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PÁloSOk
Alapítója halálának 750. évfordulóját ünnepelte 2020-ban az egyetlen magyar alapítású és máig működő férfi szerzetesrend, a pálos
rend. A hagyomány szerint az 1220-as évektől népszerűvé vált magyarországi remeteéletet Boldog Özséb, az esztergomi kanonokból
lett pilisi remete szervezte közösségivé. Amikor Özséb 1270. január
20-án az égi hazába költözött, egy dinamikusan fejlődő szerzetesrendet indított történelmi zarándokútjára. E zarándokút párhuzamosan haladt a magyar és a világtörténelem útjaival. Állomásai között
éppúgy szerepel a középkori királyaink országformálása, a reformáció okozta kihívás, a törökellenes küzdelmek egységkovácsoló ereje,
a virágzó barokk vallásosság, mint a nagy földrajzi felfedezésekkel
járó missziós munka, vagy épp a kommunista egyházüldözés során
vállalt vértanúság. A Nemzeti Múzeumban látható kiállítás célja,
hogy átfogó képet adjon a világon ma négy kontinensen szolgáló, de a magyar erdők remetelakásaiból induló szerzetesrend múltjáról, jelenéről és távlatairól.
A kiállításon egyaránt láthatók a Kárpát-medencei kolostorok régészeti leletei, a középkori, pálos
vonatkozású irodalmi emlékeket őrző hazai és külföldi kódexek, kora újkori nyomtatványok, számos festmény, metszet, szobor, arany és ezüst liturgikus tárgy, amelyek mind-mind a rend gazdag
örökségéről tanúskodnak.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
június 15. – szeptember 12.

PrEMonTrEiEK 900
A 900 ÉVes PrEMonTrEi REnD tÖRtéNEte MAgYarORsZágON
A premontrei kanonokrendet 1121-ben, kilencszáz éve alapította Szent Norbert. A rend tagjai szinte az alapítás óta jelen vannak Magyarországon is. A premontreiek az elmúlt évszázadokban részesei és alakítói voltak a magyar társadalomnak, vallási életnek, művészetnek és tudománynak is.
Az évforduló alkalmából a Magyar Premontrei Cirkária és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiállításon mutatja be a rend történetét. A tárlat áttekintést nyújt a rend lelkiségéről, alapításáról, magyarországi múltjáról és jelenéről. Bemutatja a premontreiek magyarországi tárgyi örökségét, feldolgozza a rendtagok hozzájárulását
a magyar kultúrához. A rend mai magyarországi apátságaiban és
rendházaiban őrzött alkotások és dokumentumok mellett számos
hazai és külföldi gyűjteményből kölcsönzött műtárgyon keresztül
elevenedik meg a premontreiek kilencszáz éves magyarországi története. A kiállítás elsődlegesen a Gödöllői Premontrei Apátság és
Levéltár, a Csornai Premontrei Apátság és Levéltár, a Premontrei
Női Kanonokrend Zsámbéki rendháza, valamint több premontrei
kötődésű gimnázium gyűjteményéből származó, korábban kiállításon még soha nem látott alkotáson, liturgikus tárgyon, dokumentumon, valamint fotografián keresztül mutatja be a premontrei rend
szerteágazó szellemi és kulturális örökségét.
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
szeptember 15-ig

EVanGÉliUM 21
A magángyűjteményből rendezett csoportos
tárlaton neves hazai művészek jelennek meg,
evangéliumi kérdéseket feszegetve, kortárs
szemlélettel. A válogatás Jézus életét mutatja be kortárs képzőművészeti ábrázolásokon
keresztül, olyan alkotók segítségével, mint
Mátrai Erik, Bukta Imre, Fátyol Viola, Imre
Mariann, Asztalos Zsolt, Csontó Lajos, Richter Sára Lovas Ilona. A 21. század felbolydult
értékrendjében fontos kérdés a művészek és
a közönség részéről, hogy ma mennyiben releváns a misztika érzékeltetése a művészetben.
A válasz rendszerint elfogadó, azaz kimondja, hogy bármilyen ellentmondásos is a világ,
akkor is megnyugvást adhat a művészet, ha
nem a klímaváltozás, a szegénység, a vírusfenyegetettség vagy a társadalmi, illetve egyéni
feszültségek a témái, hanem egy attól elemelő megközelítés, mint amilyen a spiritualitás.
Ennek kifejezésére a 20. századi avantgárd irányzatok megteremtették a nyelvezetet, amelyre
a 21. századi művész alapozhat. A gyűjtemény
célja századunkban olyan formát találni az
evangélium képzőművészeti közvetítésére,
amely nyelvezetében és képi kifejezési módjaiban is integrálja Jézus életének aspektusait a
jelenkor összetett és problémákkal teli életébe.
Modem − Modern és Kortárs
Művészeti Központ, Debrecen
július 31. − november 7.

ARanY, EZüsT, vAS A HunOK réGÉsZetI HagYAtéKA
A KárPÁt–MedENcéBEn
A hunok kiemelt szerepet foglalnak el a magyar történelmi köztudatban, ugyanakkor
a róluk való gondolkodásmódot sokkal inkább formálja a magyar történeti mondavilág közoktatásban megismert vetülete és
a szépirodalmi feldolgozások, mint a tényleges történeti és régészeti kutatás eredményei. Sokszor ez az információhiány tévkoncepciók, a tudományosság határmezsgyéjén
mozgó álláspontok elterjedésének is teret
nyitnak. A kiállítás azt a célt tűzi maga elé,
hogy a hunok régészeti hagyatékának minél
szélesebb keresztmetszetét nyújtva mutassa be ennek a népnek az anyagi kultúráját
és történeti valóságát. A lószerszámzat és
életmód, temetkezés, hitvilág, rituálé, római
kapcsolatok témakörök köré csoportosítva, a
Kárpát-medencei régészeti örökségük tárgyi
kultúrájából kiindulva mutatja be az európai
hunokat. A két nagy hun halotti áldozati lelet, a szeged-nagyszéksósi és a pécsi, nagykozár-üszögpusztai nemesfém tárgyai, valamint a hunoknak küldött római aranyadó
részét képező szikáncsi érmék mellett, az
árpás-dombiföldi és szirmabesenyői temetkezések, valamint a kapolcsi előkelő germán
női sír is bemutatásra kerül. Az érdeklődők
láthatnak olyan különleges hunkori tárgyakat is, mint a kistokaji cikádák vagy a rádpusztai üst másolata, és az 5. századi koponyatorzítás szokásával is szembesülhetnek.
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
augusztus elejéig
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EMléKEzéS cZIgLer GyŐZőrE
Tavaly volt Czigler Győző építész születésének 170. évfordulója, a járványhelyzet miatt azonban csak
most nyílhatott meg a munkássága előtt tisztelgő tárlat Budapest Főváros Levéltárában. Czigler
Győző híresen nagy munkabírású építész volt, épületeivel ma is nap mint nap találkozhatunk, a művészettörténet azonban mégis viszonylag keveset foglalkozott életművével. Pedig neki köszönhetjük
az Andrássy úti Saxlehner-palotát, az Alkotmány utcai Kereskedelmi Akadémiát, a Hold utcai és
Hunyadi téri vásárcsarnokokat, a Központi Statisztikai Hivatalt, a Gozsdu-udvart, valamint a Műegyetem kémiai és fizikai épületét a lágymányosi kampuszon, de ő kezdte tervezni Budapest
egyik világszerte ismert épületét, a Széchenyi fürdőt is. Több más mellett szintén tervei
alapján épült fel a balatonfüredi Vaszary-villa,
a szombathelyi Savaria Múzeum, a győri bencés főgimnázium, valamint a bécsi Pázmáneum.
A Levéltár kiállítása végigköveti a mindössze
ötvennégy évet élt építész pályáját, amelyet
közgyűjtemények anyagából értő gonddal
válogatott eredeti tervrajzok, kéziratok, fényképek és egyéb műtárgyak, valamint építészhallgatók által készített makettek segítségével
ismerhetnek meg közelebbről a látogatók.
KIÁLLÍTÁS CZIGLER GYŐZŐ ÉPÍTÉSZ SZÜLETÉSÉNEK 170. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Budapest Főváros Levéltára
2021. október végéig

