak lehetőségük nyílik, hogy a hallottak alapján
elkészítsék saját (csoportosan) passió képregényüket. Ehhez felhasználhatják a
múzeum festményeinek kinyomtatott képeit, amit saját rajzokkal, szövegekkel kell
kiegészíteniük.

Vigyázat spojler veszély! – a passiótörténet szimbólumai
Korosztály: általános iskolások alsós és felsős
tagozatosai
Időtartam: 45 perc
A keresztény művészet telis - teli vannak rejtélyes szimbólumokkal,
olykor egy madár, egy virág is plusz jelenéssel bír a festményeken. A
diákokkal közösen egy kódfejtős játék keretein belül fejtjük meg
néhány szimbólum jelentését, amelyek bizony előrevetítenek olyan
eseményeket, melyek a képeken nincsenek is rajta. Közösen
összeszedjük az un. Krisztus fegyverzetét is.
Kézműves foglalkozás (+30 perc)
A diákok a megszerzett tudás alapján, címer formájában megrajzolhatják „Krisztus
fegyverzetét” olyan szimbólumok összeállításával, melyek szerintük fontosak
Krisztus szenvedéstörténetében, így a rajzolt tárgyak segítségével tudják elmesélni
azt.

Húsvéti ifjúsági tárlatvezetés
Korosztály: gimnazisták
Időtartam: 90 perc
E tárlatvezetés a Keresztény Múzeum azon műtárgyaira fókuszál melyek köthetőek a
húsvéti ünnepkörhöz. A tárgyakat interakív módon a diákok számára is
megfoghatóan mutatjuk be, tekintettel az életkori sajátosságaikra.

