
Szépművészeti Múzeum • október 29. – 2022. február 13.

CEZANNE-TÓL MALEVICSIG
ÁRKÁDIÁTÓL AZ ABSZTRAKCIÓIG

Ingyenes

artkalauz.hu

2021. szeptember–november

XI. évfolyam 2. szám

kiállítási magazin

facebook.com/artkalauz

Paul Cezanne: Kártyázók, 1893-96 körül, olaj, vászon, 47 × 56,5 cm, Isaac de Camondo gróf hagyatéka
Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) − © Hervé Lewandowski • Paris, musée d’Orsay



HAGYOMÁNYOK HÁZA  |  1011 Budapest, Corvin tér 8.  |   www.hagyomanyokhaza.hu      

Lőrincrévétől 
a Tokaji Művésztelepig

Karsai Zsigmond
a Népművészet mestere

Hagyományok Háza     |    1011 Budapest, Corvin tér 8.    |    www.hagyomanyokhaza.hu

A kiállítás megtekinthető 2021. szeptember 15-től, hétfőtől szombatig 10-18 óra között

A kiállítás ingyenesen látogatható.

~êíâ~ä~ìòMQKáåÇÇ===N OMONK=MUK=ORK===UWQVWMN

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16298787586_artkalauz_04.pdf   1   2021. 08. 25.   10:05:58



tá
rla

to
k

24

à
 la

 c
A

R
Te

4

ki
te

ki
n

tő

23

n
é

ző
p

o
n

t

14

ú
j á

lla
n

d
ó

 k
iá

llí
tá

s

12



4  |  à la cARTe à la cARTe  |  5  

SISI – KIRÁLYNÉ FEKETÉN-FEHÉREN
Júniusban nyílt meg, és azóta is óriási népszerűségnek örvend 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum Sisi-kiállítása. A tárlat törzs-
anyaga a Magyar Nemzeti Múzeumból érkezett, s valóban 
igazi szenzáció, hisz a látogatók eredeti műtárgyak segítségé-
vel ismerhetik meg a „magyarok királynéjának” mindennapjait, 
életének legfontosabb eseményeit, helyszíneit, szereplőit és ha-
lálának körülményeit. A kiállítás vitathatatlanul legfontosabb 
műtárgya az a ruhaderék, amelyet akkor viselt Sisi, amikor 
1898-ban merénylet áldozata lett a Genfi-tó partján. A ruhade-
rekat a gyilkosság után Sztáray Irma grófnő őrizte, aki később 
a Budai Várban működő Erzsébet Királyné Múzeumnak aján-
dékozta a becses ereklyét, ahonnan a második világháborús 
ostrom idején a Nemzeti Múzeumba menekítették. Érdekes-
ség, hogy e ruhaderék mellett a tárlat része a hozzá tartozó 
öv is, amely jól szemlélteti, mennyire fontos volt Sisinek kecses 
alakjának megőrzése, hisz 61 évesen is körülbelül 50 centis 
derékbőséggel rendelkezett. A két ikonikus ruhadarab mellett 
láthatják még a királyné fésülködőköpenyét, zsebkendőjét és további, hozzá kötődő műtárgyakat, 
ruharekonstrukciókat. Emellett róla készült festményekkel és szobrokkal is találkozhatnak.

   Móra Ferenc Múzeum, Szeged
december 31-ig

BARANYAY ANDRÁS 
KIÁLLÍTÁSA A MŰCSARNOKBAN

A Műcsarnok és a MissionArt Galéria közös 
szervezésében nyílik életmű-kiállítás Baranyay 
András (1938–2016) képzőművész műveiből.  
A háromtermes kiállításban szerepelnek a mű - 
vész ikonikus munkái, illetve számos olyan al-
kotás a hagyatékból, amely eddig nem volt 
ismert a közönség számára. Baranyay András 
az embert kutatta, ugyanakkor munkáiban a 
jellegzetes emberi részeket eltakarta, az arcok 
láthatatlanok, nemcsak a modellbeállítások, 
hanem a képkivágások miatt is. Az önarcképein 
rejtőzködve jelenítette meg saját magát. A kiál-
lítás képei között szerepelnek rajzok, litográfiák, 
ofszet nyomatok, fotók és korai olajfestmények, 
amelyek párdarabjait megleljük a grafikák kö-
zött. A hagyományos képek mellett látható 
Baranyay Jane Morris fotójával összemontíro-
zott önarckép-animációsfilmje is. A kiállításhoz 
kapcsolódóan kiadásra kerül egy reprezentatív 
album is. Párhuzamosan a MissionArt Galériá-
ban Baranyay és Tandori Dezső alkotó barát-
ságát bemutató tárlat látható.

   Műcsarnok, Budapest
október 6. – december 5.

Jelenkori társadalmunk egyik legégetőbb kér-
dése a klímaváltozás és ennek hatása 
világunkra, életünkre. A kortárs mű-
vészeket is egyre nagyobb szám-
ban foglalkoztatja a környezet-
változás, munkáikban gyakran 
visszatérő motívum az ember 
környezethez fűződő kapcso-
lata, a természetrombolásból 
adódó szorongás vagy az öko-
lógiai tudatosságra felszólítás. 
A tárlat a kortárs művészet 
eszköztárával reagál az egész 
társadalmunkat és környeze-
tünket érintő kérdésekre. A fenn-
tarthatóság kimeríthetetlen téma-
köréből ezúttal a növényvilág ereje 
kerül fókuszba, amely sok szempontból 

jelent megoldást számos fennálló környezeti 
problémára. A tárlaton olyan magyar 

és lengyel kortárs művészek mun-
kái láthatóak, amelyek interaktív 

módon vonják be a látogatókat, 
hogy általuk felismerhessék a 
növények éltető erejét. A Power 
of plants kiállítás a bemuta-
tott műalkotásokon keresztül 
érzékelteti, a hozzájuk kap-
csolt edukatív tartalmakkal 
pedig szemlélteti a növények 
jövőt formáló erejét. A kiállítás 

megvalósításával a MANK célja 
a cselekvésre ösztönző szemlé-

letváltás, amelyhez a kortárs kép-
zőművészet semmihez sem fogható, 

élményszerű eszközöket képes nyújtani.

Több száz év történelmét nem könnyű elmesél-
ni, különösen akkor, ha a megannyi tűzvészt, 
háborút és átépítést megélt Budavári Palotáról 
van szó. A Budapesti Történeti Múzeum Vár-
múzeuma megújult állandó kiállításán azon-
ban mindent megtesz, hogy egykori királyaink, 
királynőink, államfőink és építészmestereink 
nyomán járva látogatóikat is beavassák a Vár 
elmúlt évszázadainak titkaiba. A déli összekötő 
szárny helyreállítása miatt másfél évre bezárt 
és most ismét látogatható kiállítás a földszin-
ten indul, ahol 1686-tól – Buda töröktől való 
visszafoglalásától – az 1860-as évekig kíséri 
nyomon az építményegyüttes történetét, majd 
ezt követően az első emeleten a 19-20. század 
fordulóján, a historizmus idején jelentősen ki-
bővített palotát mutatja be napjainkig. A tár-
latra azoknak is érdemes ellátogatniuk, akik 
a korábbi kiállítást már látták, mert most szá-
mos új műtárggyal gazdagodva kaphatnak ár-
nyaltabb képet múltunk valóban emblematikus 
helyszínéről. Ilyen új műtárgy például a nős-
tény oroszlánt ábrázoló zárókő Sisi „paraszthá-
zából”, a Habsburg-lépcső eltűnt kariatidájá-
nak hatalmas, gipszből készült rekonstrukciója 
vagy a Szent István-terem kandallójának egyet-
len megmaradt eredeti csempéje.

   Budapesti Történeti Múzeum – Vármúzeum, 
Budapest, új állandó kiállítás

A KIRÁLYI PALOTA – 
A KULTÚRA VÁRA

A BUDAVÁRI PALOTA TÖRTÉNETE 
1686-TÓL NAPJAINKIG

   MANK, Szentendre
november 3. – december 4.

POWER OF PLANTS: 
KÖRNYEZETTUDATOS ALKOTÁSOK A MANK GALÉRIÁBAN
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KALANDOZÁS A FEGYVERTÖRTÉNETBEN – 
URBÁN JÓZSEF PÁL HAGYATÉKA

A sátoraljaújhelyi születésű, Debrecenben magyar irodalom 
és történelemszakos tanár, Urbán József Pál végrendele-
tében a Rákóczi Múzeumra hagyta a több mint kettőszáz 
darabból álló másolati fegyvergyűjteményét. A tanár úr 
az 1980-as években kezdett Spanyolországba járni, itt ke-
rítette hatalmába nagy „szerelme”, a középkori (másolati) 
fegyverek gyűjtése. A gyűjtemény évről évre gyarapodott, a 
szenvedélyes gyűjtő már tematikusan gyűjtött, tudta előre, 
mit fog venni, és az hova kerül majd a lakásban. Egy osztály-
kirándulás alkalmával szeretett bele a sárospataki várba, a 
reneszánsz épületegyüttes gyönyörű részleteibe, ekkor dön-

tötte el, hogy hagyatékának a Rákóczi-várban lesz méltó helye. A nagylelkű adomány rendkívül 
látványos darabokból tevődik össze, az elkészült kiállítás ezért éppúgy szórakoztató lehet a fel-
nőtteknek, mint a gyermekeknek. A prezentálásra került darabok között számos díszes páncél, 
pallos, kard, szablya, tőr, lándzsa található, emellett pedig különböző korok és nációk viseleteit 
is megcsodálhatják az ide látogatók: akad itt görög, római és francia harci viselet. A kiállításban 
selfie-sarok is kialakításra került, ahol a kihelyezett, kevésbé érzékenyebb darabokkal fotózkodni 
lehet. A Rákóczi-vár impozáns Bretzenheim-folyosója ad otthont az időszaki kiállításnak.

   Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak
december 31-ig

MI FÁN TEREM AZ ÖRDÖGLAKAT? 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS SZENTIVÁNYI TIBOR TISZTELETÉRE

Idén ünnepelte volna 90. születésnapját Szentiványi Tibor (1931−2009) neves informatikus, műve-
lődéstörténész, játékkutató, játékgyűjtő, amely évfordulóra a Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum időszaki kiállítással emlékezik. Szentiványi Tibor villamosmérnöki diplomája meg-
szerzését követően, 1958-tól az MTA Kibernetikai Kutatócsoportjánál helyezkedett el, ahol részt 
vett az első magyar elektronikus számítógép, az M-3 építésében. Az informatika mellett a másik 
nagy szenvedélye a játék volt. Mindenfajta bűvésztrükk, optikai illúzió, rejtjelezés és egyéb fur-
fangos ötlet iránt érdeklődött, szívéhez legközelebb mégis az egyszemélyes logikai játékok álltak.  
A több mint 1000 gondolkodásfejlesztő játékot magában foglaló gyűjteményében magyar és kül-
földi tervezők munkái egyaránt megtalálhatók, a filléres játékoktól kezdve a komoly értéket kép-
viselő mesterművekig. A mostani tárlat Szentiványi életművén túl a logikai játékok nagy múlttal 
rendelkező, sokszínű és izgalmas csoportjára, 
az ördöglakatokra fókuszál, a gyűjtemény legér-
dekesebb darabjait bemutatva. Itt a látogatók 
is próbára tehetik ügyességüket, hisz a tárlat 
játszósarkában hét különböző ördöglakat is 
várja őket.

   Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum, Budapest
2022. január 9-ig

PÁRIZSI ABSZTRAKTOK. ABSTRACTION-CRÉATION
A debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Pári-
zsi absztraktok. Abstraction-Création, Kandinszkij, Hélion, Calder, 
Moholy-Nagy… címmel egyedülálló nemzetközi tárlatot rendez.  
A kiállítás a valaha volt legnagyobb szabású hivatalos nemzetközi 
absztrakt csoportosulás, az Abstraction-Création tevékenységét és 
a párizsi 1930-as évek világát prezentálja. A csoportról szóló, közel 
száz nemzetközi művet, köztük festményt, szobrot, installációt fel-
vonultató modern szemle anyagának több mint fele kilenc külföldi 
gyűjteményből és intézményből érkezik, valamint hat magyar kol-
lekcióból, múzeumból is láthatunk alkotást. A kölcsönző világhírű 
intézmények között tudható a párizsi Centre Georges Pompidou, 
a Musée d’arts de Nantes, a párizsi Galerie Le Minotaure vagy a 
bécsi Belvedere.  Olyan alkotók eredeti műveit láthatja a közönség, 
mint Vaszilij Kandinszkij, Jean Hélion, Alexander Calder, Alberto 
Magnelli, Jean Gorin vagy Jean Arp – közülük a többség még soha-
sem került bemutatásra közép-kelet- európai kiállítóhelyen. A tárlat 
egyedülálló jelentőségű, hiszen az 1977-ben a New York-i MoMA-ban, majd 1978-ban a Musée d’art 
moderne de la ville de Paris-ban megrendezett Abstraction-Création kiállítások után, csaknem ötven 
év elteltével, a MODEM rendezi meg a következő nagyszabású, új kutatási eredményeket bemutató 
kiállítást. Elsőként reprezentálja továbbá itthon a világhírű magyarjaink, köztük Moholy-Nagy László, 
Alfred Reth vagy Étienne Béöthy munkásságát a párizsi Abstraction-Création közegében.