HAtáR-sORSOk
A trianoni békeszerződés centenáriumi évfordulójáról a Déri Múzeum tavaly a Trianon 100 című,
a virtuális térben jelenleg is elérhető online tárlattal emlékezett meg. A múzeum új, május óta személyesen is látogatható, HATÁr-sorSOK című kiállítása most ezt az online tárlatot kiegészítve, ám annál
jóval személyesebb hangon meséli tovább Trianon történetét. A kiállítás különlegessége, hogy nemcsak
a trianoni eseményekkel szembesít bennünket, hanem elmondja azt is,
hogy a korszak embere miként élte meg ezeket az időket, a „boldog békeidők” gondtalanságától Trianon tragédiáján, majd az egyre erősödő
irredenta kultuszon át a területi visszacsatolások koráig. Mindezt tárgyak, dokumentumok, korabeli fotó- és filmfelvételek, valamint visszaemlékezések segítenek megidézni, például olyanok, mint Osváth Jenő,
Nagyváradról menekült egykori számvevő naplójából vett részletek.
A tárlat Debrecen szerepét is bemutatja a Trianon utáni eseményekben:
megismerhetjük, miként változott szerepe a határváltozások után, végigkísérhetjük, hogyan jelent meg a revíziós gondolat a városi életben,
de mesél egyesületeiről, egykori vezetőiről és fontos intézményeiről is.
HATÁr-sorSOK
Déri Múzeum, Debrecen
december 31-ig

ELmoSÓdoTt HAtáRvONalAK

RÉzBőrŰ VolT Az aLkONy
A Petőfi Irodalmi Múzeum Rézbőrű volt az alkony című kiállításán a magyar „indiánozás”
nem mindig boldog történetén vezeti végig a látogatókat. A kiállítás kiindulópontjául Wirth Imre
kurátor egyik kedvenc gyerekkori könyvélménye,
Borvendég Deszkáss Sándor (indián nevén
Fehér Szarvas) A Szikláshegyek varázslója című
regénye szolgált. Mégsem Borvendég Deszkáss
az első, akit bemutat a tárlat, hanem Xántus
János természettudós, néprajzkutató, egykori
állatkerti igazgató, akinek 1858-ban megjelent
könyve (Xántus János levelei Éjszakamerikából) először adott itthon hiteles képet a prérin
élő indiánokról. A kiállításon természetesen
Baktay Ervin, az „indológus indián” is szerepel,
aki a könyvírás és számos egyéb elfoglaltsága
mellett elsőként szervezett indiántáborokat
a Dunánál. A tárlat nem feledkezik meg Cseh
Tamás és társai alapította, ma is működő, bakonyi indiántáborokról sem, de olyan hazai „indiánozókat” is bemutat, mint Húsvéti Tibor, N. László Endre, dr. Juhász Árpád vagy Wiesler József.
A különleges témában való elmerülésben számos tárgyi emlék (köztük naplók, levelezések),
installáció, valamint eddig nem látott filmfelvételek és fényképek segítik a látogatókat.
„RÉZBŐRŰ VOLT AZ ALKONY” –
A MAGYAR INDIÁNOZÁS NYOMÁBAN
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
december 31-ig

A tematikus csoportos tárlatok után a Várfok Galéria Herman Levente legújabb műveiből Magánélet címmel rendez kiállítást.
A művész 1976-ban született Marosvásárhelyen, ahova huszonöt Budapesten eltöltött
év után költözött vissza. Az új műcsoportot
az ismerős vidék, a hazatérés élménye ihlette. A kiállítási anyag szűkülő perspektívából
válik értelmezhetővé: a kiindulópontot a művész makrokörnyezete adja, vagyis az ember
nélküli végtelen mezők és természeti képek.
Ezt az idillt a képtérbe fokozatosan bekúszó
épített környezet betonblokkjai és korrodált
vasszerkezetei bontják meg. A következőkben a festményeken megjelennek az emberek, maga a művész és az ismerősök köre.
A legbensőbb szinteken eljutunk a magánélet elsődleges helyszínére az otthonhoz,
ahol a figyelem a hétköznapi tárgyakra, mint
az élet mementóira irányul. Maga a kiállítás
címadása egy paradoxon, a kiállítás gesztusa a magánélet inverzeként értelmezendő.
Ez az össze nem egyeztethető helyzet remekül fedi a tavalyi év tapasztalatait, amely
során az élet és munka, privát és nyilvános,
egyéni és kollektív közötti határvonalak egyszerűen elmosódtak.
HERMAN LEVENTE: MAGÁNÉLET
Várfok Galéria, Budapest
július 3-ig
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ÚJ kiÁLlíTÁsoKkAL váR mINdeNkIT az EDelÉNyi KAsTélYsZIgeT

A KelET-eURópAi PErSpeKtÍVa

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legszebb turisztikai ékköve, a Nemzeti Kastély- és Várprogram
keretében néhány éve teljesen felújított L’Huillier–Coburg-kastély, vagy mai nevén: az Edelényi kastélysziget. A gyönyörű, itáliai barokk palotákat idéző épületegyüttes 2014-es megnyitása óta számos kulturális program, kiállítás és múzeumpedagógiai foglalkozás helyszíne volt, és szerencsére ez
idén sem lesz másképp. Olyannyira nem, hogy az állandó tárlatok mellett most két új időszaki kiállítással is várják a kastélyba érkezőket. Az egyik az Egy szoknya, egy nadrág… egy kastély! című tárlat,
ahol a ’30-as, ’40-es évek ikonikussá vált magyar moziplakátjai és enteriőrjei között sétálva lehetnek
részesei egy különleges múltidéző élménynek. A másik kiállításon pedig nem más, mint Csernus
Tibor magyar származású, Kossuth-díjas,
párizsi festő „látja Önöket vendégül”, akinek műtermébe csöppenve megismerhetik
a szürrealista művész egyedi módszereit,
különleges látásmódját, egy kép születését,
valamint azt a bravúros technikai sokszínűséget, amely a magyar figuratív festészet
nagymesterét jellemezte.

A 20. század második felében kelet-európai költők és képzőművészek felfigyeltek a nyelv kommunikációs és politikai-ideológiai célú kisajátításának jelenségére. Érdeklődésük elsősorban a nyelv műviségére, anyagiságára és medializáltságára irányult, olyan performatív formákkal, amelyek alkalmasak
voltak a nyelv és a megszólaltathatóság kérdéseinek a
vizsgálatára. A Költészet és performansz – A kelet-európai perspektíva című, 2017-ben indult nemzetközi kiállítássorozat (melynek következő állomása a magyar
tárlat) a tekintélyelvű rendszerekkel szembeni felforgató művészi magatartások egy karakteres vonulatát
mutatja be. A műveket mindig történeti perspektívából vizsgálja, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet,
hogy a költészet és a performansz viszonylatában rejlő
potenciál időről időre újra jelentőséget kap a társadalmi-politikai válságokkal küzdő országokban, különösen
itt, a régióban. A Kassák Múzeumban – magyar helyszín lévén – Ladik Katalin és Szentjóby Tamás művei
játszanak dominánsabb szerepet, s igazi kuriózum,
hogy Szentjóby Szép sötétség – Audio-taktilista képvers
vakok számára című műve több mint ötven év lappangás után ezen a kiállításon lesz újra látható és hallható.

