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2020. 08. 01.
16.00 - 00.00

Idén augusztus elsején egy kora délutántól késő éjszakáig nyúló kulturális 
maratonnak lehet részese mindenki, aki Óbudára látogat.  A III. kerületi kulturá-
lis helyszínek, melyek között múzeumok, galériák, kávézó, sörkert és könyvtár is 
található, összefogtak, hogy egy, a múzeumok éjszakáját idéző, óbudai kulturá-

lis rendezvényt hívjanak életre. Ez lett az Óbudai Kult.Éj.

RÉsztvEvő hElyszínEK / taRtalomjEgyzÉK:

Aquincumi Múzeum és Régészeti Park  ..............................................................................  3

Budapest Galéria  ................................................................................................................................. 4

Esernyős – Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont  ............................  5

Godot Kortárs Művészeti Intézet  .............................................................................................. 6

Kassák Múzeum  ................................................................................................................................... 7

Kiscelli Múzeum  ................................................................................................................................... 8

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum  ................................................... 9

Mókus-Bisztró / Kult / Kert  .......................................................................................................... 10

Óbudai Múzeum  ................................................................................................................................  11

Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjtemény  .............................................  12

Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára ...........................................................  13

Vasarely Múzeum  .............................................................................................................................. 14

Városi kalandtúra  ..............................................................................................................................  15

jEgyáRaK:

Teljes árú: 1 000 Ft, 14 éves kor alatt a belépés ingyenes.
Az egyszer megváltott belépőjegyek érvényesek a programban résztvevő összes múzeum 
és egyéb helyszín látogatására. A belépőjegyek az egyes helyszíneken vásárolhatók meg. 
A III. kerületi kedvezmény erre a rendezvényre nem érvényes. Néhány program, foglalkozás 
költségtérítéses, ezeket az adott intézmények külön jelezik felületeiken.

A részletes program elérhető www.obudaikultej.hu oldalon, a  résztvevő helyszínek honlapján és az 
Óbudai Kult.Éj Facebook eseményében is. A programváltoztatás jogát a résztvevő helyszínek fenntartják!
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aquincumi múzeum
és Régészeti Park

1031 Budapest, Szentendrei út 135.
1/250-1650 • aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu
www.facebook.com/Aquincum.Museum

16:00-20:00 Kézműves foglalkozások
állatos maszkkészítés, babérkoszorú-készítés, agyagozás, legyezőkészítés, 
kavicsfestés, gipszfigura-festés, római sisakkészítés

16:00-20:30 Érmegyűjtő játék

16:00-21:00 mini-aréna játékok gyerekeknek

16:00-21:00 íjászat, lándzsavetés, arcfestés a kelta táborban

16:00-21:00 legiósok aquincumban (alaki bemutatók, tábori élet)

16:00-21:00 Pénzverés

16:00-17:30; 18:30-20:00; 22:30-23:30 jósoltass a barbárral! – jóslás ókori 
receptúrák alapján

16:30-17:30 Pompás házak, bűzös sikátorok – Élet az aquincumi polgárvá-
rosban – romkerti vezetés

17:00-18:00 Interaktív tárlatvezetés a Zseniális találmányok c. kiállításban

18:00-18:45 tárlatvezetés a 7000 éves üzenet c. kiállításban

19:00-20:00 tiszta szoba, rendes (festő)ház – tárlatvezetés 

19:00-20:00 #Aquincum – romkerti vezetés

20:00-20:45 Raktárlátogatás az Ős- és Népvándorláskori gyűjteményben

21:00-21:30 Római halottidézés

21:45-22:15 lughnassad kelta ünnep és tűzszertartás; tűzugrás

22:30-23:30 Fáklyás romkerti vezetés

http://www.facebook.com/Aquincum.Museum
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Budapest galéria

1036 Budapest, Lajos utca 158.
1/388-6784 • info@budapestgaleria.hu
www.budapestgaleria.hu
www.facebook.com/budapestgaleria

