S(z)ÍN-TEREK
Villamos történeti kiállítás Debrecenben
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a Csokonai Színház közös kiállítása.
A kultúra és a közlekedés az idők folyamán több nagy történelmi jelentőségű megállónál találkozott;
1962-ig a Csokonai Színház előtt is közlekedett villamos, a közelmúltban pedig a nosztalgia villamossal
népszerűsítette a különböző rendezvényeit, legfőképp a DESZKA Fesztivált a debreceni teátrum.
Debrecenben 1911. március 16-án indult el az első villamos. Az elmúlt több mint 105 év regényes pillanatokat,
több jeles napot is hozott a cívisváros villamosközlekedésébe. Ennek egyike volt, az „új” kék villamosok,
hivatalos nevén Közúti Csuklós Villamosok elindítása, amelyek ebben az évben ünneplik 20. születésnapjukat.
Ebből az alkalomból egy kultúrtörténetbe ágyazott, villamostörténeti tárlatra invitálunk minden érdeklődőt,
megállóról, megállóra. Néhány megállóba az adott korhoz kapcsolódó színháztörténeti enteriőrt varázsoltunk,
eredeti színházi kiadványokkal, fotókkal, plakátokkal.
1. megálló: 1911.
Elindul az első „villanyos”
2. megálló: 1944.
A háború okozta károk, veszteségek
3. megálló: 1960-as évek
Megjelenik a kor igényei szerint modernizált FVV típusú villamos, a debreceni-villamosgyártás
4. megálló: 1970-es évek
A villamos mellékvonalak felszámolásának, ugyanakkor a Csokonai színház felújításának időszaka
5. megálló: 1990-es évek
Átfogó villamos járműpark fejlesztés. Megjelennek a „ KÉK” villamosok.
6. megálló: 2-es Villamos
Újra két villamos pályája van Debrecennek – tovább „zöldül” a város
7. megálló: Zöld jövő
A Főpályaudvar megépítése gyökeres változásokat hoz a helyi és helyközi közösségi közlekedésben.
Az interaktív tárlat 2017. június 1-jei nyitóünnepségén a Csokonai Színház alkotói bemutatják a Találkozás
című némaetűdöt, melynek rendezője Kovács András, a közreműködők pedig Adorján Beáta és Kránitz Richárd.
A S(z)ÍN-TEREK grafikai terveit Árokszállási Ronald készítette.
A kiállítás 2017. június 1. és 14. között vár minden érdeklődőt korosztálytól függetlenül, hiszen
úgy rendeztük be a Kölcsey Központ Bényi Árpád termét, hogy mindenki átérezze a debreceni
közlekedés-kultúra történelmi „hullámvasútját”.
A látogatók 21. századi eszközökkel utazhatnak vissza az 1900-as évek elejére és új szemszögből ismerhetik
meg az olykor viszontagságos, olykor pedig csodálatos pillanatokat megélt villamos-történelmet.
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 9.00 – 17.00; szombat: 10.00 – 17.00
Vasárnaponként és június 5-én, Pünkösdhétfőn: zárva
Zárás: 2017. június 14., 14 óra
A kiállítás láttat, hallat, és tapasztaltat. Nézzen be hozzánk, legyen vendégünk egy történelmi utazásra!
Menetjegyek az első megállónál kaphatók.
Debrecen, 2017. június 1.

