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Lista programelor minimale în Muzeul Secuiesc al Ciucului – 2020 

Denumirea 

activitățțțții 
Conțțțținutul activitățțțților 

Perioada 

Participanțțțțiiii 

Cheltu
ieli 

directe 

Incasări 

 

CETATEA MIKÓ 

Trupa de elită 2.0 

 

Expoziție de 
arheologie 

Găzduim o expoziție de arheologie, un 
proiect comun cu Muzeul Herman Ottó 
din Miskolc, (HU)  

Expoziția prezintă vestigiile 
arheologice, modul de trai al trupelor 
maghiare care au intrat în Bazinul 
Carpatic. 

20 noe 
2019 

– 

20 apr 
2020 

10.000 5.000 100.000 

 

Arta lui Olajos 
Béla 

 

Expoziție 

temporară 

 Expoziția în 2 săli va cuprinde 

lucrările de seamă a pictorului. Este un 
program propriu, realizat în parteneriat 
cu Primărie respectiv cu artiști, critici 
de artă locali 

 

10 dec 
2019 

– 

10 ian 
2020 

 

300  2.100 

 

Figura principelui 
II. Rákóczi 
Ferenc în istoria 
maghiară 

 

Expoziție 
itinerantă 

 

Vom găzdui materialul expozițional al 
Muzeului Militar din Budapesta. 
Expoziția prezintă epoca confruntărilor 
dintre curuți și austrieci în contextul 
declinului Principatului Transilvaniei 

21 ian 

– 

21martie 

1.000 300 10.000 

Simbolul feminin 
regăsite în 
colecțiile 
Muzeului 
Secuiesc al 
Ciucului 

 

Program propriu realizat în cadrul 
serbărilor a 90 de ani de la prima 
expoziție organizată din colecțiile 
muzeului ciucan. Expoziția va pune în 
valoare reprezentarea fetelor, femeilor 
în colecțiile muzeale. 

14 mai 

– 

19 iulie 

5.000 20.000 50.000 



Expoziție 
temporară 

 

Noaptea 
muzeelor 

Ceea de-a 11-a ediție a programului are 

ca scop transparența activității de 

specialitate a muzeului, respectiv 
răspândirea ideii muzeului distractiv.  

27 iunie. 1.500 20.000 10.000 

 

Breasla Barabás 
Miklós 

Expoziție de 

pictură 

Program realizat în colaborare cu 
Breasla Barabás Miklós. Membrii 
cercului sunt artiști plastici din 
Transilvania, și prezentăm operele 
realizate în ultimii ani. 

 

 

6 august 

– 

30 
septembrie 

5.000 3.000 50.000 

Márton Árpád – 
80 

 

Expoziție 
temporară 

Vom omagia renumitul artist ciucan, 
prin prezentarea unor aspecte mai puțin 
cunoscute din opera lui.  

6 
octombrie 

– 

6 
noiembrie 

5000 2.000 50.000 

 

GALERIA DE ARTĂ NAGY IMRE  

Figura femeii  

în arta lui Nagy Imre 

 

 

 

Nagy Imre este un simbol in istoria 
artei regionale, si ca atare 
personalitatea, opera lui oferă un 
bogat experiment artistic. Înercăm să 
prezentăm o latură mai puțin 
cunoscută a artistului. 

28 mai 

– 

15 
octombrie 

1.500 2.000 10.000 

      

Galeria din strada Kossuth 

Expoziție foto  Artistul foto Pototzky László 
prezintă o expoziție remarcabilă pe 
tema păsărilor 

7 mai 

– 

29 mai 

300 1.000 1.500 

Expoziția elevilor 
din Liceul Nagy 
István 

Un program artistic de tradiție în 
galerie. Prezentăm lucrările de 
specialitate ale tinerilor realizate 
pentru examenul de bacalaureat. 

10 iunie 

– 

24 iunie 

300 1.000 1.500 



Expoziție de 
caricatură 

Para István, caricaturistul cunoscut 
al orașului expune recolta artistică 
din ultimii ani. 

2 iulie 

– 

30 iulie 

300 1.000 1.500 

Expoziție de pictură Renumitul cuplu de artiști Egri 
András și Anastazia Vdovkina 
expune pentru prima dată în 
Miercurea Ciuc 

 

6 
octombrie 

– 

23 
octombrie 

300 1.000 1.500 

 

 

 

Expoziție de artă  
temporară 

Expoziție de artă exterioară în 
colaborare cu Municipiul 
Miercurea Ciuc 

Aprilie–
sept. 
2020 

4000-5000 50.000 - 

      

 

Miercurea-Ciuc, 08. 01. 2020 

Gyarmati Zsolt, director 
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