táRlatvEzEtÉsEK

19:00; 21:00 Kurátori tárlatvezetés az Eddig minden rendben című kiállításon 

Majdnem három hónapos késéssel tud megnyílni a Budapest Galéria 
következő kiállítása, az Eddig minden rendben, amely mindennapi szoron-
gásainkat, a teljesítménykényszert, a munkából fakadó kiégést, valamint az 
erre való reakciókat vizsgálja. A kiállítás előkészítésekor senki sem gondolta, 
hogy egy világjárvány megjelenésével ezek a helyzetek és érzetek még 
jobban kiéleződnek. A koronavírus hatására a mókuskerék sokak számára 
leállni kényszerült – megakasztva munkafolyamatokat és elbizonytalanítva 
megélhetéseket, – mások számára pedig még jobban felgyorsult, és sokan 
egy újfajta szorongással találták magukat szemben. Meghatározó tapasz-
talttá vált, hogy féltünk az ismeretlentől, a kiszámíthatatlantól, attól, hogy 
nem tudtuk, meddig fog tartani ez az állapot. Sokakban felmerülhetett, 
hogy visszaállhat-e a “normális” élet, és mit nevezhetünk majd ezentúl nor-
málisnak? Most, hogy a fokozatos enyhítésekkel ismét egy megváltozott 
helyzetbe kerültünk, fontossá válhat az a kérdés, hogy miként tekinthetünk 
azokra az élethelyzetekre, amelyek eddig sem voltak problémamentes-
nek nevezhetőek. A munkák, noha jóval a koronavírus megjelenése előtt 
készültek, mégis számos olyan nehézségre mutatnak rá, amelyek az elmúlt 
hónapokban még jobban előtérbe kerültek vagy új jelentésrétegekkel 
gazdagodtak. A kiállítás címe ironikusan fordítja ki az ismert film monda-
tát, hiszen azt eddig is sejtettük, hogy semmi sincs rendben, de most már 
talán beszélni is tudunk róla.
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Esernyős – Óbudai Kulturális, 
turisztikai és Információs Pont

1033 Budapest, Fő tér 2.
30/546-1651 • info@esernyos.hu
www.esernyos.hu
www.facebook.com/esernyos

Az Esernyős Kávézó nyitva tartási idejében látogatható létai gábor 
„Önmegvalósítás” című kiállítása az Esernyős Galériában.

Képeimet számítógépen alkotom, felhasználva a szoftverek lehetőségeit. 
A kész alkotásokat festővászonra nyomtattatom. Az inspirációm sokszor 
a zene. Valószínűleg kismértékben szinesztéziás vagyok, mert vannak 
zenék, amik hatására színek, formák jelennek meg az agyamban. De mivel 
ezek nem állóképek, ezért csak megpróbálok kiragadni egy jellemző képet 
és azt megalkotni két dimenzióban. Többnyire nem adok címet a képeim-
nek, mert nem áll szándékomban üzenetek, filozófiák közvetítése, pusztán 
a vizuális simogatás, a bennem megjelenő hangulat megjelenítése a cél. 

„Létai Gábor munkáit tehát leginkább digitális rajzoknak, digitális festmé-
nyeknek nevezhetnénk, ahol az előbb említett digitális tábla és digitális toll, 
valamint a szoftver jelentik a rajzi-művészi eszközöket, az elkészült digitális 
mű a rajzot, a winchester pedig a grafikai dúcot, amiről később a nyomat 
készül” – írja róla Garami Gréta művészettörténész.

18:00-19:00 térzene az Óbudai Danubia zenekarrral a Fő téren

19:30 Fő tér 2. titkai séta az Imagine Budapesttel

Csak regisztrációval! Információ: www.imaginebp.hu
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godot Kortárs 
művészeti Intézet

1036 Budapest, Fényes Adolf utca 21.
70/386-8668 • ICAGodot@gmail.com
www.gica.hu
www.facebook.com/Godot.ICA

KIállítás

Kleb attila fotográfus ClosER című kiállítása

Az embernek számtalan arca van, a művésznek, ha lehet, még annál is 
több – Kleb Attila fotós (civilben koncertszervező) ezúttal jazz- és blues- 
legendák, valamint ünnepelt hazai színészek legintimebb arcait, gesztusait 
vagy épp pózait mutatja meg, annyira közelről, ahonnan csak nagy ritkán 
látni őket. A fekete-fehérre komponált képek olyan sztárokat hoznak közel 
hozzánk a maguk természetes szépségében, mint például Chick Corea, Dee 
Dee Bridgewater, Erik Truffaz, Für Anikó, Gryllus Dorka, John McLaughlin, 
Omara Portuondo, Pharoah Sanders, Suzanne Vega, Tompos Kátya vagy 
Victor Wooten. A kiállítás 2020. augusztus 7-ig látogatható.