EGY SZOKNYA, EGY NADRÁG…
EGY KASTÉLY!
CSERNUS TIBOR – EGY MŰTEREM TITKAI
Edelényi kastélysziget
december 31-ig

ILonA KesERü ILonA / JElMezTErVek, SzITanYOmaTOk
ÉS raJzOK sZEnTenDrÉRől, A 20. SzÁZadBÓl
Az ÚjMűhely Galéria hosszú évtizedek óta a szentendrei művészet egyik emblematikus kiállítótere. A Grafikai Műhely autentikus helyszínén, a galéria második emeletén kiemelkedő minőségű
szitanyomatok készültek Lipták Mihály nyomdamester vezetésével. A lokálpatrióta, szentendrei
művészek mellett itt a kezdetektől azon kiemelkedő kortárs alkotók is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, akik valamilyen módon kapcsolódtak a kultikus művészeti központhoz. Így a magyar kortárs művészet kiváló grafikusai
és képzőművészei valódi műhelyként használták a helyet. Keserü
Ilona 1979 és 1984 közötti alkotói időszakában jelentős szerepe
volt Szentendrének, ahol a Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész a Szentendrei Régi Művésztelep nyári műterembérlőjeként
aktívan részt vett a város művészeti életében is, az egykori Grafikai Műhelyben pedig számos szitanyomatot készített. Jelen tárlat
helyszínének elődje, az egykori Műhely Galéria 1983-ban adott
helyet Keserü Ilona Rajzok, szitanyomatok című önálló grafikai
kiállításának. A felújított ÚjMűhely Galéria megnyitásának alkalmából Keserü Ilona Szentendréhez köthető grafikái kerülnek bemutatásra, amelyek közt kiemelt helyet kapnak a Szentendrei Teátrum
előadásaihoz is készített jelmez- és díszlettervei.
ÚjMűhely Galéria, Szentendre
július 4-ig

KÖLTÉSZET ÉS PERFORMANSZ –
A KELET-EURÓPAI PERSPEKTÍVA
Kassák Múzeum, Budapest
június 25. – október 4.

NAgYláTÓsZög. 120 ÉVes A MagYAr FilM
Az első megrendezett jeleneteket is tartalmazó magyar filmet, A tánczot 1901. április 30-án mutatták be a budapesti Uránia Tudományos Színházban. Ezt az időpontot tekintjük a magyar film
születésnapjának. 120 év telt el azóta, egy hosszú és fordulatos időszak, amelynek eredményeire, értékeire és kihívásaira ilyen távlatból érdemes visszapillantani. Az évforduló alkalmából rendezett kiállítás nagyívű áttekintést nyújt
a magyar mozgókép történetéről, amely a
film megszületésétől a némafilmkorszakon
és a hangosfilm feltalálásán át napjainkig
vezet. Megjelennek a különböző időszakok
mesterei és a nagy klasszikusok, de mellettük felbukkannak mára már elfeledett, filmtörténeti szempontból mégis meghatározó
művek is. Kitekintést ad továbbá azoknak
a nemzetközi karriert befutó, magyar származású alkotóknak az életére, akik a világ
filmművészetében is letették a névjegyüket.
Ludwig Múzeum, Budapest
július 16. – november 14.
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A NemZEt eMlÉKezETe
Az elmúlt ezer év magyar történelmének legfontosabb kordokumentumait mutatja be a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának ismét látogatható kétnyelvű kiállítása. A tárlat tizennégy
eredeti irat és számos látványos, multimédiás elem segítségével tizennégy történelmi eseményt elevenít fel. A sort a Levéltár legrégebbi oklevele, a Veszprémvölgyi kiváltságlevél (1109) nyitja, amely
a Magyar Királyság hivatali írásbeliségének első darabjai közül való. A tárlaton megtekinthető
II. András aranybullával megerősített oklevele (1221) és Mátyás király 1464. évi törvénye, amely
elsőként rendelkezik a Szent Korona őrzéséről. A 400 éves Habsburg−magyar viszony legfontosabb dokumentuma, a Pragmatica Sanctio (1723) mellett a Levéltár bemutatja az Erdélyi Nagyfejedelemség rangemelő oklevelét (1765) is, amelyben Mária Terézia Erdély különállását biztosította.
A látogatók a későbbi korszakokból megismerhetik 1848 alkotmányának eredeti dokumentumát,
az Áprilisi törvényeket (1848), míg a 20. század
sötét emlékeit őrző iratok közül – több más mellett – olyanokat, mint az 1945-ös Magyar−szovjet jóvátételi egyezmény. A kiállítást a rendszerváltás egyik meghatározó dukumentuma, az
Antall-kormány alakuló ülésénak jegyzőkönyve
(1990. május 23.) zárja.
A NEMZET EMLÉKEZETE –
A MAGYAR TÖRTÉNELEM MÉRFÖLDKÖVEI
Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára, Budapest
2022 őszéig

HOgYan LEtT vÁRos BAlaTOnFürED
Nyolcszáz ágyas szívkórház nem volt minden nagyközségben, ahogyan egy ezer embert foglalkoztató hajógyár sem volt tipikus tartozéka a magyar vidék kistelepüléseinek. Kevés falu mondhatott
magáénak két, nagyvárosi környezetbe is beleillő szállodát, márpedig az Annabella és a Marina
nagyszállók 1968−1969-es megnyitásával e két nagy épülettömb tette összetéveszthetetlenné az
akkor még községnek számító Balatonfüred sziluettjét. Az 1920-as évek kétezres lakosságszáma
1971-re (Füred városi rangra emelésének évében) már tízezer állandó lakosra duzzadt, amelyhez
nyáron további idénylakók és üdülők csatlakoztak. Az őszi-téli hónapokban sem állt le az élet, az
Annabella éttermében például holtszezonban naponta hatvanezer szilvás gombócot készítettek.
Füred két arcát mutatja az is, hogy éppúgy otthont
adott az akkor a szocializmus egyetlen nem hivatalos
szépségversenyeként funkcionáló Anna-bálnak, mint
pár héttel később a hajógyár területén megrendezett
rock- és punkfesztiválnak. A Vaszary Galéria Fortepanés MTI-fotókból rendezett kiállítása most ezekbe az
évtizedekbe invitálja látogatóit, bemutatva, hogy miként vált az egykori község az ország 79. és Veszprém
megye 7. városává.
50 ÉVE VÁROS FÜRED – KÉPES TÖRTÉNETEK
A VÁROSSÁ VÁLÁS ELSŐ ÉVTIZEDEIBŐL
Vaszary Galéria, Balatonfüred
június 6. – 2022. január 9.

SzENtaNdRÁsSy IStVán
KIálLÍtáSA

ÉLő nÉPműVÉsZet
Online nyílt meg, de szerencsére májustól már
személyesen is látogatható a mindig hatalmas
érdeklődést kiváltó Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás, amely idén tizenhetedik alkalommal mutatja be a Kárpát-medence legmívesebb és legszebb népművészeti
alkotásait. Az ötévente jelentkező tárlatra –
amelynek a Néprajzi Múzeum költözése miatt
ebben az évben a Hagyományok Háza ad otthon – most is kétlépcsős pályázat útján lehetett bekerülni. Az idei bemutatóra 464 egyéni
alkotó, 37 szakkör és 27, kifejezetten erre a
pályázatra alakult alkotóközösség 1533 pályamunkáját válogatták be. Ezek a számok azért is
figyelemre méltók, mert a 2018-ban a Műcsarnokban megrendezett Népművészeti Szalonon
kiállított tárgyak nem kerülhettek be a mostani
anyagba. A kiállítás alcíme: „A fenntartható
hagyomány”, vagyis a pályaműveknél elvárás
volt, hogy természetes anyagokból készüljenek
és a 21. században is használhatóak legyenek.
A Hagyományok Háza három szintjén és a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban látható
kiállításon tájegységi és tematikus blokkokban
láthatók a szebbnél szebb alkotások, köztük lakástextilek, viseletek, bútorok, ékszerek, hangszerek és még számos használati és dísztárgy.
XVII. ORSZÁGOS NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS
Hagyományok Háza, Magyar Népi
Iparművészeti Múzeum, Budapest
augusztus 24-ig