   MODEM, Debrecen
október 3. − 2022. január 30.

WORLD PRESS PHOTO 2021
Idén is a Magyar Nemzeti Múzeum ad otthont a World Press Photo Kiállításnak, ami a korábbi 
évek rendkívüli közönségsikerére alapozva a megszokott négy hét helyett 2021-ben öt héten át 
lesz látogatható. Az elmúlt időszakban életünket legfőképp a járvány határozta meg, s ez most 
visszaköszön ezen a sajtófotó-kiállításon is (az év fotója is a pandémia idején készült kép lett), 
de mindeközben a fotóriporterek regionális konfliktusokról, szociális problémákról, természe-
ti szépségekről, környezetvédelemről és sporteseményekről is tudósítottak. A sokszínű tárlat 
a Digital Storytelling kísérőprogram dokumentarista filmjeivel kiegészülve olyan történeteket, 
eseményeket tár elénk, amelyek megállásra, átélésre, gondolkodásra és együttérzésre kész-
tetnek, ugyanakkor nem biztos, hogy máskü-
lönben felfigyelnénk rájuk. Az idei pályázatra 
beküldött mintegy 74 470 fotóból neves szak-
emberekből álló zsűri választotta ki a nyolc 
kategória (Általános hír, Helyszíni hír, Korunk 
kérdései, Hosszú távú projektek, Környezet, 
Sport, Természet, Portré) azt a 151 felvételt, 
amelyek most a Nemzeti Múzeumban is vár-
ják Önöket, hogy megmutathassák, mi minden 
történt a világban az elmúlt egy évben.

   Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
szeptember 24. – október 31.
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A VITÉZAVATÁS SZÁZ ÉVE
A száz évvel ezelőtt lezajlott első nyilvános 
vitézavatás évfordulóján, augusztus 21-én 
nyílt kiállítás mintegy kétszáz – döntően ma-
gángyűjtőktől származó  fényképen, okleve-
len, könyvön és relikvián keresztül mutat be 
fejezeteket a Vitézi Rend történetéből. A ki-
állítás relikviái javarészt helyi gyűjtők és az 
egykori vitézek leszármazottaitól, családjaitól 
kerültek a vásárhelyi közgyűjteménybe. A két 
világháború közötti időszakot meghatározó 
társadalmi csoport – a katonailag szervezett 
rend tagsága földbirtokot, ún. vitézi telket 
kapott és a cím viselésére a legidősebb fiú is 
jogosulttá vált – Hódmezővásárhelyen is jelen-
tős tagsággal rendelkezett. A jelenlegi kutatá-
sok több mint 250 helyi vitéz adatait ismerik.  
A tárlaton több tucatnyi családi fotón és 
portrén jelennek meg az egykori helyi vitézek, 
akik között például olyan jelentős személyek 
is voltak, mint vitéz Darvassy István festőmű-
vész vagy dr. vitéz Endrey Antal ügyvéd, fel-
sőházi tag. Előbbi nagyméretű, egészalakos 
Horth-portréja fogadja a kiállításra betérőket, 
továbbá megtekinthető több díszes, erede-
ti állapotban megmaradt vitézi oklevél – a 
hősi erényt bizonyító háborús kitüntetésekkel 
együtt –, valamint olyan érdekességek, mint 
egy vitézi szablya, egy vitézi fokos vagy Veszp-
rém vármegye avatási pallosa. 

   Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely
december 31-ig

IFJÚ MESTEREK REMEKEI 2021
A Népművészet Ifjú Mestere díj azoknak a fiatal, 
15 és 35 év közti alkotó- és előadó-művészek- 
nek adományozható állami kitüntetés, akik az 
egyes népművészeti ágakban, népzene, nép-
tánc, népmese és népi alkotóművészet terüle-
tén kiemelkedő egyéni teljesítményt értek el.  
A díjat 1969-ben alapították, amelynek odaíté-
lése pályázat útján, bírálóbizottság értékelése 
alapján történik. Olyan emblematikus szerep-
lők kapták meg ezt a címet az évek során, mint 
Sebő Ferenc, Halmos Béla, Sebestyén Márta 
vagy a Muzsikás együttes a zene területén, 
Vidák István, Vetró Mihály, Nagy Mari, Beszp-
rémy Katalin és Lovas Kata a kézművesség terü-
letén. 2021-ben huszonhárom előadó-művész 
és tíz tárgyalkotó nyújtott be pályázatot, akik 
közül összesen öten nyerik el a kitüntető címet. 
A kiállításban fiatal bőrműves, ostorkészítő, vá-
szonszövő, hímző-csipkekészítő, viseletkészítők, 
kékfestő és fazekasmesterek mutatkoznak be. 
A díjra jelölt pályázók komoly tudást és szak-
mai felkészültséget tükröznek, az erős mezőny 
a magas színvonalat és a követésre méltó újí-
tásokat is jelzi. A tárgyi kategória pályamun-
káiból a zsűri által javasolt legjobbak alkotásai 
hosszú évek óta az Ifjú Mesterek Remekei kiál-
lításon kerülnek bemutatásra.

   Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
Budapest, október 16-ig

NEMZETKÖZI KORTÁRS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI VÁSÁR                                                         

2021, október 7-10.

BÁLNA BUDAPEST

+36.1.239 0007                                                            
www.artmarketbudapest.hu                                                                  
www.facebook.com/ArtMarketBudapest                                              



TEMATIKUS SÉTÁK 

A BUDAI VÁRNEGYEDBEN
A Várkapitányság sétavezetői elmesélik 

a budai Vár 800 éves történelmét és megmutatják páratlan kulturális 
és művészeti értékeit. Barangolunk a Budavári Palotanegyedben 

és a polgárvárosban, gyönyörködünk a panorámában Buda legtetején, 
sőt, titkok után kutatva lemerészkedünk a föld alá is. 

Csak velünk beléphet a Nemzeti Hauszmann Program 
látványos fejlesztéseinek területeire is.

SÉTÁINK

Buda Vára
A Budavári Palotanegyed 
és a polgárváros világhírű látnivalói

Várból Palota
Séta a Budavári Palotanegyedben, a Várkápolnában 
és a Királypincében

Hauszmann paripái 
Vezetett bejárás az újraépített Lovardában

Mesterművek panorámával
Séta a Magyar Nemzeti Galéria történetéről 
a kupola látogatásával

Habsburgok és holtak
Séta József nádor nyomában a királyi kertekben 
és a nádori kriptában

Borral folyó Kánaán
Séta a budai Várnegyedben és a nyugati pincerendszerben

Sisi, Magyarország szerelmese
Erzsébet királyné nyomában a Budavári Palotanegyedben

A főváros ékszerdoboza
A Várkert Bazár, ahogy még sosem látta

Nem engedünk a ‘48-ból
A budai Vár az 1848−49-es forradalom és szabadságharcban

Jegyek csak elővételben kaphatók a Budavári Palotanegyed információs pontjain
vagy online, a budaivarsetak.hu oldalon.

Tartson velünk, fedezzük fel közösen a budai Vár igazi arcát!
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A Nemzeti Hauszmann Program keretében 
megújuló Budavári Palotában augusztus 20-án 
nyílt meg az újjászületett Szent István-terem.  
A rekonstruált történelmi helyiséget egykor ki-
rályok használták fényes események helyszíne-
ként, kialakítása az iparművészet csúcsa volt a 
19−20. század fordulóján. Most már újjáalkot-
va lehet megtekinteni káprázatos berendezé-
sét, és látogatható a hozzá tartozó kiállítás is!

Az államalapító királyunk nevét viselő helyi-
ség Hauszmann Alajosnak köszönhetően jött 
létre, aki a dualizmus korának neves építésze-
ként a Budavári Királyi Palota századfordulós 
bővítését vezette. A második világháború pusz-
tításai során a terem berendezése megsemmi-
sült, és később sem állították helyre.

A Nemzeti Hauszmann Program keretében 
az elmúlt években korhűen rekonstruálták a 
századforduló csodáját. A terem elrendezése, 
díszítése és bútorzata mindenben a hauszman-
ni elképzelést követi, a monumentális kandalló –  
amelynek párkányát Szent István mellszob-
ra díszíti – az eredetihez hasonlóan a pécsi  
Zsolnay Porcelánmanufaktúrában készült.

ÚJJÁSZÜLETETT A BUDAVÁRI PALOTA CSODÁJA!
A Budavári Palota újjászületett csodája az 

egyedülálló berendezésén kívül további érde-
kességeket is tartogat! A teremhez kapcsolódó 
kiállítás bemutatja a helyiség iparművészeti kü-
lönlegességeit, a hajdani mesterek munkáinak 
hátterét és az újjászületés részleteit. A tárlat 
szenzációja Aba-Novák Vilmos 1936-ban meg-
alkotott festménye, amely kiállításon mostanáig 
nem volt látható. A mű azt a pillanatot jeleníti 
meg, amikor Szent István felajánlja a koronát 
Szűz Máriának. A kiállításon mindezek mellett 

megcsodálható Szent István 1635-ben, Rómá-
ban készült nagy hermája, amelyet megalkotása 
óta a zágrábi egyházmegye székesegyháza őriz 
és Budapesten most először látható. Havadtőy 
Sámuel kifejezetten erre a helyszínre alkotta 
meg azt a tíz kapura épülő installációt, amely az  
Intelmek csaknem ezeréves szövegén alapul.

A szeptember 1-jétől induló bővített, egyórás, 
személyes vagy tabletes digitális tárlatvezeté-
sekre már lehet jegyet venni a https://szentist-
vanterem.hu oldalon.

Jelentős megújulás történt az elmúlt egy év-
ben Széphalmon. Egy kertfelújítási pályázat 
során kívül-belül restaurálták a Kazinczy Em-
lékcsarnokot, rendezték a sírkert környezetét, 
biztonságossá tették az utakat. Új látnivalók is 
gazdagítják az emlékhelyet: megtekinthető az 
egykori Kazinczy-ház alaprajza, két térplaszti-
ka a kúriáról és az emlékcsarnokról, s szökő-
kútként újraépült a régi díszmedence. A mai 
5,4 hektáros Kazinczy-kert az egykori szántó 
és mező, a majorság és a gazdasági udvar 
területén fekszik. Ezen a részen Kazinczy nem 
tervezett angolkertet, azt a kúriától nyugatra 
eső domboldalra képzelte el. 
A ma látható Kazinczy-kert 
nem az író terveinek megva-
lósítása, hanem az 1930-as 
évekbeli emlékkert, angolpark 
rekonstrukciója. 

A Magyar Nyelv Múzeuma 
emeleti termében megnyílt a 
Kazinczy Ferenc életét bemu-
tató, Szokott ösvényen szo-
katlanul című állandó kiállítás. 
Közel százhúsz műtárggyal és 
műtárgymásolattal: könyvek-
kel, kéziratokkal, festmények-
kel, szobrokkal, személyes tár-
gyakkal meséli el az ember és 
alkotó, a művelődéstörténeti 
jelentőségű teljesítmény törté-
netét. Kilenc egységben eleve-

ANYANYELVÜNK OTTHONA: SZÉPHALOM
nedik meg a széphalmi mester 
élete. Továbbra is várja látoga-
tóit az izgalmas időutazást és 
nyelvi-irodalmi játékot kínáló 
Nyelvlesen. Kalandozások a 
nyelv körül című kiállítás, és 
egész évben látogatható még 
az Arany János páratlanul gaz-
dag költői nyelvébe és az erejét 
a haza szolgálatába állító Toldi 
Miklós világába bevezető tárlat.

Szépen formálódik tehát az 
anyanyelvi liget, amelynek kül- 
detése csodálatos anyanyel-
vünk bemutatása, s ezáltal 
a nemzeti azonosságtudat, 
az egy közösséghez tartozás 

élményének erősítése. A 2021 adventjére 
elkészülő, Mesekuckó című kiállítás az óvo-
dásokat és a kisiskolásokat kalauzolja el a 
hangok, betűk és mondókák világába, igé-
nyes fajátékokkal, megragadó látvánnyal. 
2022 őszén nyílik meg a Petőfi utazásai té-
májú időszakos tárlat az Akadémiai Terem-
ben. További terv, hogy a múzeum környe-
zetében megépül egy szálláshely, valamint 
szabadtéri kiállítások is gazdagítják majd 
a kertet, további alkalmat adva a magyar 
irodalmi hagyomány és anyanyelvünk gaz-
dagságának megismerésére.