táRlatvEzEtÉsEK

16:00; 17:00 tárlatvezetések Kleb Attila ClosER című kiállításán

KonCERt

19:00 magyar Bori és Kardos Dániel duó koncert

Magyar Bori énekesnő és Kardos Dániel gitáros duója már több éve ad 
bensőséges hangulatú koncerteket. A friss, kísérletező szemléletmódot 
képviselő jazz formáció hangzásvilágát az alternatív, pop és világzenei 
dallamok ízesítik meg, repertoárjukban a klasszikus jazz standardek 
feldolgozásai mellett saját szerzeményeket is hallhat a közönség.
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Kassák múzeum

1031 Budapest, Fő tér 1. (Zichy-kastély)
1/368-7021 • kassakmuzeum@pim.hu
www.kassakmuzeum.hu
www.facebook.com/KassakMuzeum

táRlatvEzEtÉsEK

A múzeum időszaki kiállításain Szeredi Merse Pál művészettörténész tart 
tárlatvezetéseket.

17:00-18:00 Kassák! című állandó kiállítás

A tárlat átfogó képet nyújt a magyar avantgárd nagy alakjának sokoldalú 
munkásságáról, szerkesztői, képzőművészeti és írói tevékenységéről, köz-
életi szerepeiről. A korabeli dokumentumok, kiadványok, képzőművészeti 
alkotások segítségével végig lehet követni Kassák munkásságának kiemel-
kedő állomásait és életútjának személyes vonatkozásait. Kassák szerte-
ágazó nemzetközi kapcsolatrendszerében és gazdag szépirodalmi, publi-
cisztikai munkásságában szemléltető ábrák segítik eligazodni a látogatót. 
Az egyes témakörök még több illusztrációval és magyarázó szöveggel 
digitális formában is tanulmányozhatók.

18:00-19:00 mattis teutsch – avantgárd és konstruktív realizmus című 
időszaki kiállítás

Mattis Teutsch János (1884–1960) munkássága a huszadik század első év-
tizedeinek expresszionizmusával összefüggésben vált ismertté. A brassói 
művészt az első világháború idején Kassák Lajos fedezte fel a magyar avant-
gárd számára, grafikái meghatározták a budapesti MA folyóirat arculatát, 
és Kassák önálló kiállításokon is szerepeltette alkotásait. Mattis Teutsch 
a húszas évek első felében a kelet-közép-európai avantgárd mozgalom 
egyik nemzetközi hírnevű művésze lett. Később a művészettörténet-írás 
fókuszába is életművének ez a szegmense került, az 1930-as évek végétől ha-
láláig tartó időszakban készített munkáira kisebb figyelem irányult. A Kassák 
Múzeum kiállítása Mattis Teutsch kései művészetéhez kínál új olvasatot.
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Kiscelli múzeum

1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
1/388-8560 • kapcsolat@kiscellimuzeum.hu
www.kiscellimuzeum.hu
www.facebook.com/kiscellimuzeum

3!3!3 július 3-án, 3 hónap zárvatartás után, 3 időszaki kiállítással nyitot-
ta meg kapuit a Kiscelli múzeum! meghosszabbítottuk a Ragyogj! Divat 
és csillogás című tárlatot, megnyit a Budapest Photo Festival Testkép – 
Akt a kortárs magyar fotográfiában című kiállítása és Vincze Ottó: 
Vigyázz! Nagyfeszültség! című térinstallációja is újra látható a belső udvaron.

16:00 Épületséta és kriptatúra.
Ki építette a kiscelli kolostort? Mi köze Mariazellnek Kiscellhez? És Mágnás 
Elzához, a háború előtti Budapest leghírhedtebb rosszéletű nőjéhez?
A vezetésen fény derül minderre – s még jónéhány titokra.

16:00 Városi séta. hetedhét történet a táborhegyen – vizimolnárok 
és titkos szeretők elfeledett világa. (Találkozási pont az 1-es villamos 
végállomásával szemben, a nyomda épülete előtt. A kalandvágyóknak a túra 
a Kiscelli Múzeumnál ér véget.)

17:00; 19:00; 21:00 Bachtól Dohnányiig. Pop-up koncert a Trioflife vonós 
trióval a Ragyogj! Divat és csillogás kiállításon a templomtérben.

17:00-22:00 Közösségi Bor a kastély belső udvarán

18:00 Kurátori vezetés a BPF TESTKÉP – Akt a magyar kortárs fotográ- 
fiában című kiállításán.