Páratlan jelentőségű kiállításnak ad otthont
júliustól a Kőszegi Várszínház: Szentandrássy
István Kossuth-díjas festőművész műveiből
nyílik tárlat a MANK Nonprofit Kft. szervezésében. Szentandrássy István életműve a kortárs
festészet és a roma gyökerekből táplálkozó kultúra meghatározó mérföldköve. A művész Péli
Tamás tanítványaként a klasszikus hagyományokból merítve a roma világszemlélet és szubkultúra sajátosan egyéni és különleges képi
nyelvét hozta létre. Lenyűgöző hatású, drámai
erejű kompozícióin a cigányság ősi, balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg
klasszikus irodalmi, mitikus minták kíséretében. A Kőszegen bemutatásra kerülő tárlat
exkluzív tematikus válogatás a nemrég elhunyt
művész hagyatékának kiemelkedő műveiből;
különleges katartikus utazás Szentandrássy
titkokkal teli, varázslatos világában, művészetében. A bemutatásra kerülő művek a Petőfi
Irodalmi Múzeum megbízásából tudományos
feldolgozás és kiállítási céllal a MANK-hoz került hagyaték részét képezik.
Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház, Kőszeg, július 9. − augusztus 2.
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TItKok A FölD AlaTt: HÁjiM ÖröKsÉGe
Akik ma a Szent György téren, a volt Honvéd Főparancsnokság előtt sétálnak, talán nem is
sejtik, hogy onnan nem messze, a lábuk alatt egy középkori zsinagóga maradványai vannak
betemetve. A budai Vár számos zsidó emléke közül ez csak egy, amit ma már sajnos csak elképzelni tudunk, ám szerencsére pár lépéssel odébb a régészek mást is találtak a föld alatt, amelyet
nemcsak hogy nem kellett visszatemetniük, hanem azóta a Várhegy egyik legizgalmasabb turisztikai látványosságaként várja az érdeklődőket. A bejáratot a Palota út 1. szám alatt (a Korona cukrászdával szemben) keressék, ahol a rácsos vaskapu után nem sokkal már a múltban, egy
középkori pincerendszerben sétálhatnak, amely a 2000-es évek elejének egyik legérdekesebb
felfedezéséhez, a budavári (s egyben a magyarországi) zsidóság legrégebbi, még a 13. században
épült mikvéjéhez, vagyis rituális zsidó fürdőjéhez
vezeti a résztvevőket. A 90 perces tematikus sétán szakavatott vezető és egy valóban látványos
kiállítás meséli el a középkori budai zsidóság történetét, amelyhez egy virtuális útitársat is kapnak,
a 13 éves Hájimot, aki a 15. század elején volt a
budai zsidó negyed lakója.

A Hauszmann-sztori
folytatódik

a Budavári Palotanegyed újjászületése

HÁJIM ÖRÖKSÉGE – KÖZÉPKORI TITKOK
NYOMÁBAN A BUDAI VÁR ALATT
Budavári Mikve

A HaUsZmaNn-SzTOri
1883-at írtunk, amikor Podmaniczky Frigyes elnökségével megalakult a Királyi Vár Építési Bizottsága, mégpedig azért, hogy a Budavári Palota egyre sürgetőbb bővítési és modernizációs
munkálatait felügyelje. A tervezéssel Ybl Miklóst bízták meg, aki el is készítette a terveket, ám
1891-ben bekövetkezett váratlan halála miatt csak a támfalak építéséig jutott. A palota átépítésének vezetőjévé ekkor – Ybl kívánságára – Hauszmann Alajost nevezték ki. Az utód nem állt meg Ybl
terveinél, továbbgondolva azokat, újabb épületeket, tereket, termeket, sétányokat álmodott, amelynek köszönhetően Európa egyik legelőkelőbb Palotanegyede jött létre Budán. A Várkapitányság ingyenesen megtekinthető kiállítása (amelyhez naponta 13 és 15 órakor tárlatvezetés is kapcsolódik)
egyrészt a nagyszerű építőmesternek és élete fő művének állít méltó emléket, másrészt a látogatók
megismerkedhetnek a 2019-ben indult és máris lenyűgöző eredményeket magáénak tudó Nemzeti
Hauszmann Programmal is. E kapcsán
a tárlat a múlt és a jelen építkezésein túl
a jövőbe is bepillantást enged, hisz megmutatja, hogy a Hauszmann eredeti terveit hűen követő, megannyi, az elmúlt
évtizedekben részben vagy teljesen
elpusztult épületet érintő rekonstrukció
után miként fog festeni a Budavári Palotanegyed néhány év múlva.
A HAUSZMANN-SZTORI − A BUDAVÁRI PALOTANEGYED ÚJJÁSZÜLETÉSE
Budavári Palota „A” épülete, Budapest
november 30-ig

Lovarda, 1912

INGYENES
KIÁLLÍTÁS
A BUDAVÁRI
PALOTÁBAN
Nyitvatartás
kedd–vasárnap 10.00–18.00
www.nemzetihauszmannprogram.hu

Lovarda, 2021

Hauszmann Alajos

1847–1926

SÉTÁINK
Hájim öröksége
Élményséta – középkori titkok nyomában a budai Vár alatt
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
Várból Palota
Séta a Budavári Palotanegyedben, a Várkápolnában
és a Királypincében
Borral folyó Kánaán
Séta a budai Várnegyedben és a nyugati pincerendszerben

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.
Tartson velünk, fedezzük fel közösen a budai Vár igazi arcát!

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.
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ÁTkeLÉs

KI vaGy TE, KazINcZy?

Nagyszabású, összegző kiállítással tiszteleg Nagy Gábor festőművész előtt a REÖK. Az Átkelés
az elmúlt évek talán legátfogóbb tárlata, a több mint 300 alkotás a Munkácsy-díjas művész szinte
teljes életművét összefoglalja. A magyar képzőművészet egyik legmeghatározóbb alakjának munkásságát végigkísérte művészetoktatói tevékenysége is, hiszen 1974-től egészen 2011-ig egykori
iskolájában, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanított. A tárlat a művész valamennyi alkotói
korszakát bemutatja a korai évektől egészen 2020-ig. A művek tematikus csoportokban láthatók:
az első emeleten főként a grafikák, míg a második emeleten a festmények szerepelnek, ezt egészítik ki mindkét szinten a kisplasztikák.
Vannak olyan Művészek, akik segítenek
átvészelni a világ, a saját világunk sötét időszakait, olyanok, mint a révész,
kinek a csónakja orrában lámpás világít. A nagyméretű olajfestményeken,
lírai, pókháló finomságú grafikákon át
a különleges elemekből összeépített
szobrokon és titokdobozokon keresztül
kivetül egy nagy Lélek, és engedi, hogy
megmártózzunk benne.
Reök-palota, Szeged
augusztus 3-ig

PErSpeKtÍVák – FÉnYbeN És áRnYbAN
AZ egRI réGI kéPtÁR leGsZEbB tÁJkéPEi

Gyerekfejjel, de akár felnőttként is előfordul az emberrel, hogy beszéd vagy
írás során véletlenül egy új kifejezést kreál, esetleg tévesen használ egy létező vagy csupán létezőnek gondolt szót. Ilyen esetekben a fogadói oldalról
szinte azonnal érkezik a mára szállóigévé váló megjegyzés, miszerint az
illető nem egy Kazinczy, ne is próbálkozzon új szavak meghonosításával.
Kazinczy Ferenc neve a köztudatban valósággal egybeforrt a nyelvújítással,
de életműve sokkal gazdagabb, rétegzettebb ennél. A széphalmi Magyar
Nyelv Múzeum új állandó kiállításának célja, hogy bemutassa Kazinczy
Ferenc kevésbé propagált emberi és alkotói oldalát. A kiállítás egészen új
perspektívában láttatja a magyar költőt, írót, aki számára a család és az alkotás volt a legfontosabb,
és aki egész életét az önképzésnek és a népművelésnek szentelte. Az irodalomszervező és művészetpártoló Kazinczy által folytatott munka megteremtette a lehetőséget az utána következő nemzedék,
az olyan világirodalomi rangú alkotók színrelépésének, mint Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor vagy
Arany János. Az író életútja műtárgyakon és műtárgymásolatokon (metszetek, könyvek, festmények)
keresztül a tőle származó idézetekkel támogatva elevenedik meg a látogatók előtt. A kilenc helyszínen
megvalósuló időutazás során Kazinczy gyerekkori képétől feleségének, Török Sophie-nak a portréján
keresztül jutunk el a házaspár legifjabb gyermekének, a vértanúhalált halt Ferenczy Lajosnak egyik
fennmaradt személyes tárgyához. A befogadói élményt a kiállításba épített multimédiás eszközöknek
köszönhetően animált vetítések és hanganyagok fokozzák. A nyelvészet és irodalom iránt fokozottan
érdeklődők számára kellő mennyiségű olvasnivaló áll rendelkezésére, ugyanakkor a hagyományosabb
modellek mellett játékosabb feladatokkal is készültek a szervezők. Ezáltal minden látogató, korosztálytól függetlenül könnyedén megtalálhatja a számára legideálisabb befogadási módot.
KAZINCZY − „SZOKOTT ÖSVÉNYEN SZOKATLANUL”
Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom

A SváJcI CukRÁsZ, AKi hÍRes MAgYar LEtT

Az egri Dobó István Vármúzeum 2021 nyarán egy elsősorban képzőművészeti anyag bemutatására profilírozott kiállítótérrel lesz gazdagabb a város szülöttéről, a jeles nagybányai festőművészről
elnevezett Ziffer Sándor Galéria – egykori ortodox
zsinagóga – felújításával. Az új helyszín helyet ad
az 1872-ben az egri érsek által létrehozott egykori
Líceumi Múzeumban összegyűlt, a Vármúzeum által letétként őrzött régi képtári anyag legszebb darabjainak. Ez az európai mércével mérhető kollekció
kiegészül a múzeum által az elmúlt hatvan évben
megvásárolt, elsősorban 16–19. századi európai és
18–19. századi magyar festményekkel. A képzőművészeti gyűjtemény jelentős számban őrzi továbbá
az Egerben is működött Kovács Mihály (1818–1892)
festőművész alkotásait, köztük tizenhét, zömében
az 1830-as években, itáliai tanulmányútja alkalmával készült vízfestményét. Ezek az akvarellek időszakos jelleggel kerülnek bemutatásra. A Galéria nyitó
válogatása a tájképekre, a természet és az ember
kapcsolatát sokrétűen magába rejtő együttlétezésre fókuszál.

1919-ben hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára a 65 éves korában elhunyt Émile Jean Antoine
Gerbeaud-t, vagy ahogy mi, magyarok ismerjük: Gerbeaud Emilt. Az eredetileg svájci születésű cukrász 1884-ben, Kugler Henrik hívására érkezett Budapestre, aki saját utódját kereste Gizella téri
(mai Vörösmarty tér) cukrászdájába. Gerbeaud 30 évesen lett Kugler üzlettársa, nem sokkal később
pedig az egyre népszerűbb vállalkozás egyedüli tulajdonosa.
Számtalan érdeme közül kiemelendő, hogy ő honosította meg
Magyarországon a konyakos meggyet, a macskanyelvet, a csokoládés drazsét, és persze az ő nevét viseli a zserbó sütemény is.
Műhelyeiben, csokoládégyáraiban művészi igénnyel megalkotott
termékei a világ távoli tájaira is eljutottak, a feljegyzések szerint
még a török szultán háremébe is szállított. Sok fiatal cukrász igazi példaképe lett a rendkívül dolgos, svájci mester, aki mindeközben szorgalmasan – sokszor süteménykészítés közben – tanult
magyarul. Életére hol máshol lehetne méltóbb módon emlékezni,
mint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban,
ahol ezentúl állandó kiállításon ismerhetik meg az érdeklődők a
Gerbeaud-sütemények és ma is világhírű cukrászuk történetét.

Ziffer Sándor Galéria, Eger
július 17-től

GERBEAUD EMIL 1854−1919
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest
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„A VilÁGjáRvÁNy ZAvaRbA eJtŐeN
AKtuÁLisSÁ teTtE a KOnCepCIót”

Erdei Krisztina: Riseset, Victory of the Sun,
fotósorozat, 2009−2020. A művész jóvoltából

A Ludwig Múzeum 2020-ban áprilisi nyitással mutatta volna be Lassú élet. Radikális
hétköznapok című kiállítását, a fogyasztói
társadalommal szemben kritikus és ökológiailag tudatos alkotásoknak adva hangot.
A világjárvány okozta helyzet azonban ezt
a projektet is újratervezésre kényszerítette,
egy microsite-on nyílt meg. Popovics Viktóriát, a Ludwig Múzeum Lassú élet kiállításának
ötletgazdáját és egyik kurátorát kérdeztük a
kiállítás témájának aktualitásáról a járvány
okozta helyzet tükrében.
Hogyan alakult ki a kiállítás koncepciója, milyen fő kérdések köré rendezték anyagát?
A kiállítás ötlete közel két évvel ezelőtt született meg, azzal az eredeti felvetéssel, hogy a
slow life hívószó alatt olyan alternatív életmódokat, stratégiákat, másképp gondolkodókat
mutassunk be, akik és amelyek a jelenlegi
társadalmi-gazdasági rendszer ellenében, a
fogyasztói társadalomból kilépve fogalmaznak meg állításokat. Olyan művekből indultunk
ki, amelyekben a lassulás, a „nemnövekedés”,
az önkéntes egyszerűség, valamint a fogyasztás visszafogásának koncepciója globális és
egyéni szinten egyaránt értelmezhető. Hoszszas keresgélés után a kiállítás alcíme végül
a Radikális hétköznapok lett, ezzel egyéni fogyasztói döntéseink fontosságát, mindennapi
tetteink és rutinjaink megváltoztatásának jelentőségét szerettük volna hangsúlyozni. Emellett

a kiállításba olyan műveket is beválogattunk,
amelyek egy-egy környezeti problémára és
a mögöttük meghúzódó gazdasági-politikai
mozgatórugókra irányítják a figyelmet, ilyenek Anca Benera és Arnold Estefan, valamint
Oliver Ressler munkái. Kaszás Tamás A munka
nélkül töltött idő című „kontemplációs” padja
vagy Zilahi Anna egész testre ható versmeditációja pedig többek között művészetfogyasztási
szokásainkból próbálnak kizökkenteni. A kiállítás tehát a változatos tematika mellett széles
műfaji spektrumot ölel fel, az egész termes
videóinstallációtól a többcsatornás vetítésen,
fotósorozatokon és festményeken át a hangkölteményig, sőt interaktív tárgyakkal is találkozhatnak a látogatók.