Oto Hudec: Ha lenne egy folyóm, installáció, 2012. A művész és a Gandy Gallery jóvoltából
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Milyen trükkökkel, fortélyokkal tar-
tották távol az ókori egyiptomiak 
a sírrablókat az istenként tisztelt 
uralkodóik testétől? Hová tűntek a 
Királyok völgye királysírjainak üres 
szarkofágjaiból a fáraók földi ma-
radványai? Többek között ezekre a 
kérdésekre nyújt választ a Szépmű-
vészeti Múzeum 2021 őszén nyíló 
időszaki tárlata, amely elsősorban 
II. Amenhotep egyiptomi uralkodó 
korára és sírjának felfedezésére 
koncentrál. A kiállítás középpontjá-
ban a fáraó 1898-ban egy francia 
egyiptológus, Victor Loret által fel-
tárt sírkamrájának méretarányos 
rekonstrukciója áll. Az időutazást a 
tárlat kiegészítéseként bemutatás-
ra kerülő eredeti ásatási dokumen-
táció teszi még érzékletesebbé és 
élvezetesebbé.

A tárlatot első ízben 2017-ben 
mutatták be a milánói MUDEC- 
ben, amelynek koncepcióját a 
budapesti kiállítás is átvette, de 
egy teljesen új műtárgyválogatáson keresztül  
kívánja prezentálni. A kiállítás kulcsdarabjai 
között szerepel a koppenhágai királyfej, illet-
ve a hannoveri August Kestner Múzeumból 
érkező, a jelenlegi tudásunk szerint a világ 
legrégebbi üvegszobra is.

II. AMENHOTEP ÉS KORA. 
A FÁRAÓ SÍRJÁNAK FELFEDEZÉSE

A kiállított tárgyak három nagy témát járnak 
körül : 1. a királyt és hivatalnokait ábrázoló 
szobrok és reliefek, illetve a hozzájuk tartozó 
tárgyak; 2. a korabeli elit mindennapi életének 
eszközei és tárgyai; 3. a korabeli elit sírok jelleg-
zetes sírmellékletei.

II. Amenhotep személyénél és életénél – ural-
kodása békés időszakot jelentett Egyiptom 
számára – kizárólag halálát és annak körülmé-
nyeit övezi nagyobb figyelem. A megtalált sír 
kapcsán tett szenzációs felfedezésnek köszön-
hetően ugyanis fény derült kilenc elveszettnek 
hitt újbirodalmi fáraó múmiájának a hollétére. 
Továbbá bebizonyosodott, hogy II. Amenhotep 
sírkamráját és az ahhoz csatlakozó mellékkam-
rát a Kr. e. 1. évezred elején királyi rejteksírként 
használták a thébai temetőben. 

   Szépművészeti Múzeum, Budapest
szeptember 16. – 2022. január 9.

2012–2013 telén a Szépművészeti Múzeum 
nyugati épületszárnyának historizáló ter-
meiben mutatta be a Cezanne és a múlt.  
Hagyomány és alkotóerő című tárlatát, 
amely 250 000 látogatót vonzott és komoly 
nemzetközi sikert aratott. A 2021 őszén 
nyíló újabb kiállítás az aixi mester, Paul 
Cezanne és több jelentős, klasszikus avant-
gárd művész kapcsolódási pontjait vizsgálja.  
Míg a 2012–2013-as bemutató határozott 
narratíva mentén kísérte végig a nagy elődök 
(például Michelangelo, Gian Lorenzo Bernini, 
Nicolas Poussin) és Paul Cezanne ecsettel, 
agyaggal, vésővel, vízfestékkel és ceruzával 
megformált találkozási pontjait, az új tárlat 
az absztrakció kérdését vizsgálja.

Cezanne munkái mellett a De Stijl mestere-
inek (Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Hu-
szár Vilmos), az orosz avantgárd művészei-
nek (Kazimir Malevics, Alekszandr Rodcsenko, 

Nikolaus Pevsner, Mihail Larionov) és a 
Bauhausban is dolgozó alkotóknak (Paul 
Klee, Lyonel Feininger, Moholy-Nagy László, 
Bortnyik Sándor) a munkáival találkozhat a 
közönség.

A mintegy százhúsz festményt, szob-
rot, rajzot, vízfestményt, sokszorosított 
grafikát és 19–20. századi traktátusokat 
bemutató kiállítás a múzeum saját anya-
ga mellé a világ mintegy negyven jelentős 
múzeumából és magángyűjteményeiből köl-
csönöz remekműveket. A korábbi szakmai 
együttműködések eredményeként a tárlat 
anyagát olyan múzeumok műalkotásai gaz-
dagítják majd, mint a párizsi Musée d’Orsay, 
a Musée de l’Orangerie, a hágai Gemeente-
museum, az amszterdami Stedelijk Museum, 
a londoni The National Gallery, a kölni Wallraf- 
Richartz Museum, a zürichi Kunsthaus, a báz-
eli Kunsthaus és a Fondation Beyeler, a madri-

di Museo Thyssen-Bor-
nemisza, a moszkvai 
Puskin Múzeum és 
Tretyjakov képtár, a 
New York-i The Metro-
politan Museum of Art 
és Museum of Modern 
Art, a Philadelphiai 
Museum of Art vagy a  
washingtoni National 
Gallery of Art.

A magyar és angol 
nyelvű katalógus szer-
zői között a múzeum 
munkatársai mellett 
amerikai, angol, fran-
cia, svájci és német 
szaktekintélyek szere-
pelnek.

   Szépművészeti 
Múzeum, Budapest
október 29. – 
2022. február 13.

CEZANNE-TÓL MALEVICSIG. 
ÁRKÁDIÁTÓL AZ ABSZTRAKCIÓIG
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„Vannak dolgok, amiket el tudok 
képzelni és le tudok rajzolni. 
Vannak, amiket el tudok 
képzelni, de nem tudok 
lerajzolni. Vajon le tu-
dok-e rajzolni vala-
mi olyat, amit nem 
tudok elképzelni? 
Ez az, ami igazán 
érdekel“ − ezeket 
az Orosz István-
tól vett sorokat 
kecskeméti kiállí-
tásának utolsó ter-
mében olvashatjuk. 
Mire ideér a látogató, 
addigra minden bizony-
nyal ő maga is elgondol-
kodik azon, hogy vajon mi 
az, amit az idén 70 éves Kos-
suth-díjas grafikusművész, ani-
mációsfilm-rendező nem tud lerajzolni 
vagy elképzelni. Mert úgy tűnik, hogy nincs 
ilyen. Tud rajzolni olyan ablakot, amelyik egy-
szerre nyílik kifelé és befelé is, olyan oszlopot, 
ami egyszerre van elől és hátul, vagy olyan tá-
jat, ami igazából egy emberi fej, de vele azt is 
el tudjuk képzelni, hogy bizony lehetünk ugyan-
abban az időben kívül és belül is egy gömbben. 

A Bozsó Gyűjteményben látható kiállításá-
nak anyagát maga Orosz István válogatta 
össze, s bár plakátjai (szándékoltan) hiányoz-
nak e bemutatóról, rézkarcai, optikai anamor-
fózisai és deszkametriái felejthetetlen élmény-
nyel szolgálnak. Alkotásait ugyanis soha nem 
elég „csak” nézni, meg is kell fejteni azokat, 
vagyis mindig fontos szerep jut a befogadó-
nak, aki persze többféleképpen is értelmezhe-
ti a képeket, s ez itt egyáltalán nem baj, hisz 
megannyi furfang, trükk, sőt szimbólum van 
elrejtve mindegyiken. 

Rézkarcainak egyik visszatérő szereplője a 
rinocérosz, ami nem véletlenül hasonlít Düre-
rére. Orosz meggyőződése ugyanis, hogy Dü-
rer óta minden valamirevaló grafikusnak illik 
egy rinocéroszt megörökítenie. Mestermunkák 

anamorfózisai is, hisz az első pil-
lantásra összevisszaságnak 

tűnő rajz a rá helyezett tü-
körhengeren visszaverőd-

ve válik képpé, például 
az egyiken az elmo-
sódott szőlőlevelek 
zűrzavarából a hen-
geren Dionüszosz 
boristen feje raj-
zolódik ki. Orosz 
István életművé-
ben különleges 
helyet foglalnak el 

deszkametriái (fa-
installációi) is. Ezen 

a kiállításon házának 
tetőfelújításból megma-

radt, különböző színű cse-
répléceiből készült alkotásait 

láthatják, amelyek szintén izgal-
mas tér- és időbeli játékra hívnak.

Bármi is legyen Orosz István (vagy művész-
nevén: Utisz) alkotásainak tárgya, a képei  előtt  
állni,  mindig  különleges  élmény, egyszerűen 
csak jó őket megfejteni, rácsodálkozni, vagy 
éppen fejünket vakarva értetlenkedni. 

   Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét
október 17-ig

OROSZ ISTVÁN GRAF IKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
A Mai Manó Ház őszi kiállításprogramjának 
részeként a Fekete fény című kiállítás egy rend-
kívüli nő, a kanadai származású Margaret 
Watkins (1884–1969) fotóművész életművébe 
enged betekintést.  

A korántsem szokványos életúttal és pályá-
val rendelkező Watkins, akit a reklámfotózás 
megújítójaként tartanak számon, szembement 
korának társadalmi elvárásaival, amikor kitel-
jesedéséhez nem a hagyományos női szerepek 
felvállalása – sosem házasodott meg –, hanem 
egy sikeres karrier felépítése mellett döntött 
abban a szakmában, amelyet szabad akaratá-
ból választott és gyakorolt.

Már kisgyerekkorában megmutatkozott ki-
vételes tehetsége és érzéke a művészetekhez. 
Tizenéves korában a saját maga készítette tár-
gyakat árulta édesapja boltjában, miközben 
zenei tehetségét – zongorázott és énekelt – a 
helyi metodista templomi kórus tagjaként 
kamatoztatta. A fotógráfiával huszonéves 
korában kezdett el foglalkozni, amely művé-
szeti terület melletti elköteleződésében egy 

MARGARET WATKINS: FEKETE FÉNY

bostoni fotóstúdióban eltöltött időszaka, majd  
a maine-i nyári iskola kulcsfontosságú szere-
pet játszott.

Később a New York-i Greenwich Village-ben 
nyitotta meg saját műtermét és immár sikeres, 
komoly ügyfélkörrel rendelkező reklámfotós-
ként tevékenykedett. 

Az alkalmazott munkák mellett artisztiku-
sabb oldalának is teret engedett és portrékat, 
csendéleteket, valamint tájképeket is készített. 
Kiváló érzékkel megválasztott drámai fotókivá-
gásaival és megvilágításaival alapjaiban vál-
toztatta meg a hétköznapi tárgyakról készített 
felvételek közízlést formáló esztétikáját.

1928-ban Glasgow-ba költözött, ahonnan le-
hetősége volt több európai országot beutazni, 
elsősorban Oroszországot, Németországot és 
Franciaországot. Ezeken a helyeken készített 
fényképeinek elsődleges témájául a boltok 
és azok kirakatai szolgáltak. 1969-ben a skót 
városban hunyt el, halála előtt végrendeletben 
rendelkezett életművéről, amely így fennmarad-
hatott és ezáltal pályája inspirációként, minta-
ként szolgálhatott az egyedülálló nők számára.

A Fotóhónap 2021 fő kiállításaként megva-
lósuló Fekete fény keretében Margaret Wat-
kins-től összesen 120 eredeti fénykép látható, 
amelyek között a portrék, tájképek és csendéle-
tek mellett reklámok és iparművészeti munkák 
egyaránt bemutatásra kerülnek.

   Mai Manó Ház
október 12. – 2022. január 16.
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Szentendre talán legszebb részén, a Bogdányi 
út egyik gyönyörű saroképületében tavaly, még 
a koronavírus-járvány előtt nyílt meg a Pirk Já-
nos Múzeum, amely, nevéhez híven, az 1989-
ben elhunyt Pirk János Munkácsy-díjas kiváló 
művész, festőművész életművének állít méltó 
emléket.  A múzeum egy álom megvalósulása, 
hisz Pirk János gyermekei több mint egy évtize-
den át küzdöttek azért, hogy a pályájának má-
sodik felét Szentendrén töltő édesapjuk munkái 

SZENTENDRE LEGÚJABB ÉKKÖVE: 
A PIRK JÁNOS MÚZEUM

későbbi munkásságának egyik legfontosabb 
motívuma, sőt szimbóluma lett. Amikor meg-
tudta, hogy Thorma János Nagybányán tanít, 
igyekezett minden nyarát ott tölteni, majd ké-
sőbb a Képzőművészeti Főiskola és a külföldi 
ösztöndíjak után felnőttként is a Nagybányai 
Művésztelepre tért vissza. Innen az élet Gödöl-
lőre, majd Szentendrére vitte, ahol még negy-
venöt évig alkotott. Sajnos a második világhá-
borúban, a Nagybányáról Gödöllőre költözés 
idején elpusztult addigi életművének jelentős 
része, így hatalmas kincs, ha valahol előbukkan 
az 1944 előtti korszakából egy-egy kép. Szeren-
csére ezen a kiállításon ezekből az időkből is 
láthatnak néhány csodálatos alkotást.

