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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„A nagy sikerű „Mesterművek - 400 év francia festészete" című kiállítás nem
látogatóbarát, avagy mi az oka a nem megfélelő körülményeknek?" címmel a Házszabály
91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Hiller István miniszter úrhoz . A válaszát írásban
kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

A tavaszi Monet kiállításon személyesen tapasztalt problémák miatt 2004 . március 10-
én írásbeli kérdést intéztem Önhöz . A kiállítás hiányosságaira hívtam fel az Ön figyelmét,
abban bízva, hogy a kővetkező, hasonló sikernek örvendő eseményen a több ezer látogató
nem fog találkozni ugyanazokkal a kellemetlenségekkel, problémákkal . Céljaim
változatlanok, azt szeretném, hogy a művészetet kedvelő emberek a kiállítás megtekintése
után csak a festmények szépségére emlékezzenek . Az aktuális kiállítás 2005 . február 27-ig
tart nyitva, úgy gondolom, van elegendő idő arra, hogy az alább felsorolt hibákat az
illetékesek kijavítsák .

A tavaszi negatív élményeimhez képest a tájékoztató táblákkal kapcsolatos problémák
semmit sem változtak. A bejárat melletti vasrácsokon kívül az emberek egyetlen egy
tájékoztató táblával sem találkoznak, és ezeket a táblákat a sorban távolabb állók
természetszerűleg nem láthatják . Sajnos ezen a kiállításon más gondokkal is találkozhatunk . A
képek mellett található tájékoztató feliratok apró betűsek, így a szemüveges, különösen az
idősebb művészetbarátok számára olvashatatlanok . Az egészséges szeműek is alig látják
ezeket a feliratokat, így a rosszul látó emberek a képek közelébe kénytelenek hajolni a
megfelelő tájékozódás céljából . A riasztóberendezés, pedig rögtön jelez, így sűrűn hallani
annak sípolását. A dolgukat végző biztonsági emberek kötelességtudóan utasítják rendre a
látogatókat - hol udvariasan, hol kevésbé udvariasan -, zavarva ezzel az átélés örömét .

A francia festők mesterműveinek megtekintése kiemelkedő művészeti élményt jelent a
látogatóknak, de megítélésem szerint a kiállítás belépőjegyének borsos ára magába
foglalhatná a fenti hibák kijavítását is .
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Tisztelt Miniszter úr!

•

	

A tájékoztató táblákat miért csak a múzeum vasrácsaira helyezték el?

•

	

Miért nincsenek tájékoztató táblák a látogatás, jegyvásárlás körülményeiről a múzeum
környékén?

Kérem, intézkedjen annak érdekében, hogy a remek kiállítást a fenti zavaró körülményektől
mentesen lehessen látogatni a még hátralévő időben .

Válaszát várva :

Budapest, 2004 . december 30 .

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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