Mi volt az a közös nevező, amely mentén kiválogatták a tematikában szereplő művészeket,
alkotásokat?
A kiállításon rendhagyó módon a Ludwig Múzeum teljes kurátori csapata dolgozott. Volt egy kiinduló felvetésünk, ehhez ajánlott mindenki négyöt művészt, illetve konkrét alkotást, amit aztán
megvitattunk, szelektáltunk, vagy épp új szempontok után kutattunk. Közben magunkban is folyamatosan újra kellett fogalmaznunk, hogy mit
akarunk állítani a kiállítással, és az adott munka
milyen kontextusokban nyer a legtöbb értelmet.
Amiben azonban egyetértés volt köztünk, hogy
azokat a lehetőségeket, alternatívákat, meglévő
gyakorlatokat szerettük volna felmutatni, amelyek a vesztébe rohanó világunkból, a fogyasztói
spirálból mutatnak kiutat, vagy épp felhívják a
figyelmet a fennálló rendszerben mélyen gyökerező környezetpusztító és természetet kizsákmányoló mechanizmusokra. Az antropocén-elmélet,
amely elsősorban az ember felelősségét keresi
ebben a folyamatban, megdőlni látszik. Mára
világossá vált, hogy az emberiség nem egyformán tehető felelőssé a környezeti problémákért.
A hatalmas társadalmi egyenlőtlenségekből fakadóan a jóléti társadalmak teljesen más léptékben járulnak hozzá például a szén-dioxid-kibocsátáshoz, mint a szegény országok lakosai.
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A globális klímaváltozás hazai és nemzetközi
szinten is intenzíven tárgyalt téma. Vannak-e
specifikusan hazai, regionális szempontok,
jelenségek, amelyeket figyelembe lehet venni,
amikor ezt a témát Magyarországon tárgyaljuk, vagy egy az egyben becsatornázhatók a
kérdések a nemzetközi gondolkodásba?
A slow szemlélet egyik sarokköve a lokalitás,
a helyi „alapanyagból” való dolgozás, ezért a
kiállításban az amazonasi esőerdőktől egy
magyar ősvadonig, a tarcali Terrapolisig is eljutunk. Ez a Bartha Gabó által kialakított kísérleti jellegű permakultúrás kert Tokaj-Hegyalján
számomra igazi slow life paradicsom, a noninvazív kertészkedés, a tiszta élelmiszereken alapuló táplálkozás és a művészet metszéspontján.
Az ipari mezőgazdaság, a természeti folyamatok mesterséges gyorsítása szinte az egész
világot sújtó probléma, a megoldásokat azonban lokális szinten, a közösségi gazdálkodásban kell keresnünk. A Gabó által képviselt
élet- és gondolkodásmódot, tevékenységének művészeti dimenzióit és szemléletformáló erejét egy
Koronczi Endrével közösen készített videóinstalláció formájában tervezzük bemutatni.
Azon kívül, hogy megjelenési platformot, nyilvánosságot biztosít környezettudatos hangoknak, szükséges-e, lehetséges-e a kultúra
intézményeinek a környezettudatosság jegyében átgondolniuk a működésüket?
A kortárs művészeti világ, a különböző biennálék
és művészeti vásárok, ahogy a „kiállítás-csinálás” maga is egy rendkívül környezetszennyező
ágazat, kezdve a felhalmozódó csomagoló- és

installációs anyagoktól, a műtárgyak szállításán
át a művészek és kurátorok repülőn való utazásáig. A Lassú élet kiállítás eredetileg öt hónaposra tervezett, szokatlanul hosszú nyitvatartásával azt akartuk kommunikálni, hogy szeretnénk
kilépni a gyorsan felépülő és lebomló kiállítások
körforgásából. A képzőművészeti világban is
hatalmas a túltermelés és a túlkínálat, ezért
igyekeztünk már meglévő munkákat meghívni. A
márciusban berobbant világjárvány pedig amellett, hogy zavarba ejtően aktuálissá tette a koncepciót, a kiállítás ökológiai lábnyomát is szinte
a nullára redukálta.
A koronavírus miatt nem kerülhetett sor a kiállítás megnyitására a tervezett időpontban.
Hogyan alkalmazkodtak a járvány miatti
kényszerű helyzethez?
Bár a Ludwig Múzeum terei üresen maradtak,
a kiállítást az online térben nyitottuk meg, és
azóta is számos interneten követhető kísérőrendezvény, szobakoncert, beszélgetés, versfelolvasás zajlott a tárlathoz kapcsolódóan. Emellett létrehoztunk egy weboldalt, ahol a kiállítás
teljes anyaga mellett művészekkel készült interjúk, a járványhelyzetre reflektáló videók és egy
ún. Slow Tudástár is helyet kapott. Nem egy
virtuálisan bejárható tárlatot, hanem a kiállítás szellemi bázisát szerettük volna létrehozni,
folyamatosan frissülő tartalmakkal.
LASSÚ ÉLET. RADIKÁLIS HÉTKÖZNAPOK
Ludwig Múzeum − Kortárs Művészeti Múzeum,
Budapest
július 16. − szeptember 5.

Oto Hudec: Ha lenne egy folyóm, installáció, 2012. A művész és a Gandy Gallery jóvoltából
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KlASsZikUSok KÁpoLnÁSnYékEN

A kápolnásnyéki Dabasi Halász-kastélyban 25
kiemelkedő jelentőségű magyar festőművész
41 alkotásából álló válogatás kerül bemutatásra. A kiállítás alapját a szegedi Móra Ferenc
Múzeum képzőművészeti gyűjteménye adja,
amely szelekciót további három magántulajdonban lévő kép színesíti.
A Korok – Színek – Hangulatok című tárlat korszakokon és stílusokon átívelve a legjelentősebb
hazai alkotók munkáin keresztül mutatja be a
magyar művészettörténet fejlődését. A közel
egy évszázadot felölelő utazás során a látogatók
megtekinthetik a 19. század második felében felerősödő historizmus legnagyobb magyar mesterének, a színpadiasan megformált történelmi
témájú életképeiről elhíresült Benczúr Gyulának
Mátyás és Beatrix című festményvázlatát, valamint Greguss Imre hasonló szellemben született
Zách Kláráját. Ezzel párhuzamosan kiállításra
kerül a nemzeti festészet egyik legemblematikusabb képviselőjének, Munkácsy Mihálynak Egy
tál meleg leves című alkotása, amellyel a közönség első ízben 2018-ban a Móra Ferenc Múzeumban találkozhatott. A magángyűjtemény részét

képező realista életkép mellett kiállításra kerül
a szintén magántulajdonban lévő Mednyánszky
László Nyírfák alatt, valamint Iványi Grünwald
Béla Majális című képe is. A 19. századtól kezdve
a tájszemlélet fokozatosan átalakult, a romantikus tájak (Ligeti Antal, Telepy Károly) helyét naturalista ábrázolások vették át, majd az adott
pillanat múlékonyságát megragadva a tájképek
impresszionista, míg végül a közvetlen látványtól
teljesen elszakadva expresszív megformálásba
fordultak át. A tájképfestészetben bekövetkezett
változások a ’plein air’ (szabad levegő) megjelenéséhez és elterjedéséhez köthetők. A 19. század második felében megjelenő művésztelepek
és művészeti társulások a műtermi alkotással
szemben a szabadban festés gyakorlatát hirdették. A legjelentősebb hazai példa, az 1896-ban
alapított nagybányai művészkolónia alkotóitól
(Hollósy Simon, Iványi Grünwald Béla, Thorma
János, Csók István), melynek alkotóitól a kiállításon számtalan festmény megtekinthető.
A gyűjtemény kapcsán a tárlaton kiemelt
figyelmet szenteltek a szegedi kötődésű művészek, mint Kukovetz Nana, Tóth Menyhért és
Nyilasy Sándor bemutatkozásainak.
A tárlat a különböző festészeti műfajoknak
és témáknak széles merítését kínálja. Az impozáns névsornak köszönhetően a kiállításon
sokféle törekvés és alkotói életút kerül egymás
mellett bemutatásra.
KOROK-SZÍNEK-HANGULATOK − Válogatás a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből,
Halász-kastély, Kápolnásnyék
október 3-ig
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PrERafFAelITa rEMekMŰveK lONdoNbÓL
Soha annyi preraffaelita remekművet nem láthatott még magyar közönség hazai múzeumban,
mint amennyit most a Magyar Nemzeti Galéria idei első nagyszabású kiállításán bemutat. A közel
negyven festmény és több mint félszáz grafika a Tate Britain gyűjteményéből érkezett Budapestre.