Pirk János pályafutását kora több művésze 
és művészettörténésze is páratlan szeretettel 
figyelte, mégis már csak idősebb korában ada-
tott meg neki, hogy széles körben elismert mű-
vész lehessen. A mindig nagy munkabírással 
dolgozó művész varázslatos színekkel megfes-
tett életműve most több teremben és emeleten 
várja Önöket, ahol bejárhatják majd vele élete 
helyszíneit, az ő szemével láthatják szívének 
kedves tájait, a földeken dolgozó embereket, és 
eltűnődve szembesülhetnek sorsának változá-
sait naplószerűen tükröző önarcképeivel is.

   Pirk János Múzeum, Szentendre
október végéig, újranyitás: 2022 tavasza

saját múzeumba kerülhessenek. Sajnos a mú-
zeum ügyét leginkább vállán vivő Pirk Amb-
rus nem érhette meg a megnyitót, de három 
testvére (Veronika, László és Gábor) folytatta 
a munkát, olyannyira, hogy aki ma ellátogat a 
pandémia után idén nyáron újranyílt múzeum-
ba, az a nyitvatartási időben (péntek, szombat 
és vasárnap délután) valószínűleg találkozni 
fog egyikükkel.

Pirk János művészi pályája 1921-től 1989-
ig közel hetven évet ívelt át. Életútja Galántá-
ról indult, ahonnan szülei korai halála miatt 
Szatmárnémetibe került, ahol sokat figyelte 
a gyönyörű alföldi naplementéket, a búza- és 
pipacsmezőket, a földeken dolgozó parasz-
tembereket, köztük a magvetőt, akinek alakja 

Valósággal bombaként robbant a hír, hogy 
korunk egyik kiemelkedő, jellemzése során 
az egyik legtöbb „leg” előtagot – legjelentő-
sebb, legkeresettebb, legnagyobb, leghíre-
sebb – magáénak tudó kortárs képzőművész-
nek, Gerhard Richternek önálló kiállítása 
lesz Budapesten.  

Az augusztus végén nyílt tárlat annak a 
múzeum által 2012-ben Günther Uecker 
(Képpé formált anyag) egyéni kiállításá-
val elindított, az 1945 utáni németországi 
képzőművészetre fókuszáló sorozatának a 
folyatása, amelynek keretében a hazai kö-
zönség Jörg Immendorff (Éljen a festészet!, 
2014) és Georg Baselitz (Újrajátszott múlt, 
2017) festészetével is közelebbről megis-
merkedhetett. Egy ilyen impozáns névsorból 
pedig semmiképpen sem hiányozhat a jövő 
évben kilencvenedik születésnapját ünneplő 
festő óriás, akinek kiállítása a tavaly tett ki-
jelentésének tükrében, miszerint festészeti 
életművét lezártnak és ezen a ponton befe-
jezettnek tekinti, még inkább rendhagyónak 
tekinthető. Főként, hogy a budapesti kiállí-
tás alkalmából a művész külön rajzsorozat-
tal jelentkezik, amelyet így a nagyközönség 
most láthat először.

Gerhard Richter életművében 1961-től új 
időszámítás kezdődött, ugyanis az eredetileg 
Drezdában született művész akkor hagyta 
hátra Kelet-Németországot. Több mint ötven- 

GERHARD RICHTER. VALÓS LÁTSZAT
éves pályafutása alatt számtalan politikai, 
gazdasági, társadalmi rendszert tapasztalt 
meg közvetlenül, így számára a szkepszis, a 
kételkedés alapállapottá szilárdult. 

Festészetének esszenciáját és erejét az 
analizálás, mindennek a megkérdőjelezése 
és az ezekből fakadó folyamatos továbblé-
pés igénye adja.

Sokrétű és színes festői nyelvezete, kísérlete-
ző kedve, vagyis az új lehetőségek folyamatos 
keresése, a határok átlépése teszik egyszerre 
besorolhatatlanná és korunk egyik legizgalma-
sabb, élő művészévé.

A kiállításon, de a budapesti művészmo-
zik némelyikében jelenleg is műsoron lévő 
Gerhard Richter, a festő című többszörösen 
díjnyertes dokumentumfilm egyenesen a mű-
vész kölni műtermébe kalauzolja el a nézőt, 
aki így betekintést nyerhet az alkotói folya-
matok mellett a művész mindennapjaiba is. 

A tárlatot Benjamin Katz nagyívű, hatvan 
darabot számláló fotóválogatása zárja, ame-
lyet Gerhard Richterről alkotás közben készí-
tett szintén a kölni műtermében. 

   Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
november 14-ig
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A TATAI ESTERHÁZY-KASTÉLY
Több évig tartó, a Nemzeti Kastélyprogram kere-
tében megvalósuló rekonstrukció után idén má-
jusban adták át a felújított tatai Esterházy-kas-
télyt, amely nemcsak egy kívül-belül megszépült 
épülettel, hanem új kiállításokkal is várja az Öreg-
tó partjára érkezőket. Az Esterházy család fraknói 
grófi ágának valaha szebb napokat is látott kasté-
lya régóta készült már arra, hogy ismét büszkén 
mutassa meg mindenkinek kincseit. Egykor csa-
ládi mulatságok, vadászatok és operaestek hely-
színe volt a barokk stílusban 1765 és 1780 között 
épült kastély, de nem egyszer vidéki nyugalomra 
vágyó főúri és királyi vendégek is megszálltak 
falai közt, sőt 1809-ben a napóleoni háborúkat 
lezáró, úgynevezett schönbrunni béke aláírá-
sára is itt, a keleti toronyszobában került sor.  
Az újranyitott kastélyban a grófi család nyomá-
ban járhatunk, a jelenlegi berendezés az ő egyko-
ri környezetüket idézi fel. A teljeskörűen restaurált 
termeket járva számos olyan festmény is látható, 
amely egykor valóban itt függött, s amelyek az 
elmúlt évek gondos kutatómunkájának eredmé-
nyeként kerültek elő a világ különböző pontjairól. 
Mindezeket kiegészítve, a kastély udvarán a Régi 
képek – új távlatok című időszaki tárlat is meg-
tekinthető, amely archív fotókon keresztül enged 
bepillantást a kastély egykori történetébe.

ÚJJÁSZÜLETETT KASTÉLYOK
A FERTŐDI ESTERHÁZY-KASTÉLY
A tatai után a fertődi Esterházy-kastély (koráb-
ban középiskolaként működő) felújított nyugati 
szárnyát is átadták idén, így hazánk legnagyobb 
barokk-rokokó kastélya júliustól már ezzel az új 
épületrésszel kiegészülve várja látogatóit. Az 
egykor „magyar Versailles-nak” vagy Goethe ré-
vén „Esterházy-tündérbirodalomnak” is nevezett 
épületegyüttes mai formáját Esterházy (Fényes) 
Miklós hercegnek köszönheti, aki a 18. század 
második felében  Esterházy József egykori va-
dászkastélyát építette át főúri pompájú kastéllyá. 
Az épületegyüttes sokszor volt különleges ese-
mények helyszíne, 1773-ban még Mária Terézia 
is hallgatott itt Haydn-operát. Egykor a kastély 
nyugati szárnyában sorakoztak a család rokonai-
nak lakosztályai, de itt kaptak helyet a különböző 
hercegi gyűjtemények, illetve itt volt a több mint 
háromszáz műalkotásnak otthont adó képtár is. 
A felújított épületrész most sem szűkölködik lát-
nivalókban, hisz a szárny, eredeti funkciójához 
hűen, három új kiállítással (Arcok és tekintetek − 
Esterházy-képtár, Esterházy-porcelánkabinet, va-
lamint az Idővonzatok − Modulated Time, Boldi és 
Incze Mózes közös tárlata) várja az Esterházyak 
mesevilágába érkezőket.

Péreli Zsuzsa több mint ötven éve szövi csodá-
latos gobelinjeit. Otthonában álló, sokat hasz-
nált szövőszékén a világ szinte minden részéről 
származó fonalak kapnak új életet: mély mon-
danivalót közvetítő, a mindennapok és a létezés 
legnagyobb kérdéseit is feltevő falikárpitokká ala-
kulnak. Hosszú az út, míg a sok fonálból gobelin 
születik, hisz nem egyszer egy év is kell, hogy elké-
szüljön egy újabb remekmű. Munkáit éppen ezért 
mindig nagy öröm látni múzeumok kiállításain, 
különösen most, hogy a koronavírus-járvány mi-
att az elmúlt két évben sehol sem találkozhattunk 
velük (utolsó tárlata 2019 nyarán Makaón volt).

A salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban szep-
temberben nyílt kiállítás tehát abszolút hiánypót-
ló. Péreli Zsuzsánál már megszokhattuk, hogy 
mindig különleges címeket ad tárlatainak, ez 
most sincs másképp. Ne féljetek! – olvasni a kiállí-
tási plakáton. A címválasztás most az egyik gobe-
linjétől ered, hisz a még 2016-ban készült, a kék 
és a lila sok-sok árnyalatában megjelenő angyalt 
ábrázoló alkotása is e címmel szerepel életművé-
ben. Ez az angyal most eljött erre a kiállításra is, 
mert ahogy Péreli Zsuzsa mondta: „…úgy érzem, 
hogy most nagyon aktuális egy kis vigasztalás… 

egy olyan angyal látható a képen, amelyik folya-
matosan itt kering körülöttünk, amelyik bármelyi-
künk számára elérhető”.

A Ne féljetek! angyala azonban nincs egye-
dül, hisz a tárlat része a három másik spirituá-
lisan festői angyalkép, a Szegény angyal (1997), 
az Aequilibrium (2000–2001) és az Illuminatio 
(2012–2013) is. A múzeum hatalmas fehér falain 
egymás mellett sorakozó, csodálatos gobelinek 
az életmű egy-egy szeletébe engednek bepillan-
tást, vannak köztük korai alkotások (mint például 
az 1980-ban készült Amnézia) és persze olyan jól 
ismert művek az érett korszakból, mint a Tájkép, 
a 20. század vége vagy a Himnusz. A kiállítás igazi 
meglepetése, hogy most tekinthető meg először a 
Világból világba című kárpit is, amely mindössze 
két hónapja került le a szövőszékről, így ezen a kiál-
lításon láthatja először múzeumi közönség.

A tárlat anyaga a Kovács Gábor Alapítvány és 
a szombathelyi Savaria Múzeum gyűjteményé-
ből érkezett Salgótarjánba, de szerepelnek Péreli 
Zsuzsa saját tulajdonában lévő alkotások is.

   Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján
október 22-ig

NE FÉLJETEK!
PÉRELI ZSUZSA KOSSUTH-DÍJAS KÉPZŐMŰVÉSZ, A NEMZET MŰVÉSZE KIÁLLÍTÁSA
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VAN GOGH FESTMÉNYEI ÉLETRE KELNEK
Vincent van Gogh életében mindössze egyetlen festményt adott el. Valószínű, most egyszerre örülne 
és hitetlenkedve csodálkozna, hogy mennyit érnek ma képei, és milyen sok ember szereti rajongva mű-
vészetét. Aki ősszel Angliába látogat, az egészen biztosan az utóbbiak táborát fogja erősíteni, hisz két 
csodálatos Van Gogh-kiállítás is várja őket. Közös bennük, hogy nem eredeti műtárgyakat mutatnak be, 
hanem 21. századi multimédiás eszközökkel keltik életre a festményeket. A Van Gogh: The Immersive 
experience című kiállításnak Kelet-London egy régi, már nem működő sörfőzdéjének egykori mellék-
épülete ad otthont, ahol csúcstechnológiás projektorok segítségével lélegzetelállító, háromdimenziós 
élményként ismerhetik meg műveit. Mindeközben szeptemberben a Kensington Gardensben, majd ok-
tóber végétől Manchesterben látható a Van Gogh Alive című tárlat, amelyet a világ számos pontján 

(2013-ban Budapesten is) bemutattak már. A kiállításon 
sétálhatnak a Van Gogh álmodta ég alatt, megérinthe-
tik napraforgóit, de a gondosan megrendezett látvány 
segítségével a művész szinte minden fontos alkotása 
megelevenedik szemeik, sőt lábaik előtt. 

