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A Tarkabarka Hölgy
Zalka Csenge Virág tizenegy éve éli a hivatásos
mesemondók kalandos életét. Járja a világot,
történeteket gyűjt, és hazahozza őket a magyar
hallgatóknak – a magyar népmeséket pedig
külföldön népszerűsíti. Mesemondó
mesterdiplomáját és doktori fokozatát az
Egyesült Államokban szerezte. Mesemondók
Márpedig Vannak című könyve (Pont Kiadó,
2016) a nemzetközi mesemondás világába és
gyakorlatába enged bepillantást. Pályafutása
során többek között az alábbi intézmények
számára tervezett már egyedi, tematikus
mesemondó programokat:
Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Múzeum
Szépművészeti Múzeum
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum
Aquincum Múzeum
Damjanich János Múzeum, Szolnok

Mesemondó
Mesés programajánló
múzeumoknak
2017/2018

Tarkabarka lehetőségek
•

Előre megadott témához,
kiállításhoz vagy
gyűjteményhez új
mesecsokrok, előadások
tervezése

•

Történelmi programokhoz
korhű öltözékek,
ruharekonstrukciók tartoznak
(római, szarmata, germán,
honfoglaló magyar, 16.
századi reneszánsz)

•

Mesemondó előadások
magyar, angol, és spanyol
nyelven, vagy kétnyelvű
mesélés

Népszerű múzeumi programok
Hősök ideje: Válogatás a kaukázusi nartok legendáiból

Új mesecsokrok 2017-ben
Laurin király rózsakertje: Kincses legendák a föld mélyéből
Hogyan kerülnek egyes dolgok a föld alá, és mitől teremnek kincsek a
hegyek gyomrában? Zalka Csenge Virág, diplomás régész és mesemondó,
olyan történeteket gyűjt csokorba, melyek titokzatos óriások csontjairól,
özönvíz előtt eltemetett kincsekről, hegyoldalak különös színeiről, törpék
lakta barlangokról, és egyéb régészeti, természeti csodákról regélnek.

Aranyecset és kősárkány: Művészek és művészetek legendái
Az alkotó tehetség évezredek óta lenyűgözi az embereket. Ebbe a
mesecsokorba olyan legendák, mesék, és igaz történetek tartoznak,
melyek festőkről, szobrászokról, szövőmesterekről, és egyéb művészekről
szólnak - és egyben felfedik azt is, milyen fontos, olykor megváltó helye
van az emberiség életében a művészetnek, a kezdetek kezdete óta.

A nart mondák kiemelt helyet érdemelnek a világ örökségében.
Gyökereik a szarmata-alán időkig nyúlnak vissza; sok közös vonásuk van
nem csak a klasszikus mitológiával, de a magyar népmesékkel is. Színes,
izgalmas világukban találkozhatunk acélbajszú vitézekkel, harcos és
bölcs asszonyokkal, természetfeletti bajkeverőkkel, és sok más
felejthetetlen alakkal.

Jupiter és a méhecske: Történetek az antik világból
Kevéssé ismert mítoszok, mondák, és mesék az ókori görög és római
hagyományból, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Aesopus
története a cinizmus istenéről; Szamoszatai Lukianosz kalandos
beszámolója az első holdraszállásról; Akhilleusz sarkának (és
természetfeletti gyorsaságának) igaz története. A mesemondó ajkán
életre kel az ókor emberének mesekincse, humora, és képzelőereje.
További programok: www.zalkacsenge.hu/mesecsokrok