„Nem tudlak megfesteni, de nagyon szeretlek” –
írta William Morris a feleségéről készült, La Belle Iseult című festménye hátoldalára 1858-ban.
Morris szerelmes szabadkozása ellenére egy
gyönyörű nőt láthatunk a képen, akinek alakja
azért különösen fontos, mert a preraffaelita
festők egyik legnagyobbjának, Dante Gabriel
Rossettinek is egyik kedvenc modellje volt a szomorú szemű Jane Morris. Róla mintázta például
az ezen kiállításon is látható, Ábrándozás című
világhírű festménye nőalakját is.
De kik voltak és honnan jöttek a preraffaeliták?
A kifejezéssel először 1848-ban találkozott a londoni művészeti élet, hiszen ebben az évben határozta
el hét agilis fiatal, hogy fellázadnak a londoni Királyi
Művészeti Akadémia konzervatív oktatási elvei
ellen, és megalapítják saját művészeti körüket, a
Preraffaelita Testvériséget. Vezetőik Rossetti, John
Everett Millais és William Holman Hunt voltak, akik
megegyeztek abban, hogy ezentúl a középkori,

illetve a kora reneszánsz, Raffaello előtti művészetet tekintik példaképnek. Vallásos szimbolizmus, az
irodalomhoz, a Bibliához és a legendákhoz fordulás jellemezte őket. Azonban nem egyházi képeket
festettek, hanem a szavakkal nehezen kifejezhető
emberi érzések bemutatására törekedtek, amelyek
hőseit a modern Anglia embereiről, kortársaikról
és családtagjaikról mintázták. Műveikben idővel
megjelennek a mindennapi élet problémái, az
emigráció és a női emancipáció témái is. Az eszményi szerelem és a szépség keresése is meghatározó volt munkásságukban (különösen Rossetti
és az őt követő második generációs preraffaeliták
művészetében). Érdekes tény, hogy a preraffaeliták
szinte összes múzsáját ma névről is ismerjük, hisz
az éteri szépségű hölgyek arcvonásait a művészek
legtöbbször saját vagy kortársaik szerelmeitől,
élettársaitól kölcsönözték.
A valóban lenyűgöző kiállításon összesen kilenc
szekció mutatja be a preraffaeliták művészetét,
egykori tagjaik életét, illetve képeik keletkezésének
történetét. S ha ez nem lenne elég, ehhez kapcsolódva egy bónuszkiállítás is várja Önöket Az utópia szépsége címmel, ahol a mozgalom magyarországi hatásait is megismerhetik.
VÁGYOTT SZÉPSÉG − PRERAFFAELITA
REMEKMŰVEK A TATE GYŰJTEMÉNYÉBŐL
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
augusztus 22-ig
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150 ÉVes A GraFIkaI GyűJtEMénY
A Szépművészeti Múzeum a jubileum alkalmából új tárlattal és egy hozzá kapcsolódó katalógussal várja a rajzművészet iránt érdeklődőket. A százötven éves anyag, amelynek alapját
az 1871-ben a magyar államnak adományozott
Esterházy-gyűjtemény képezi, ez alatt az idő
alatt számtalan hazai és nemzetközi adománynyal, valamint múzeumi vásárlással gyarapodott
Legutóbb, 2020−2021-ben két nemzetközileg
elis-mert, kiemelkedő jelentőségű alkotó, Georg
Baselitz és Maurer Dóra ajánlott fel munkákat a
Grafikai Gyűjtemény részére.
A kollekció íve a régi nagymesterek papírmunkáitól a 20. század elejéről származó rajzokon és
grafikákon keresztül a kortárs alkotásokig terjed.
Ennek a rendkívül kiterjedt és gazdag anyagnak a részleges bemutatására utoljára 1999-ben
került sor. Akkor a Szépművészeti Múzeum a
Grafikai Gyűjteményének legszebb rajzaiból jelentetett meg reprezentatív albumot, amelyhez
egy évvel később egy kiállítást is rendezett.
Huszonkét év után az évforduló kapcsán kiváló lehetőség nyílt a gyűjtemény friss szempontok
mentén való átgondolására és az utóbbi időszak
új szerzeményeinek bemutatására. Az idei évben
megjelenésre került Papír/forma. Nyolc évszázad
legszebb rajzai és sokszorosított grafikái a Szépművészeti Múzeum – Nemzeti Galéria gyűjteményeiben című nagy volumenű, gazdagon illusztrált katalógus több mint 540 művet vonultat fel
lapjain. A hagyományokhoz hűen az album meg-

jelenését ez alkalommal is egy kamarakiállítás kíséri Papír / forma: Leonardótól Miróig. Százötven
éve rajzok és grafikák bűvöletében címmel.
A tárlat során olyan rajzokkal és grafikákkal is
találkozhat a látogató, amelyeket érzékenységükből kifolyólag a múzeum csak ritkán állít ki. Így
hosszabb idő után újra a közönség elé tárulnak
az olyan régi mesterek lenyűgöző alkotásai, mint
Leonardo, Raffaello, Rembrandt, valamint Picasso, Schiele és Miró.
A kiadvány és a kiállítás rendhagyó módon az
alkotásokon felül a múzeum kulisszái mögé is betekintést enged azáltal, hogy a kötetben az alkotóművészek mellett a gyűjtemény munkatársai is
megszólalnak.
A kamarakiállítás és a katalógus nemcsak a
Grafikai Gyűjteményt helyezi új perspektívába,
de az újranyitásnak köszönhetően maga a múzeum is „tiszta lappal” indulhat.
LEONARDÓTÓL MIRÓIG − SZÁZÖTVEN ÉVE
RAJZOK ÉS GRAFIKÁK BŰVÖLETÉBEN
Szépművészeti Múzeum, Budapest
szeptember 5-ig
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FŐsZerEPbeN A FotÓ!
Nem is egy, hanem egyből négy „fotós” kiállítással
is várja az érdeklődőket a Műcsarnok, s ha már
ott vannak, érdemes is megnézni mindet, hiszen
ennyi nagyszerű hazai és nemzetközi fotóművész
munkájával ritkán találkozhatnak egy helyen.
Ádám Gyula, Déri Miklós, Keleti Éva, Korniss Péter, Kaiser Ottó, Urbán Tamás és Ádám,
Máté Bence, Szilágyi Lenke… és még megannyi
kivételes tehetségű fotóművész képei fogják
Önöket ámulatba vagy éppen gondolkodóba
ejteni. A II. Fotóművészeti Nemzeti Szalon kiállítói ők, és persze rajtuk kívül még sokan, hiszen
idén összesen 208 alkotó munkáját láthatják
egymás mellett a kiállítóterekben. Egyetemen
is tanító mesterek és tanítványaik, apa és fia,

itthon vagy éppen Venezuelában élő magyar
művészek mutatják be nézőiknek az általuk
látott világot, ki színesben, ki fekete-fehérben.
A márciusban kezdődött és jelenleg is zajló Budapest FotóFesztivál nyitókiállítása is a
Műcsarnokban látható, Fotóikonok – Archívumból történelem címmel, amelynek közel hetven
felvételén a fotográfia 20. századi történetét ismerhetik meg. A New York-i Howard Greenberg
Gallery gyűjteményéből érkezett válogatásában a nemzetközi hírességek (például Berenice
Abbott, William Eggleston, Man Ray) mellett
kitüntetett helyet foglalnak el a világhírű magyar származású fotográfusok, köztük André
Kertész, Robert Capa és Martin Munkácsi.
A Kik vagyunk kiállításon magukról a képalkotókról láthatnak képeket, hisz a tárlat
fotográfusok képzőművészekről készült fotóit mutatja be. Láthatják hazai művészeinket
az őket lencsevégre kapó fotós műtermében,

a saját műtermükben, egyedül, másokkal, magabiztosan, jól fésülve vagy félszegen, kócos
hajjal. A tárlat egyben a magyar képzőművészet elmúlt száz évének története is, hisz a portrék időíve a múlt századtól a jelenig tart.
A negyedik kiállításon mesterségüket tekintve nem fotóművészek képei szerepelnek, de
foglalkozásuk mégis a képalkotáshoz köti őket.
Erre a tárlatra a Műcsarnok filmesek fotóiból
válogatott – a kortársak és a régi nagyok (például Zsigmond Vilmos, Sára Sándor) mellett
bemutatnak fotókat olyan alkotóktól is, akik
a némafilm vagy a korai hangosfilm korszakában fényképészként kezdték pályájukat.
A FÉNY KÉPEI − II. Fotóművészeti
Nemzeti Szalon 2021
KIK VAGYUNK − Fotográfiák képzőművészekről
KÉPEKBEN GONDOLKODNAK − Filmesek fotói
szeptember 26-ig
FOTÓIKONOK – Archívumból történelem
június 27-ig
Műcsarnok, Budapest