   VAN GOGH: THE IMMERSIVE EXPERIENCE
London, 2022. február 6-ig
   VAN GOGH ALIVE
London, szeptember 26-ig, 
Manchester, október 22-től

TIZIANO NŐÁBRÁZOLÁSA: SZÉPSÉG – SZERELEM – KÖLTÉSZET
A Bécsi Szépművészeti Múzeum idén októberben 
ünnepli 130. születésnapját, amelyre számtalan kü-
lönleges programmal és egy őszi, Tiziano női portréit 
fókuszba állító, nagy kiállítással is készült. A tárlat ki-
indulópontja a 16. század eleje, hisz nem sokkal 1500 
után Tiziano olyan remekműveket kezdett alkotni Ve-
lencében, amelyek révén a nők egy teljesen új megvi-
lágításba kerültek. A velencei nők szépsége legendás 
volt, de Tiziano ecsetvonásai, csodálatos színei és a női 
psziché megértésének tehetsége kellett hozzá, hogy 
számtalan lenyűgöző alkotás (köztük az első fekvő női 
akt) születhessen meg keze alatt. Az ő képei visszavont-
hatatlanul a nők ünnepléséről szóltak. Ebben azonban 
nem volt egyedül, hamarosan kortársai – Tintoretto, 
Veronese, Bordone, Vecchio és Lotto – festővásznán is 
sorra jelentek meg a kor hölgyei, a valós portréktől a 
költészet inspirálta, idealizált nőábrázolásokig. A bécsi 
tárlat közel hatvan alkotás mentén igyekszik bemutat-
ni, hogy a velencei festők művei miért voltak annyira 
úttörőek a reneszánsz idején, miközben mesél a kor női-
deáljáról, a „belle donne”-ról, szerelemről, erotikáról, de 
közvetve még a 16. század frizura- és ruhadivatjáról is.

   Kunsthistorisches Museum Wien, Bécs
október 5. – 2022. január 16.

A kiállítás a Kádár-kor magyar művészetének 
egy eddig kevéssé feltárt és méltányolt szeletét 
mutatja be. Ezek az alkotások a hivatalos mű-
vészet és az avantgárd köztes terében szület-
tek, sem az ideológiailag elkötelezett drámai 
pátosz vagy plein air realizmus, sem a direkten 
politizáló, nyugati trendekhez igazodó avant-
gárd látásmód nem jellemző rájuk. Ezzel szem-
ben a műveket figurális, részletező elbeszélő 
kedv hatja át, amely magas fokú mesterségbeli 
kidolgozottsággal társul. 

E kör alkotói a szocializmus szürke hétköz-
napjaival szemben egy álomvilágot, mítoszok 
és mesék világából szőtt alternatív valóságot 
teremtettek műveiken. Előszeretettel archaizál-
nak, azaz követik a művészet klasszikus történeti 
korstílusait, főként a középkor és a reneszánsz 
látásmódját. Ideáljuk Dürer grafikája, Van Eyck 
és Bosch festészete. Mágikus realista műveiken 

kaput nyitnak a valóság és képzelet között, a hét-
köznapi valóságot átjárják a csodaszerű elemek. 

A tárlat három témakörre szervezve ad át-
tekintést e tendenciákról. A mítosz kapcsán az 
antik és keresztény mitológiához kapcsolódó 
feldolgozásokat láthatunk, köztük olyan műveket, 
amelyek (némi aktuális áthallással) Daidalosz és 
Ikarosz mítoszán keresztül a művész helyzetét és 
a menekülés lehetőségét gondolják újra (Hajnal 
Gabriella, Kondor Béla, Rékassy Csaba, Molnár 
Gabriella, Berki Viola, Pekáry István). 

A második nagy témakör, a his-
tória, arról ad áttekintést, hogyan 
viszonyultak e művészek a történeti 
múlthoz, annak olyan átpolitizált 
hőseihez, mint Dózsa, Zrínyi vagy Pe-
tőfi (Kondor Béla, Gácsi Mihály, Sze-
methy Imre, Somogyi Győző, Tulipán 
László) vagy Dürer művészeti öröksé-
géhez (Gyulai Líviusz, Würtz Ádám). 

A válogatás kitér a művész kora-
beli szerepére, megidézve a mes-
terember művész és a varázsló 
művész szerepeit (Szabó Vladimir, 
Gross Arnold, Kass János). Ez kap-
csolódik a tárlat harmadik témá-
jához, a meséhez, ami a mágikus 
realista művészek által teremtett al-
ternatív kisvilágokból mutat be ízelí-
tőt, ilyenek a színház, a bábszínház, 
a cirkusz és a vásári mutatványosok 
varázslatos közege (Ágotha Mar-
git, Anna Margit, Galambos Tamás, 
Engel Tevan István) valamint a ma-
gánmitológiák utópisztikus világa 
(Kovács Tamás, Badacsonyi Sándor). 

A tárlaton a hatvanas-hetvenes évek művészi 
grafikáinak legkiválóbb alkotói vonulnak fel, de 
a rézmetszetek, rézkarcok, fametszetek és linó-
metszetek mellett festmények, kárpitok és ritkán 
látható, egyedi tárgyalkotások is megtekinthetők.

   Balatonfüred, Vaszary Galéria
2022. január 9-ig

MESE, MÍTOSZ, HISTÓRIA
ARCHAIZÁLÁS ÉS MÁGIKUS REALIZMUS 

AZ 1960-70-ES ÉVEK MAGYAR MŰVÉSZETÉBEN
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Budapest Főváros Levéltára
XIII., Teve u. 3–5. 
Tel.: 1-298-7500
Nyitva: a kiállítások megtekinthetők hétfő–
péntek 9–18 óráig. 

• Kiállítás Czigler Győző építész születésének 
170. évfordulója alkalmából (október 29-ig)

Budapest Galéria
1036 Budapest, Lajos u. 158. Tel.: 1-388-6784 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Mikrotómia – csoportos kiállítás (október 3-ig)
• Elfelejtett tudások jegyzéke – csoportos 
kiállítás (október 3-ig)

• Mozgásban (október 21. – 2022. január 9.)
• Rítus/Ritmus (október 21. – 2022. január 9.)

Budavári Palota
I., Budavári Palota A épület. 
Tel: 30-718-0324
Nyitva: kedd-vasárnap 10–18 óráig

• A Hauszmann-sztori (november 30-ig)

Evangélikus Országos Múzeum
V. ker., Deák tér 4.
Tel.: 20-824-3864
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Szeretetnek eledele – a tápláléktól a valódi 
közösségig. A kiállításban a kegytárgyak az 
úrvacsora jelentőségéről üzennek a látogatók-
nak. A kiállítás íve a kézzelfogható evilágitól 
tart a megfoghatatlan misztériumig, illetve 
az egyéntől a közösség felé a következő négy 
– biblikus alapokon álló – stáción keresztül: 
táplálék, áldozatvállalás, megtisztulás és meg-
szabadulás, valamint teljes közösség 
(2022. január 30-ig)

Faur Zsófi Galéria – 
Panel Contemporary
XI. ker., Bartók Béla út 25. Tel.: 1-209-3635
Nyitva: hétfő–péntek 12–18 óráig. 

• 20 év, 20 művész, 20 történet – csoportos 
kiállítás (október 8-ig)
• Otthonról haza – csoportos kiállítás
(október 14. – november 5.)

Fiktív Pub Gasztrogaléria 
VIII. ker., Horánszky u. 27. Tel.: 20-286-2118
Nyitva: mindennap 12–23 óráig.

• Kockáról Kockára – Zoltán Tamás fotográfiái 
(november 14-ig)

Godot Kortárs Művészeti Intézet 
(GICA) – Godot Labor
III. ker., Fényes Adolf utca 21. Tel.: 70-386-8668
Nyitva: kedd–vasárnap 14–18 óráig. A nyitva- 
tartási idő csak a kiállítások időtartama alatt 
érvényes. Két kiállítás között előzetes egyezte-
téssel látogatható az intézet.

• Godot Art Fair (október 5–17.)
• KOL-LABOR (szeptember 22. – október 31.)
• Székfoglaló – Hajgató Terézia kiállítása 
(november 10. – december 19.)

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
I. ker., Kapisztrán tér 2–4. Tel.: 1-325-1600
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• Csata a Harsány-hegynél 1687–2020 
(október 17-ig)
• Ellesett pillanatok – Katonaélet az 1960-as 
évek felvételein (október 17-ig)
• Orate pro nobis! – Katonaszentek, Szent 
katonák (október 17-ig)
• Objektív szemmel – Válogatás a haditudó-
sító század felvételeiből, 1941–1944 (október 
17-ig) – Kültéri kiállítás /Tóth Árpád sétány és 
Kapisztrán tér

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
(Állandó kiállítások: artkalauz.hu) 

BUDAPEST
acb Kortárs Művészeti Galéria
VI. ker., Király utca 76. Tel.: 1-413-7608 
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig, vagy előze-
tes bejelentkezéssel.

• Peter Peri képzőművész egyéni kiállítása 
(szeptember 16. – október 29.)

acb Attachment
VI. ker., Eötvös utca 2. Tel.: 1-413-7608
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig, 
vagy előzetes bejelentkezéssel.

• Várnai Gyula egyén kiállítása 
(szeptember 16. – október 29.)

Aquincumi Múzeum 
és Régészeti Park
I. ker., Szentendrei út 135. Tel.: 1-250-1650
Nyitva: a múzeum kedd–vasárnap 10–18 
óráig, a Romkert 9–18 óráig. Nov. 1-jétől a 
múzeum kedd–vasárnap 10–16 óráig, 
a Romkert száraz időjárás esetén látogatható. 

• Zseniális találmányok – innovatív ötletek: 
Epizódok az ókori technika történetéből. 
A technika és a tudomány kétezer éves újdon-
ságai (október 31-ig)
• 7000 éves üzenet – Az újkőkori világ emlé-
kei Budapest vidékén (december 30-ig)

B32 Galéria és Kultúrtér
XI. ker., Bartók Béla út 32. Tel.: 1-787-0045
Nyitva: hétfő–péntek 14–19 óráig. 

• Góra Orsolya festőművész, Somogyi Emese 
szobrászművész és Halmi-Horváth István 
festőművész közös kiállítása (szeptember 29. 
– október 22.)
• Bráda Judit öltözékkiegészítő tervező és 
Attalai Zita cipőtervező kiállítása
(szeptember 30. – október 22.)

• Schmal Károly grafikusművész kiállítása 
(október 27. – november 19.)
• Fiatal festőművészek kiállítása a Festészet 
Napja alkalmából (október 28. – november 19.)
• Bartha Ágnes ékszertervező és Bein Klára 
ruhatervező kiállítása
(november 25. – 2022. január 7.)

Bajor Gizi Színészmúzeum – 
az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet kiállítóhelye
XII. ker., Stromfeld Aurél utca 16.
Tel.: 1-375-1184
Nyitva: szerda–vasárnap 14–18 óráig. 

• Nemes nyomokon… – Színház a Kolozsvári 
Farkas utcában. A kamarakiállítás a kolozsvári 
magyar színház és színészet történetének 
kivételes eseményeit és szereplőit mutatja 
be gazdag képes, írásos és tárgyi anyaggal 
illusztrálva (szeptember 24. – december 31.)
• „Embernek röpülni boldogság” – Latinovits 
Zoltán (1931–1976) – A tárlat a Latinovits-le-
gendán áttörve az alkotás minden gyötrel-
mével, örömével, bánatával küzdő, teremtő 
ember alakját próbálja megidézni
(október 10. – december 31.)
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Knoll Galéria Budapest
VI. ker., Liszt Ferenc tér 10. Tel.: 1-267-3842 
Nyitva: kedd–péntek 14–18.30 óráig, 
szombat 11–14 óráig. 

• Posztfelnőtt – csoportos kiállítás 
(szeptember 10. – november 11.)

Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 
Kutatóközpont
VI. ker., Vörösmarty u. 35. Tel.: 1-413-0440
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, 
szombaton 9–17 óráig. 

• Vendégségben Liszt Ferenc Sugár úti ottho-
nában (2022. május 7-ig)

Ludwig Múzeum – 
Kortárs Művészeti Múzeum
IX. ker., Komor Marcell u. 1. Tel.: 1-555-3444
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Nagylátószög. 120 éves a magyar film 
(november 14-ig)

Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum
III. ker., Korona tér 1.  
Tel.: 1-375-6249
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
 
• Helbing Ferenc (1870–1959) – A plakátmű-
vészet mestere (október 3-ig)
• Fiume – Kapu a nagyvilágra. A tárlat az 
egykori Magyarországhoz tartozó Fiume kikö-
tővárosának hajózását, iparát, kereskedelmét, 
vendéglátását mutatja be néhány kiemelten 
érdekes műtárggyal, élettel teli enteriőrökkel, 
valamint kipróbálható, interaktív eszközökkel 
(október 31-ig)

• Metafizikus áthatolás egy zebrán – 
Kortárs körkép vadászatról, természetről.
Az „Egy a természettel – vadászati és termé-
szeti világkiállítás Budapest 2021” kísérő- 
programja. A múzeum saját gyűjteményi 
darabjaira támaszkodva, valamint kortárs 
művészek alkotásaiból rendez kiállítást a 
vadászat és természet témájában. A közel 30 
művésztől kiállított munkák a kvázi reprezen-
tációs formától a kritikus álláspontig a téma 
megközelítésének sokféleségét mutatják be 
(szeptember 24. – november 21.)
• Esterházy Art Award – short list 
(december 1. – 2022. január 26.)