18:00 Vincze Ottó: Vigyázz! Nagyfeszültség! térinstalláció

18:00 Épületséta és kriptatúra

19:00 Bachtól Dohnányiig

20:00 Épületséta és kriptatúra

21:00 Bachtól Dohnányiig

22:00 Épületséta és kriptatúra
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magyar Kereskedelmi és
vendéglátóipari múzeum

1036 Budapest, Korona tér 1.
1/375-6249 • mkvm@iif.hu
www.mkvm.hu
www.facebook.com/mkvmuzeum

PRogRamoK

16:00-00:00 Fröccsudvar – Kockás abroszokkal, hűsítő fröccsökkel és 
élő zenével.

16:00-19:00 Fahéj forgatag – Családi csapatjáték a fűszerboltban.

17:00-22:00 Élő kiállítás – vendégek és vendéglősök – Élő kiállításunk 
játékmesterei történelmi viseletekben eredeti, kipróbálható tárgyakkal és 
játékokkal várnak mindenkit szeretettel.

17:00; 19:00; 22:30 A légiós, az író, és a gyilkos mikulás – Évszázadokon 
átívelő épülettörténeti séta titkos helyeken. Pincétől az udvarig, Rómától 
a múzeumig.

18:00; 20:00 hol fröccsözött szindbád? – hosszúlépések a múzeum 
körül – Rövid városi séta a múzeum szomszédságában. Híres vendégek, 
vendéglősök, lakomák és ivászatok a békebeli Óbudán.

19:00-21:00 David yengibarjan koncert – Az örmény származású David 
Yengibarjan mára az egyik legkeresettebb fiatal jazz- és világzenei előadó 
és zeneszerző Magyarországon. Népzenei ihletésű egyedi zenei világának 
fő inspirációs forrása az örmény zenei hagyomány, az európai és amerikai 
jazz és improvizatív zene, valamint az argentin tangó.

táRlatvEzEtÉsEK

17:00 „a jó kalmár a világ jótevője” – Két évszázad a magyar kereskedelem 
történetéből – állandó kiállítás
18:00 „nekem soha nem volt otthonom” – Krúdy gyula budapesti életé-
nek helyszínei – állandó kiállítás
19:00 Protokoll és diplomácia – időszaki kiállítás
21:00 „vendéget látni, vendégnek lenni” – állandó kiállítás
21:00 Protokoll és diplomácia – időszaki kiállítás

Tárlatvezetéseinken és sétáinkon egyszerre max. 20 főt tudunk fogadni. A rész-
vétel érkezési sorrendben történik, kérjük, hogy a program előtt minimum 10 
perccel jelenjenek meg a helyszínen. Vezetéseink és sétáink max. 60 percesek.
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mókus-Bisztró / Kult / Kert

1036 Budapest, Mókus utca 1-3.
70/434-9156 • hello.mokusbisztro@gmail.com
www.facebook.com/mokusbisztro

A Mókus Bisztró a korábbi Mókus Sörkert helyén alakult fesztelen közösségi 
tér, ahol a kulturális programok mellett remek ételekkel és italokkal várunk 
mindenkit szeretettel. A programok előtt tartjuk első BRUNCH napunkat, 
egész napos komótos reggelizést a gesztenyefák árnyékában. Remek alka-
lom bemelegíteni és egybegyűlni a környező kulturális programokra. 

PRogRamoK

16:00-17:00 házi erdélyi padlizsánkrém készítés
A programhoz a Mókusban váltott Kult. Éj jeggyel lehet csatlakozni.

16:00-18:00 Érzékenyítő gyerekfoglalkozás, drámajatékok, festés
(5-12 éves korig) Munkáinkban arra teszünk kísérletet, hogy egy-egy nehezen lekö-
vethető belső folyamatot a külvilágban is értelmezhetővé tegyünk, ezt a folyamatot 
kinyitjuk a kicsik felé, akiknek lehetőségük nyílik a képeinket elképzeléseik alapján 
egy új történetbe illeszteni.
Regisztráció: hello.mokusbisztro@gmail.com; www.facebook/mokusbisztro

19:00-tól zárásig sör és Borvacsora
Finom hazai borválogatással, cseh sörökkel és izgalmas sajtszelekcióval készülünk. 
Bemutatjuk a Krúdy-fröccsöt (9dl bor 1dl szóda) és fordítottját, a Sóher fröccsöt. 
Különösen ajánljuk akár a vetítésekhez, kiállítás tárlathoz.

21:00-22:00 tárlatvezetés és filmvetítés
Én szóltam – Kicsiny Mártha, Koltay Dorottya Szonja és Kenesei Zsófi kiállítása
Mesélünk a kiállított képekről, majd levetítjük az Operatív tekintet és a Haljak meg 
ha még egyszer című videómunkákat.