• Mi fán terem az ördöglakat? Emlékkiállítás 
Szentiványi Tibor tiszteletére 
(2022. január 9-ig)

Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtár
XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár
Tel.: 1-422-0765
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. 

• Vadászat és vadászfegyverek Magyar-
országon. A HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a 
Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművésze-
ti Múzeum gyűjteményeinek legszebb műtár-
gyai először szerepelnek közös kiállításban, 
olyan részletgazdag képet festve a magyar 
vadászat történetéről, amelyre mindeddig 
még nem volt példa. A kiállítás a honfog-
lalástól napjainkig mutatja be a vadászat 
célját, módjait és a míves vadászfegyvere-
ket (december 31-ig)

• Objektív szemmel – Válogatás a haditudósí-
tó század felvételeiből (1941–1944) 
(október 17-ig)

Hagyományok Háza 
(Budai Vigadó)
I. ker., Budapest, Corvin tér 8. Tel.: 1-225-6049
Nyitva: hétfő–szombat 10–18 óráig.

• Karsai Zsigmond, a Népművészet mestere – 
Lőrincrévétől a Tokaji Művésztelepig 
(szeptember 15-től)

K.A.S. Galéria
XI. ker., Bartók Béla út 9. Tel.: 30-906-1764,
Nyitva: szerda–péntek 15–18 óráig. 

• TOMEISHI / Megállító kő / Stop Stone – 
Husz Ágnes, japánban élő magyar keramikus 
művész installációs kiállítása 
(szeptember 16. – október 13.)
• Akvárium – helyspecifikus installáció – 
Freund Éva és Péter Szabina kiállítása 
(október 16. – november 14.)
• Fénydoboz – Koroknai Zsolt festő, grafikus 
kiállítása (november 5–9.)
• Amor vacui / Az üresség szeretete – 
Néma Júlia keramikusművész kiállítása 
(november 11. – december 8.)

Kassák Múzeum
III., Fő tér 1. (Zichy-kastély) Tel.: 1-368-7021
Nyitva: szerdán és péntek–vasárnap 10–17 
óráig, csütörtökön 12–19 óráig. 

• Költészet és performansz – A kelet-európai 
perspektíva (október 17-ig)
• Csodálatos történet? Egy avantgárd mű-
vészpár: Újvári Erzsi és Barta Sándor

A kiállítás a magyar avantgárd két, kevésbé 
ismert alakjának életművén keresztül vizsgálja 
a művészet és társadalom kapcsolatát az 
első világháború kitörésétől a harmincas évek 
végéig tartó időszakban. 
(november 12. – 2022. március 27.)

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár
III., Kiscelli u. 108. 
Tel.: 1-388-8560
Nyitva: okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig. 
Nov. 1-jétől kedd–péntek 10–16 óráig. 

• Kloáka, kanális, klozet – kis dolgok és nagy 
változások. Budapest csatornázásának kultúr-
története. (szeptember 26-ig)
• 60 év alatt a Föld körül – Az Európai Iskola 
grafikái a Makarius–Müller-gyűjteményből 
A kiállítás a Makarius-mappa történetét járja 
körül. Két fontos gyűjtő sorsa bontakozik ki, 
bepillantást nyerve a hidegháború éveinek 
művészeti életébe, kiállításaiba Budapesttől 
Buenos Airesig, a nyilvánosságból 1948 után 
kiszorult magyar művészek túlélési stratégi-
áiba, az absztrakt művészet recepciójának 
kérdéseibe és a közvetítő gyűjtők kulturális- 
transzfer-kísérleteibe (november 21-ig)
• Határtalan design. A régió egyik legjelen-
tősebb, tizenöt éves múltra visszatekintő, 
dinamikusan fejlődő független kiállítása és 
összművészeti rendezvénysorozata ezúttal 14 
ország több mint 140 dizájnerének, ékszer-
tervezőjének és képzőművészének a munkáit 
mutatja be. (október 8. – november 28.)

Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. 
Tel.: 1-392-0860
Nyitva: hétfő–péntek 8–20 óráig, szombaton 
és vasárnap 10–18 óráig.

• Fénnyel írt történetek – Sziráczki György 
fotókiállítása (október 3-ig)
• Remény – csoportos textilművészeti kiállítás 
(szeptember 26-ig)
• 13. Ötvösművészeti Biennále (szeptember 
30. – október 24.)
• Az év természetfotósa 2020 – Válogatás a 
hazai természetfotózás legjobb alkotásaiból 
(október 8. – november 7)
• Válogatás a Római Magyar Akadémia koráb-
bi ösztöndíjasainak alkotásaiból (november)
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• Fekete fény – Margaret Watkinsra kiállítása 
(október 12. – 2022. január 16.)

MissionArt Galéria
V. ker., Falk Miksa u. 30. Tel.: 1-302-8587 
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig.

• „Bandynak szerettetel” / Tandori Dezső – 
Baranyay András. Képversek, levelek, fotómű-
vek. A kiállítás kapcsolódik a Műcsarnokban 
megrendezett Baranyay András-emlékkiállítás-
hoz (október 4. – december 3.)

Műcsarnok – Műcsarnok#Box – 
Műcsarnok Kamaraterem
XIV. ker., Dózsa György út 37. Tel.: 1-460-7000
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig, csütörtö-
kön 12–20 óráig. 

• Kik vagyunk – Fotográfiák képzőművészek-
ről (szeptember 26-ig)
• A fény képei – II. Fotóművészeti Nemzeti 
Szalon (szeptember 26-ig)
• Képekben gondolkodnak – Filmesek fotói 
(szeptember 26-ig)
• Színtér, álomtér – Simon Endre Szolnay-díjas 
festőművész kiállítása (október 3-ig)
• Baranyay András képzőművész életmű-kiállí-
tása (október 6. – december 5.)

Molnár Ani Galéria
VIII. ker., Bródy Sándor utca 36.
Tel.: 30-300-8019
Nyitva: kedd–péntek 12–18 óráig. Más időpont-
ban előzetes bejelentkezéssel látogatható.

• Személyes absztrakciók – Fábián Erika és 
Sági Gyula grafikusművészek kiállítása (szep-
tember 17. – november 5.)
• Dream / Hope – Benczúr Emese és Tina 
Gverović képzőművészek kiállítása 
(november 10. – 2022. január 8.)

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI. ker., Ménesi út 65. Tel.: 30-201-1073, 
Nyitva: csütörtök, péntek, szombat 10–13 
óráig, és 15–18 óráig, illetve előzetes bejelent-
kezéssel: mcpmuzeum@gmail.com.

• Ami szép, az igaz is – Molnár-C. Pál 
festőművész és Búza Barna szobrászművész 
kiállítása (2022. január 30-ig)

Óbudai Társaskör Galéria
1036 Budapest, Kiskorona u. 7.
Tel.: 1-250-0288
Nyitva: hétfő–péntek 15–19 óráig. 

• Irányulatlanság II. – Fekete Balázs fenegye-
rek kiállítása (szeptember 24-ig)
• Hol van Zénon? – Fodor Emese festőművész 
kiállítása (október 4–24.)
• Blacklight – Bögi Dia képzőművész kiállítása 
(november 3–21.)

Pesti Vigadó
V. ker., Vigadó tér 2. Tel.: 1-328-3300
Nyitva: mindennap 10–19 óráig.

• Orcád világossága – Görögkatolikus művé-
szet (szeptember 20-ig)
• Ezerarcú szeretet – A Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus rendezvénye (szeptember 20-ig)
• Legyetek tanúim – Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus Budapesten 1938-ban 
(szeptember 20-ig)
• Találkozások – Kortárs képző- és iparművé-
szeti eucharisztikus kiállítás (október 10-ig)
• Hazádnak rendületlenül – Görgényi István / 
1956. Eltakart képek, rejtett életmű – az 1956-
os forradalom és szabadságharc ábrázolása 
Görgényi István (1917–1973) művészetében 
(október 24. – november 29.)

Petőfi Irodalmi Múzeum
V. ker., Károlyi Mihály u. 16. Tel.: 1-317-3611
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• „Ki mondaná, hogy e hely csatatér?” – 
Régészeti kutatások a segesvári harctéren 
2018–2019 (december 31-ig)
• Édes Anna / Kosztolányi – Trianon 100 
(december 31-ig)
• Rézbőrű volt az alkony – A magyar indiáno-
zás nyomában (december 31-ig)
• Két Portré: Mészöly–Pilinszky 100 
(december 31-ig)
• Silány időből az örökkévalóba – Dante hatá-
sa a magyar irodalomban, képzőművészetben 
és zenében (szeptember 15. – december 31.)

Ráth György-villa
1068 Budapest, Városligeti fasor 12.
Tel.: 1-416-9601, 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

Magyar Nemzeti Galéria
I. ker., Szent György tér 2. Tel.: 1-201-9082
Nyitva: időszaki kiállítások: szerda–vasárnap 
10–18 óráig, állandó kiállítások: csütörtök–va-
sárnap 10–18 óráig. 

• „...félig kép, félig fátyol...” – Gedő Ilka 
(1921−1985) grafikái (szeptember 26-ig)
• Objektek, plasztikák, installációk az Arta-
ria-adományban (október 16-ig)
• Gerhard Richter. Valós látszat (november 14-ig) 

• World Press Photo 2021 
(szeptember 24. – október 31.)

Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára
I. ker., Bécsi kapu tér 2−4. Tel.: 1-225-2843, 
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig. 
• A nemzet emlékezete – A magyar történe-
lem mérföldkövei (december 31-ig)

Magyar Nemzeti Múzeum
1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.
Tel.: 1-338-2122. Nyitva: kedd–vasárnap 
10–18 óráig.

• Lát-lelet – a Szebeni Műhely jubileumi 
fotókiállítása. A World Press Photo kiállítás 
kísérőkiállítása. A 2015-ben alakult fotográfiai 
alkotóközösség, a Szebeni Műhely jubileumi 
kiállítása, amely tizenöt magyar fotóművész 
alkotásán keresztül az elmúlt évekből válogat 
(szeptember 24. – október 31.)

• Digital Storytelling. A World Press Photo 
kiállítás kísérőkiállítása. Az egyre népszerűbb 
online médiát a Digital Storytellying filmjei és 
multimédiái képviselik kísérőprogramként. A 
kiállítótérből nyíló moziteremben folyamatos 
moziélmény várja a látogatót, dokumentarista 
filmekkel (szeptember 24. – október 31.)

Magyar Népi 
Iparművészeti Múzeum
I. ker., Fő utca 6. Tel.: 1-201-8734
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. 

• Ifjú mesterek remekei – a Népművészet Ifjú 
Mestere pályázat 2021. évi kiállítása
(október 16-ig)
• 13. Országos Népi Mesterségek Művészete 
Pályázat kiállítása (szeptember 24. – 
2022. január 15.)
• Legeza Márta kosárkiállítása 
(október 22. – november 20.)
• 25 éves az Iharos Népművészeti Egyesület 
(november 26. – 2022. január 15.)

Mai Manó Ház
VI. ker., Nagymező utca 20. Tel.: 30-505-0455
Nyitva: kedd–vasárnap 12–19 óráig. 

• Fényterápia – Tombor Zoltán fotográfus 
kiállítása. Az alkotó közel kilenc év után, 2019-ben 
költözött haza New Yorkból. Divatfotográfusként 
nevét több mint húsz éve ismeri a szakma. Első, 
önálló, intézményi kiállítása átfogó képet nyújt az 
utóbbi években készült munkáiból (október 3-ig)
• I walk toward the sun which is always 
going – Alan Huck kiállítása (szeptember 15. – 
október 24.)
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VIDÉK
BALASSAGYARMAT

Palóc Múzeum
Palóc liget 1. Tel.: 35-500-133
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig. 

• Jónák Tamás festőművész kiállítása 
(szeptember második fele –november 30.)
• A zene a palóc ember életében 
(szeptember 27. – november közepe)
• Centrumból a perifériára – A trianoni 
békeszerződés hatásai Balassagyarmatra 
(november vége – 2022. január 31.)

BALATONFÜRED

Vaszary Galéria
Honvéd u. 2–4. Tel.: 87-950-876
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig,

• 50 éve város Füred – Képes történetek a vá-
rossá válás első évtizedeiből (2022. január 9-ig)
• Praeludium – MOdern MŰtár /MOMŰ/ – 
képzőművészeti kiállítás (2022. január 9-ig)

Nyitva: szerda–péntek 14–18 óráig, 
szombaton 10–18 óráig. 

• „AHOL ÉLNI JÓ” – Hergovits Marianna 
festőművész akvarell kiállítása
(szeptember 15. – október 6.)
• Kézfogó – a Kézimunka Akadémia kiállítása 
és workshopsorozata (október 9–31.)

Vintage Galéria
V., Magyar u. 26. 
Tel.: 1-337-0584
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig. 

• Ugyanaz mégsem / The same (yet not) – 
Szíj Kamilla grafikus kiállítása 
(szeptember 21. – október 22.)
• Vera Molnar képzőművész kiállítása
(november 23. – 2022. január 7.)

Virág Benedek Ház
I. ker., Döbrentei utca 9. 
Tel.: 20-269-0067
Nyitva: szerda–péntek 14–18 óráig, 
szombaton 10–18 óráig. 

• Négyszöglet – Budapest – Forrai Ferenc 
grafikus kiállítása (október 1. – 
2022. március 1.)
• Hiányzásra kijelölt hely – Tandori Dezső je-
lenléte(i). A magyar irodalom és kultúra ötven 
éven át tartó kiemelkedő életművét mutatja 
be Tandori Dezső (1938−2019) és Tandori 
Ágnes (1942−2020) első retrospektív kiállítá-
sa. A tárlaton a költő életművének „Feltételes 
megállóiba” és a világtól elzárt Lánchíd utca 
mikrokozmoszába is betekintést kaphatnak 
(október 2. – 2022. április 10.)

Vízivárosi Galéria
II. ker., Kapás u. 55. 
Tel.: 1-201-6925
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig, 
szombat 10–14 óráig.

• Újra együtt – Albert Katalin (1949–2018) és 
Ganczaugh Miklós (1946–2020) művészházas-
pár kiállítása (szeptember 28-ig)
• Miniképek – kiállítás a Magyar Festészet 
Napja alkalmából (október 6–27.)
• Örökségvédelem – Harmincéves az Első 
Magyar Látványtár (november 4–25.)

• Körforgásban: Romani Design
(szeptember 24. – december 5.)

Robert Capa 
Kortárs Fotográfiai Központ
VI. ker., Nagymező u. 8. 
Tel.: 1-413-1310
Nyitva: Nagy kiállítótér és Project Room: 
kedd–péntek 14–19 óráig, szombat–vasárnap 
11–19 óráig. 8F Galéria (utcafronti galéria): 
hétfő–szombat 9–19 óráig.

• Robert Capa, a tudósító (december 31-ig)
• André Kertész Szigetbecsének ajándékozott 
képei (december 31-ig)
• Overview effect – Surányi Miklós kiállítása 
(szeptember 16. – október 16.)

Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum
I. ker., Apród utca 1–3. 
Tel.: 1-375-3533
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Oktatás, hagyomány, innováció. A Semmel-
weis Egyetem 250 éve (december 31-ig)

Szépművészeti Múzeum
XIV. ker., Dózsa György út 41. 
Tel.: 1-469-7100
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig. 

• II. Amenhotep és kora. A fáraó sírjának felfe-
dezése (szeptember 16. – 2022. január 9.)
• Cezanne-tól Malevicsig. Árkádiától az 
absztrakcióig (október 28. – 2022. február 13.)

Tér-Kép Galéria
I. ker., Krisztina krt. 83-85. 
Tel.: 20-350-5401
Nyitva:  szerda–péntek 12–18 óráig, 
szombaton 10–18 óráig.

• Ez + Az – Grela Alexandra illusztrátor és 
festőművész kiállítása (szeptember 29. – 
október 30.)

Várfok Galéria
I. ker., Várfok u. 11. Tel.: 1-213-5155
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig. 

• Gaál Kata és Orr Máté kiállítása 
(szeptember 17. – november 6.)
 • GILOT100 – Françoise Gilot francia fes-
tőművész kiállítása (november 27. – 
2022. január 15.)

Várkert Bazár
I. ker., Ybl tér 2–6. Tel.: 
1-225-0310
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• New Visegrad Photography – szabadtéri 
kiállítás. Bemutatkoznak a V4 országok alkotói. 
A kiállítás az Art Market Budapest fotószekció-
jához kapcsolódik. (október 5. – október vége)
• Mesteri részletek – szabadtéri kiállítás
• Új világ született (december 31-ig) 
 
Várnegyed Galéria
I. ker., Batthyány 67. 
Tel.: 20/350-5401

• Mese, Mítosz, História – Archaizálás és má-
gikus realizmus az 1960-70-es évek magyar 
művészetében (2022. január 9-ig)
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• Ahogy én látom… – Csurák Erzsébet kép-
zőművész kiállítása (november 12. – 
december 5.)
• Dr. Máriás Béla képzőművész kiállítása
(december 11. – 2022. január 9.)

GYULA

Gyulai Almásy-kastély 
Látogatóközpont
Kossuth u. 15. Tel.: 66-650-218 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Kincsek őrzője – 150 éves a gyulai Erkel 
Ferenc Múzeum (november végéig)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Tornyai János Múzeum
Dr. Rapcsák András út 16–18.
Tel.: 62-242-224 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.

• A vitézavatás száz éve – Fejezetek a Vitézi 
Rend történetéből (december 31-ig)

KÁPOLNÁSNYÉK 

Halász-kastély
Deák Ferenc utca 10. Tel.: 21-292 0471
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• KOROK – SZÍNEK – HANGULATOK – válo-
gatás a Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti 
gyűjteményéből (október 3-ig)

KAPOSVÁR

Vaszary Képtár
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2.
Tel.: 82-512-228/101
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.

• Rippl-Rónai és a fiatalok (Kőröshegy – Ka-
posvár, 1908–1909). A tárlat a modern magyar 
festészet eddig fel nem tárt mozzanatát és a 
Balatoni Festőkolóniát alapozó progresszív 
fiatal művészek alkotásait mutatja be
(november 13-ig)

KECSKEMÉT

Bozsó Gyűjtemény
Klapka utca 34. Tel.: 76-324-625
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig. Hét-
főn, kedden és szerdán zárva. Előzetes egyezte-
téssel más időpontokban is látogatható.

• Orosz István grafikusművész kiállítása
(október 17-ig)    

Cifrapalota
Rákóczi út 1. Tel.: 76-480-776
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.

• Castrum Virtuale – Időutazás a fenékpusztai 
római erődben. (október 24-ig)
• Transcendo – Szávoszt Katalin Ferenczy Noé-
mi-díjas keramikusművész életműadománya a 
Kecskeméti Katona József Múzeumnak
(október 24-ig)    
• Átkelők a túlvilágra – Két gepida temető a 
Közép-Tisza mentén. Régészeti kiállítás
(2022. január 30-ig)

DEBRECEN

Déri Múzeum
Déri tér 1. Tel.: 52-322-207
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Határ–Sorsok – kiállítás a Trianonhoz kapcso-
lódóan (december 31-ig) 
• Elveszett paradicsom – A mezolit vadászok 
letűnt világa. Régészeti kiállítás (december 31-ig)

Kölcsey Központ
Hunyadi u. 1–3. Tel.: 52-518-400
Nyitva: mindennap 10–18 óráig.

• Vadlovak – Korbely Attila és Ozogány Kata 
fotókiállítása (szeptember 21-ig)
• Friss Termés – 30. Hajdú-Bihar Megyei Tárlat
(október 3–31.)
• Belső csend – a 2020-as virtuális Debreceni 
Tavaszi Tárlat legnépszerűbb alkotói
(november 2–28.)

Modem – Modern 
és Kortárs Művészeti Központ
Baltazár Dezső tér 1. Tel.: 52-525-010
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

•#IFeelSeen – a MODEM fiatal kurátorok pá-
lyázatának győztes kiállítása (október 9-ig)
• Evangélium 21 (november 7-ig)
• Kelet-közép-európai pályakezdő művészek 
a regionális identitásról (november 20. – 
2022. február 27.)
• Párizsi absztraktok. Abstraction-Création, 
Kandinszkij, Hélion, Calder, Moholy-Nagy… 
(október 3. – 2022. január 30.)

EDELÉNY

Edelényi kastélysziget
Borsodi út 7. Tel.: 48-524-030
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig, nov. 1-jétől 
kedd–vasárnap 10–17 óráig.

• Egy szoknya, egy nadrág, egy kastély… – válo-
gatás a miskolci Herman Ottó Múzeum filmpla-
kát- és bútorgyűjteményéből (december 31-ig)
• Egy műterem titkai…. – Csernus Tibor
(1927–2007), a magyar és a nemzetközi figura-
tív festészet kiemelkedő alakjának műterme és 
alkotásai (december 31-ig)

ESZTERGOM

Duna Múzeum / Duna Múzeum 
Európai Közép Galéria
Kölcsey u. 2. Tel.: 33-500-250 
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 9–17 óráig.

• 30 éves az Esztergomi Művészek Céhe
(október közepe – december vége)
• Végtelen – Kovács Melinda Rudolf-díjas 
fotográfus kiállítása (október 17-ig)

GÖDÖLLŐ

Gödöllői Városi Múzeum
Szabadság tér 5. Tel.: 28-421-997 
Nyitva: szerda–vasárnap 10–16 óráig.

• Mesés (B)irodalom (október 31-ig)

GYŐR

Esterházy-palota
Király u. 17. Tel.: 96-322-695
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Nagy-Győr jelességei – karrierek a 750 éves 
városban (2022. január 30-ig)

Magyar Ispita
Nefelejcs köz 3. 
Tel.: 96-318-141
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Győr Megyei Őszi Tárlat
(október 9. – november 7.)
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Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 
A Feszty-körkép megtekintése időponthoz 
kötött, látogatásához előjegyzés szükséges.

• Arany, ezüst, vas – A hunok régészeti hagya-
téka a Kárpát-medencében (október 15-ig)

PANNONHALMA 

Pannonhalmi Főapátság
Vár u. 1. Tel.: 96-570-100
Nyitva: kiállítások: péntek–vasárnap 
9–18 óráig.

• Vendégségben az Úr asztalánál – kiállítás 
a Főapátság szakrális kincseiből (december 
végéig)
• „Dulcis memoria dans vera cordis gaudia” –  
A cím egy, Clairvaux-i Szent Bernátnak tulajdo-
nított himnuszból kiragadott szövegrész. 
A kiállításon a „szentre” emlékeztető szövege-
ket őrző Biblia mellett helyet kapnak naplók, 
önéletírások, visszaemlékezések, levelek, 
krónikák, emlékkönyvek és díszkiadványok 
(november 11-ig)
• Láthatatlan spektrumok − Hét kortárs 
művész – Albert Ádám, Gosztola Kitti, KissPál 
Szabolcs, Lepsényi Imre, Salát Zalán Péter, 
Tranker Kata, Villányi Csaba – reflektálása  a 
főapátság gyűjteményeire. (november 11-ig)

PÁPA

Esterházy-kastély
Fő tér 1. Tel.: 70-314-1959
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Albrecht Dürer – A reneszánsz zseni és kora 
(december 31-ig)

PÉCS 

Zsolnay Kulturális Negyed
Zsolnay Vilmos utca 37. 
Tel.: 72-500 350
Nyitva: okt. 31-ig mindennap 9–18 óráig, nov. 
2-től mindennap 9–17 óráig. Bóbita Bábszín-
ház: hétfő–péntek 9–16 óráig, szombat 9–18 
óráig. m21 Galéria: szept. 30-ig mindennap 
10–18 óráig. Okt. 1-jétől 31-ig: kedd–vasárnap 
kedd–vasárnap 10–18 óráig. Nov. 2-tól kedd–
vasárnap 10–17 óráig.

• Fények / Ritmusok – Lucien Hervé és Rodolf 
Hervé fotókiállítása (október 4-ig)

• Bóbita 60 – Időjáró ünnepi kiállítás 1961–
2021 (2022. június 19-ig)
• Nemes Csaba képzőművész kiállítása
(október 14. – november 21.)

SALGÓTARJÁN 

Dornyay Béla Múzeum
3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.
Tel.: 32-520-700
Nyitva: hétfőn 9–16 óráig, kedd–péntek 9–17 
óráig, szombaton 8–16 óráig.

• Szentandrássy István festőművész kiállítása
(szeptember 21. – október 20.)
• Antal András keramikusművész kiállítása
(november)
• Gaál István filmrendező fotókiállítása
(november–december)
• A Balassi Bálint Asztaltársaság alkotóinak 
közös kiállítása (szeptember–október)
• Középkori templomok és várak Nógrád me-
gyében – Shah Timor fotókiállítása
(november–december)

Népi Iparművészeti Gyűjtemény
Serfőző u. 19. Tel.: 76-327-203
Nyitva: kedd–szombat 10–16 óráig. Ettől eltérő 
időpontban csoportok számára a látogatás 
előzetes bejelentés esetén lehetséges.

•  Erdélyi mellesek – Karsai András és Faragó 
Ágnes magángyűjtők kiállítása (szeptember 30-ig)
• Zana 100+1 – kiállítás Zana Dezső kalotasze-
gi néprajzi gyűjteményéből (december 18-ig)

KESZTHELY 

Balatoni Múzeum
8360 Keszthely, Múzeum u. 2. Tel.: 83-312-351
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig.