22:00-22:30 Filmvetítés (18+ korhatáros!)
Kenesei Zsófi: Torkom szakadtából
Szövegeimben és hímzéseimben gyermekkorom traumatikus eseményeit dolgo-
zom fel. Visszamentünk abba a faluba, ahol laktunk, és ott vettük fel, ahogy felolva-
som a szövegeket, visszatérve a konkrét helyszínekre, ahol játszódnak...

Kult.Éj jegyinformációk
A regisztrációhoz kötött gyerekfoglalkozásra a nálunk váltott Kult. Éj jeggyel 50 % ked-
vezménnyel lehet részt venni. Az akár nálunk, akár máshol váltott Kult. Éj jegyekkel 
mindenből, ami egész nap ehető, iható, 10 % kedvezményt biztosítunk. A többi progra-
munk mindenki számára látogatható a befogadóképességünk szerint.
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Óbudai múzeum

1033 Budapest, Fő tér 1.
1/250-1020 • titkarsag@obudaimuzeum.hu
www.obudaimuzeum.hu
www.facebook.com/obudai.muzeum

16:00-20:00 így készítsd a sárkányodat! – Zseníliasárkány és címerkészítés 
gyerekeknek

16:00-00:00 Óbudai csillagutazás – óriás társasjáték

16:00-00:00 lőj egy képet a Rómain!

16:00; 20:00 Pincetúra – kicsit másképp – Kosztümös, korhű zenével kísért 
tárlatvezetés

16:30 Piast Erzsébet királyné klarisszái és az örök fiatalság titka – Kosztü-
mös városi séta a klarissza kolostor romjaihoz Erzsébet királyné vezetésével

16:30 Ilyen nekem is volt! mindent a schenk figurákról – tárlatvezetés

17:00 lélegző kárpitok – tárlatvezetés

17:30 Barbie – az igazi szőke nő – tárlatvezetés

18:00 a formába öntött idő: lazetzky Rezső metafizikus akvarelljei – 
tárlatvezetés

18:30 ízek, konyhák, receptek – tárlatvezetés

19:00 a felrobbantott tér Bán István kárpitjain: absztrakció a szocialista 
iparművészetben – tárlatvezetés

19:30 valahol lakni kell – vályogtól a panelig dióhéjban – tárlatvezetés

20:30 assisi szent Ferenc nyomában Óbudán – Kosztümös, fáklyás városi 
séta a középkori ferences kolostor romjaihoz Erzsébet királyné vezetésével

21:30 Kurta kocsmatúra – Városi séta az Óbuda központjában hajdan 
működő kocsmák és vendéglők nyomában

22:30 legújabb törékeny vágyaink – Gyűjteményünk újonnan beérkezett 
porcelánjai Hüttl Tivadar gyárából

22:30 Képeslapetűd – Történetek Lazetzky Stella képeslapjairól

23:00 Erotika a porcelánban 18+ – Vaja László porcelán szakértő és restau-
rátor előadása

Tárlatvezetéseinkre egyszerre max. 25 fő tudunk fogadni, érkezési sor-
rendben.
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Óbudai múzeum goldberger 
textilipari gyűjtemény

1036 Budapest, Lajos utca 136-138.
250-1020 • titkarsag@obudaimuzeum.hu
www.textilmuzeum.hu
www.facebook.com/goldbergermuzeum

17:00-21.00 „Rendszerezz!” – Kreatív zero waste workshop, Kacs Műhely 

16:00-00:00 „légy a gépÓvó liga tagja!” – Időutazó nyomozós játék a ki-
állítótérben. A kiállításban látott műtárgyak és elrejtett információk feltá-
rásával segíts feltaláló barátodnak, hogy újra düböröghessenek a gépek! 
A rejtvényfejtésért cserébe kitűző jár!

16:30 „virágzó textilek. gyári textilmintatervezők és az 1930-as évek 
mintatrendjei” – Hogyan készült a több színben pompázó, festett, nyo-
mott, mintás textil a textilgyárak és önálló iparművészeti műhelyek terve-
zőasztalain? Ki és hogyan rajzolta, tervezte meg őket és hogyan lett belőlük 
késztermék? Milyen mintatrendek, textilanyagok és divatirányzatok voltak 
az 1930-as években az óbudai Goldberger gyárban és Magyarországon? 
A tárlatvezetésen ezekre keressük a választ a műtárgyak (mintakönyvek és 
tervezői hagyatékok) segítségével.

17:00 „a titokzatos lyukkártya – jacquard” – A látogatók számára csak 
kivételes eseményeken megnyitott műhely ez alkalommal szakmai tárlat-
vezetéssel kerül bemutatásra.

18:00 „zsidó iparosok Óbudán” – Könnyű városi séta keretében meg- 
ismerkedhetünk az óbudai ipar- és gazdaságtörténet egyik legizgalmasabb 
szeletével.

20:30 „a KÉK PoR története, avagy mivel kékítettek elődeink?” –  tárlat- 
vezetés és bemutató. A képző-, ipar- és textilművészetben alkalmazott 
különböző összetételű kék festékek, pigmentporok történetébe és azok 
festett és nyomott szöveteken való felhasználásába nyerhetünk betekintést 
a tárlatvezetés során.

21:30 „a szocreál selyem: a neylondzsörzé. a modern nő luxuskonfek- 
ciója” – A többi korhoz hasonlóan a szocializmus évtizedeiben is megvolt 
(vagy központosítottan megalkották) a hétköznapi, dolgozó nő számára 
luxust kínáló pazar textilanyagot, amely az 1960-as évektől a műselyem és 
a neylondzsörzé volt.

Tárlatvezetéseinkre egyszerre max. 25 fő tudunk fogadni, érkezési sor-
rendben.
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Óbudai Platán Könyvtár 
Ezüsthegyi Könyvtára

1038 Budapest, Ezüsthegy utca 16.
1/454-0826 • platanf@kszki.obuda.hu
www.platankonyvtar.hu/fiokkonyvtar
www.facebook.com/ezusthegyikonyvtar

tÜzEs KÖnnyEK

Rendezvényünkön megidézzük a Perseidákat, a nagy augusztusi csil-
laghullást, amit a hagyomány szerint szent lőrinc „tüzes könnyek”-nek 
nevezett. Közösségi meseolvasással, kézműves foglalkozásokkal és 
lampionfényekkel várjuk az érdeklődőket!

PRogRamoK

18:00 Csillagmesék

Közösségi meseolvasás csillagokról szóló mesékkel.

Ajánlott korosztály: 4-10 év

19:00-21:00 Csillag kreatív

Kézműves technikák csillagmotívumokkal

 • csillagképek fotókartonon

 • csillagkönyvfűzés

 • csillagos lampion készítés

21:00 lampiongyújtás

Közös lampiongyújtás a könyvtár udvarán

Csak pecsételő helyszín, a könyvtárban jegyértékesítés nincs!
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vasarely múzeum

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
1/388-7551 • vasarely@szepmuveszeti.hu
www.vasarely.hu
www.facebook.com/vasarelymuzeumbudapest

táRlatvEzEtÉsEK

Egy algoritmus alapján

Az optikai illúziók létrejöttéhez gyakran pontos számítás szükséges. De mi 
történik, ha a dolgokat a véletlenre bízzuk? A tárlatvezetés során felfedezzük, 
hogy Vasaraly és a kortárs művészek (OSAS kiállítás) hogyan használták a 
kódokat és algoritmusokat, és milyen hatással volt ez művészetükre és ránk.

17:30; 19:30 A tárlatvezetések a jegypénztártól indulnak.
A vezetéseken maximum 15 fő vehet részt.

Felhívjuk Látogatóink figyelmét, hogy az Óbudai Kult. Éj eseményen 
a Vasarely Múzeum 22.00 óráig tart nyitva!
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városi kalandtúra
az Óbudai Kult. Éjen

16.00-23.00

Programokból sosem elég, ha pedig még játszani is lehet, úgy külö-
nösen izgalmas, legyen szó gyerekekről vagy akár felnőttekről!

Ezen a napon nem csak a rendhagyó események miatt érdemes 
felkeresni minél több programhelyszínt. Az Óbudai Kult.Éj 
során városi kalandtúrára invitáljuk a játékoskedvű látogatókat, 
akik szórakoztató feladványok megoldásával, az egyes helyszíneket 
bejárva fejthetik meg egy eltűnt kincsesláda rejtélyét.

A játék bármelyik helyszínen elkezdhető!

Minden játékost szeretettel várunk 24 óra után az eredményhirde-
tésre! A legügyesebb játékosok ajándékcsomagot kapnak.

Helyszín:
mókus-Bisztró / Kult / Kert, 1036 Budapest, Mókus utca 1-3.



www.obudaikultej.hu