• 13. PELSO – Országos Kerámia és Gobelin 
Biennále (december 31-ig)
• Jubileumi Balatoni Kisgrafikai Biennálé – 
dr. Poór Ferenc gyűjteménye (október 9-ig)

MISKOLC

Feledy-ház
Deák tér 3. Tel.: 46-500-680 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• Rajzok verssorokra – Válogatás Feledy Gyula 
(1928–2010) grafikusművész irodalmi illusztrá-
cióiból (2022. január 9-ig)
• Ötvös-Tárgyak – Szalay Edit ötvösművész 
egyéni tárlata (december 31-ig)

Petró–ház
Hunyadi u. 12. Tel.: 46-504-130 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• A harcos – kamaratárlat Szalay Lajos rajzai-
ból (2022. január 9-ig)
• Kard és szablya – fegyvertörténeti kiállítás 
(2022. január 9-ig)

Rákóczi-ház
Rákóczi u. 2. Tel.: 46-500-680
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• A grafika funkcióváltozásai – Petneki Áron 
kiállítása (szeptember 16. − október 31.)
• Enyém, tied, miénk – a Miskolci Galéria gyűj-
teményének új darabjaiból összeállított kiállítás
(szeptember 28. – 2022. január 9.)

• Itt állt Apám – Döbröczöni Kálmán (1899–
1966) festőművész emlékkiállítása
(november 11. – 2022. január 16.)

Petró–ház
Hunyadi u. 12. Tel.: 46-504-130
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• A harcos – kamaratárlat Szalay Lajos rajzai-
ból  (2022. január 9-ig)
• Szablya és kard – fegyvertörténeti kiállítás 
(2022. január 9-ig)

Thália-ház – Színészmúzeum
3525 Miskolc, Déryné u. 3. Tel.: 46-500-680, 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• Bartók+Pilinszky+én (december 31-ig)

NYÍREGYHÁZA

Jósa András Múzeum
Benczúr tér 21. Tel.: 42-315-722
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• Elit alakulat 2.0 – a miskolci Herman Ottó 
Múzeum és a székelyföldi Csíki Székely Múzeum 
vándorkiállítása. A Kárpát-medence leggazda-
gabb honfoglalás kori temetői (november 14-ig)
• Szabolcs vezér földjén – kiállítás a Jósa 
András Múzeum saját anyagából. A Felső–Ti-
sza-vidék legszebb honfoglalás kori leletei. 
(november 14-ig)
• Földrejtette kincsek – Bronzkori leletegyütte-
sek a Tisza-vidéken (november 14-ig)

Kállay Gyűjtemény
Bessenyei tér 15. 
Tel.: 42-310-566 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• Bőrből megálmodott csodák – Koszta Zoltán 
bőrműves kiállítása (október 6-ig)
• Nagy Enzo Zoltán felvidéki festőművész kiállí-
tása (október vége – november vége)

ÓPUSZTASZER

Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark
Szoborkert 68.
Tel.: 62-275-133/103 vagy 104
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MANK Galéria / 
Szentendrei Régi Művésztelep 
és Galéria
Bogdányi u. 51. 
Tel.: 26-501-060
Nyitva: hétfő–péntek 9–17 óráig, 
szombaton és vasárnap 10–17 óráig.

• Gergye Krisztián táncművész egyéni kép-
zőművészeti kiállítása (október 2-ig)
• Kertész Másként – kiállítás a MANK 
Nonprofit Kft. és a Kertész Imre Intézet által 
közösen kiírt alkotói pályázatra beérkezett 
alkotásokból (október 6. – október 30.)
• Környezettudatosságról szóló csoportos 
képzőművészeti kiállítás – magyar és lengyel 
képzőművészek kiállítása
(november 3. – december 4.)

MűvészetMalom – 
Modern és Kortárs 
Művészeti Központ
Bogdányi u. 32. 
Tel.: 20-779-6657 
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig.

• A kísérletezés szabadsága – Inforg Stúdió 
2000–2010 (2022. január 9-ig)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
(Szentendrei Skanzen)
Sztaravodai út 75. 
Tel.: 26-502-537
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• Amikor minden más lett… Élet a nagy háború 
alatt és után. A kiállítás azokat a nagy háború 
okozta változásokat mutatja be személyes 
és közösségi történeteken keresztül, amelyek 
hatással voltak a vidéki mindennapi életre 
(november 14-ig)
• Határ-jelek – Szabadtéri installáció a Kisré-
ten (november 14-ig)
• Vagonlakók. Trianon árvái – vagonkiállítás. 
A kiállítás annak a több százezer egykori 
honfitársunknak állít emléket, akik a trianoni 
béke következtében teljes addigi életüket 
hátrahagyva, szülőföldjükről elmenekülve ér-
keztek az új határok által kijelölt országrészbe 
(november 14-ig)
• Határtalan gyűjtemény – A múzemi gyűjte-
mény legjei ( (november 14-ig)

ÚjMűhely Galéria
Fő tér 20. 
Tel.: 70-384-1185
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 
• Baksai József festőművész egyéni kiállítása
(szeptember 29. – október 24.)
• Roskó Gábor festő- és grafikusművész kiállí-
tása (október 27. – november 28.)

SZOLNOK

Damjanich János Múzeum
Kossuth tér 4. Tel.: 56-510-155 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• Sváby Lajos festőművész emlékkiállítása 
(október 14. – november 7.)
• VIII. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium 
beszámoló kiállítása (november 13. – december 
19.)

Szolnoki Galéria
Templom út 2. Tel.: 56-513-640
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• Ti adjatok nekik enni... – Bukta Norbert fes-
tőművész kiállítása (október 10-ig)
• Élő magyar festészet – kiállítás a Magyar 
Festészet Napja Alapítvány szervezésében
(október 16. – november 7.)
• Szolnoki Képzőművészeti Társaság kiállítása 
(november 13. – december 15.)

SZOMBATHELY

Savaria Múzeum
Kisfaludy S. u. 9.
Tel.: 94-500-720
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Vadászat – Közel a természethez. 
A kiállítás látványos válogatása a Föld számos 
területéről származó vadászati emlékeknek. 
(2022. március 31-ig)

Szombathelyi Képtár
Rákóczi Ferenc u. 12. 
Tel.: 94-508-800
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig.

• Kép-Tár-Ház II. – kortárs magyar képzőművé-
szeti kiállítás (október 21. – november 21.)

• Ne féljetek! – Péreli Zsuzsa Kossuth-díjas 
képzőművész, a Nemzet Művésze kiállítása 
(október 22-ig)

Fekete Ház
Somogyi u. 1. Tel.: 62-425-033 
Nyitva: június 25-től mindennap 10–18 óráig.

Clara – Rotschild Klára divatkirálynő a vas-
függöny mögött. A Magyar Nemzeti Múzeum 
vendégkiállítása (június 25. – december 31.)

Reök – Regionális 
Összművészeti Központ
Magyar Ede tér 2. Tel.: 62-471-411
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Horizont – A Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesületének kiállítása (november 14-ig)

SZENTENDRE

Czóbel Béla Múzeum
Templom tér 1. Tel.: 20-742-3145
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig.

• Két paletta – Modok Mária és Czóbel Béla 
kiállítása (október 29. – 2022. október 30.)

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: csütörtöktől–vasárnapig 10–18 óráig

• Szentendre, a Kereskedőváros – A Castrum-
tól a Kereskedőházig (december 30-ig)
• Kincskeresés, kaland, tudomány – 
Közösségi régészeti projektek Pest megyében 
(2022. január 31-ig)

IKON Galéria / Vajda Lajos Múzeum
Hunyadi u. 1. Tel.: 20-779-6657 
Nyitva: csütörtök–
vasárnap 14–17 
óráig.

• Nagyítás / 
Blow Up – Haász 
István képzőmű-
vész kiállítása 
(szeptember 
30-ig)
• Szabadon – 
Nádler István 
festőművész kiállí-
tása (október 7. – 
2022. január 9.)

SÁROSPATAK

Rákóczi Múzeum
Szent Erzsébet út 19. Tel.: 47-311-083 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• A Rákócziak – kiállítás a II. Rákóczi Fe-
renc-emlékév tiszteletére (október 30-ig)
• Kalandozás a fegyvertörténetben – Urbán 
József Pál hagyatéka (december 31-ig)

SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALOM 

A Magyar Nyelv Múzeuma
Kazinczy u. 275. Tel.: 47-521-236
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• Aranyul – Toldi Miklós és a magyar nyelv.
Az audiovizuális kiállítás Arany János születésé-
nek 200. és a Toldi megjelenésének 170. évfordu-
lója alkalmából nyílt meg (december végéig)

SZEGED

Móra Ferenc Múzeum
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Tel.: 62-549-040, moramuzeum.hu
Nyitva: június 26-tól mindennap 10–18 óráig.

• Sisi – Királynő feketén-fehéren. Kiállítás  
a Magyar Nemzeti Múzeum anyagából
(június 26. – december 31.)



38  |  tárlatok

ARTKALAUZ – KIÁLLÍTÁSI MAGAZIN
artkalauz.hu • facebook.com/artkalauz
Kiadó: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
4025 Debrecen, Nyugati u. 26.
Felelős kiadó: a Szövetség elnöke
Főszerkesztő: Lantos Anikó, aniko.lantos@gmail.com
Tördelőszerkesztő: Kóté Zsolt
Megjelenik évente három alkalommal. ISSN 2062 8080
A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

TAPOLCA-DISZEL 

Első Magyar Látványtár 
Kiállítóháza
Derkovits u. 7−8. Tel.: 87-414-120, 30-244-6985
Nyitva: mindennap 10–18 óráig. 

• Együttállás – avagy 3x31. Az Első Magyar 
Látványtár Alapítvány, a MissionArt Galéria és 
a Várfok Galéria közös kiállítása. A rendszer-
váltást követően számtalan galéria, műkeres-
kedés nyílt országszerte. Születtek és bezártak, 
többségük rövid életű vállalkozásnak bizonyult. 
A kiállítás anyagát biztosító három intézmény 
ritka kivétel. 31 éves működésük meghatározó 
a hazai kortárs művészet megismertetésében, 
elfogadtatásában országhatárokon innen és túl 
(október 31-ig)

VESZPRÉM

Hősök Kapuja Látogatóközpont
Vár u. 2. Tel.: 30-789-4524
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig. 

• Fényben tündöklő – Válogatás a Laczkó 
Dezső Múzeum kortárs üvegművészeti 
gyűjteményéből (december 31-ig)

Laczkó Dezső Múzeum
Erzsébet sétány 1. Tel.: 30-208-2428
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig. 

• Cholnoky Jenő és a Balaton. A kiállítás célja 
a veszprémi kötődésű értelmiségi családból, 
Veszprémben született, gyermekkorában itt 
élt földrajztudós, egyetemi tanár életútjának 
bemutatása (december 31-ig)
• Lészen ágyú! – Gábor Áron rézágyúja
(2021. október 6. – 2022. január 31.)



Raffaello, Botticelli művei 
és Pompeji titkai a mozivásznon

A művészet templomai ismeretterjesztő mozifilmsorozat következő epizódja Raffaello, az ifjú 
zseni címmel augusztus végétől látható országszerte a mozikban. A film teljesen új megközelí-
tésben emlékezik meg a reneszánsz festőzseniről: rendkívüli női portrékon keresztül közelít az 
abszolút szépség titkát fáradhatatlanul kutató művész életpályájához és művészetéhez.

A sorozat következő epizódja október 21-től a Pompeji – A bűnös város. A vulkánkitörés 
helyett inkább a római lakosok rekonstruált mindennapjaira fókuszáló filmben feltárulnak a 
titkokkal övezett város rejtélyei, amelyek jelentős hatást gyakoroltak az egyetemes kultúra 
és művészet fejlődésére a neoklasszicizmustól a kortárs művészetekig.

November 18-tól érkezik a mozikba a Botticelli és a Mediciek, amely „a szépség feltaláló-
jának” is nevezett Sandro Botticelli (1445–1510) életén, küzdelmein és sikerein, valamint a 
legismertebb reneszánsz művészetpártolóval és patrónussal, Lorenzo „Il Magnifico” Medici-
vel való kapcsolatán keresztül mutatja be Firenze virágzó korszakát. 

A sorozat decemberi bemutatója Salvador Dalí ifjúkora+ címmel a szürrealista mester fiatal-
korát mutatja be. A Gala-Salvador Dalí Alapítvány szakmai közreműködésével elkészült film a 
művész születésétől 1929-ig – a szürrealista mozgalomhoz való csatlakozásig – tartó korszak-
ra és Dalí fiatalkorának helyszíneire, Figueresre, Barcelonára, Madridra és Párizsra fókuszál.

A sorozat korábbi részei is rendszeresen elérhetők budapesti filmklubvetítéseken a Várkert 
Bazárban és az Art+ Cinemában, emellett a filmek otthonról is megnézhetők a Pannonia 
Entertainment online filmkölcsönzőjében. 

Részletek: 
www.facebook.com/AMuveszetTemplomai   

www.pannonia-entertainment.hu/filmkolcsonzo 



Látogassa meg a Budavári Palota 
újjászületett csodáját,  
a Szent István-termet!

szentistvanterem.huFoglaljon időpontot online!
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