24 | kitekintő

tárlatok | 25

TÁvoLI táJAkoN Az aLbERtiNÁbaN
Egy tájról vagy egy városról képet készíteni okostelefonunkkal és elküldeni azt valakinek, ma már magától értetődik. Ám amikor egy járvány idején a távoli helyekre
utazás hirtelen már mégsem olyan magától értetődő, az
ráirányítja a figyelmet a közvetlen környezetünkre, de a
táj művészi vizsgálatára is, amelynek ábrázolása csak
az elmúlt egy évben is izgalmas fejlődésen ment keresztül. Az Albertina is a tájképek felé fordította tekintetét új
kiállításán, amelyhez megnyitotta saját kincsesbányája
kapuit, és előszedte leghíresebb festményeit és grafikáit,
köztük olyanokat, amelyeket évtizedek óta nem mutattak be a múzeumban. A látogatók változatos sétára számíthatnak 450 év több mint 170 táján keresztül, olyan
alkotókat kapva útikalauznak, mint Dürer, Rembrandt,
Canaletto, Boucher, Caspar David Friedrich, Jakob Alt,
Cézanne, Adrian Zingg vagy Paul Klee. A kiállított művek többsége Albert Kázmér szász–tescheni
herceg (1738−1822), a múzeum alapítójának hagyatékából származik.
CITY AND LANDSCAPE. BETWEEN DREAM AND REALITY
Albertina, Bécs, augusztus 22-ig

IDősZAki KIálLÍtáSOk
(Állandó kiállítások: artkalauz.hu)

BUdaPEsT
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.

Budapest Galéria

• 7000 éves üzenet – Az újkőkori világ emlékei Budapest vidékén (október 31-ig)
• Zseniális találmányok – innovatív ötletek:
Epizódok az ókori technika történetéből.
A technika és a tudomány kétezer éves újdonságai (július 31. – október 28.)

• Natura morta – Gálhidy Péter szobrászművész kiállítása (július 11-ig)
• Tervezett véletlen – Molnár Judit Lilla képzőművész kiállítása (július 18-ig)
• Mikrotómia – csoportos képzőművészeti kiállítás. Kiállító művészek: Bagi Attila, Bernáth
Dániel, Dejan Dukic, Koszorús Rita
(július 30. – szeptember 19.)
• Elfelejtett tudások jegyzéke – csoportos képzőművészeti kiállítás. Kiállító művészek: Petra
Feriancova, Camille Henrot, Kaszás Tamás,
Joanna Rajkowska, Trapp Dominika
(július 30. – szeptember 19.)

B32 Galéria és Kultúrtér

XI. ker., Bartók Béla út 32.
Tel.: 1-787-0045
Nyitva: hétfő–péntek 14–19 óráig.
Július 19–30. között a galéria zárva van.

Jr, A VilÁG kRÓniKÁsa
Fekete napszemüveg, hetyke kalap, borosta. Mivel arcát soha nem mutatja, külsőleg így lehet csak
jellemezni korunk egyik legnagyobb hatású francia művészét, aki még a nevét sem hajlandó elárulni (egyelőre), mindössze monogramját ismerjük: JR. A titokzatos művész pályája egy, a párizsi
metrón talált fényképezőgéppel kezdődött 2001-ben, amivel aztán elkezdte dokumentálni barátait graffitizés közben. A képeit később felnagyította, és amolyan szabadtéri kiállításként épületek
falaira tette ki őket városszerte. Emberkrónikái, hatalmas képekkel elmesélt szabadtéri projektjei
itt kezdődtek, ám innentől nem volt megállás, pár év alatt a világ számos utcája vált kiállítóterévé.
Munkáiban gyakran fontos társadalmi-politikai problémákra reflektál (például nők jogai, menekültkérdés), de egyedülálló módon képes arra is, hogy különböző csoportok tagjait úgy mutassa
be, ahogy addig senki más. Londoni kiállításán pályája szinte összes munkáját megismerhetik,
így többek közt a Face 2
Face című izraeli-palesztin
projektjét, a The Secret of
the Great Pyramid, a párizsi Louvre kérésére készült
munkáját, vagy a Tehachapi című, egy maximális biztonságú kaliforniai börtön
fogvatartottjairól készült
fotóinstallációját.
JR: CHRONICLES
Saatchi Gallery, London
október 3-ig

• Kiállítás Czigler Győző építész születésének
170. évfordulója alkalmából (október végéig)

• Szolnoki Művésztelep kiállítása
(június 23. – július 15.)
• Színes fény / Analysis – Nagy Márta kerámiaművész kiállítása (június 24. – augusztus 13.)
• Mátyássy László szobrászművész kiállítása
(augusztus 24. – szeptember 17.)
• Segesdi Bori porcelánművész kiállítása
(augusztus 26. – szeptember 17.)

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.

• Bács Ferenc (1936–2019) – kamarakiállítás
(szeptember 5-ig)
• Herceg a vasfüggöny mögül –
Róna Viktor-emlékkiállítás (szeptember 5-ig)

Budapest Főváros Levéltára
XIII., Teve u. 3–5. Tel.: 1-298-7500
Nyitva: hétfő–péntek 9–18 óráig.

III. ker., Lajos u. 158. Tel.: 1-388-6784
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Budapesti Történeti Múzeum –
Vármúzeum

I .ker., Szent György tér 2., Budavári Palota E
épület. Tel.: 1-487-8800.
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Közösen kihordani: Születés – Péli Tamás
pannója (június 9. – szeptember 26.)
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Budavári Palota

tárlatok | 27

I., Budavári Palota A épület.
Tel.: +36-30-718-0324
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• A 120 éves Fészek vonzásában – In memoriam Molnár Éva. Kiállítás a Fészek Galéria
alapítójának és vezetőjének a tiszteletére.
(június 8. – július 30.)

• A Hauszmann-sztori (november 30-ig)

Fiktív Pub Gasztrogaléria

Deák Erika Galéria

VI. ker., Mozsár utca 1. Tel.: 1-201-3740
Nyitva: szerda–péntek 12–18, szombat 11–16
óráig. Előzetes bejelentkezéssel más időpontokban is látogatható.

VIII. ker., Horánszky u. 27. Tel.: 20-286-2118
Nyitva: mindennap 12–24 óráig.
• Arcok, képek, látomások – Molnár-Göb
Zoltán festőművész kiállítása
(június 14. – szeptember 5.)

• A kétely és csodálkozás bősége – Szűcs Attila festőművész kiállítása (augusztus 30-ig)

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

XI. ker., Bartók Béla út 25. Tel.: 1-209-3635
Nyitva: hétfő–péntek 12–18 óráig.
Június 20-tól augusztus 20-ig zárva.
• Om Money Padme Hum − Babos Zsili képzőművész kiállítása (június 17. – szeptember 1.)

Fészek Művészklub

VII. ker., Kertész utca 36. Tel.: 1-342-6549
Nyitva: kiállítás látogatása mindennap
14–21 óráig.

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 egyeztetéssel látogatható.
• Vasének – Rabóczky Judit Rita szobrászművész kiállítása (július 18-ig)
• Testmetaforák – Hermann Zsófia festőművész kiállítása (július 18-ig)
• Erotica Center – Tétényi Gabriella képzőművész kiállítása (július 18-ig)

Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeum

VI. ker., Andrássy út 103. Tel.: 1-469-7759
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig.
• Made in Asia – Százéves a Hopp Múzeum
(szeptember 19-ig)

Kassák Múzeum

III., Fő tér 1. (Zichy-kastély) Tel.: 1-368-7021
Nyitva: szerdán és péntektől vasárnapig
10–17 óráig, csütörtökön 12–19 óráig.
• Költészet és performansz – A kelet-európai
perspektíva (június 25. – október 4.)

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

• Kenyér és bor színében – Az úrvacsora
kortárs szemmel (július 25-ig)

Faur Zsófi Galéria –
Panel Contemporary

• Les lieux et le temps – Anna Mark festőművész kiállítása (június 16. – július 4.)

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

FUGA Budapesti
Építészeti Központ

V. ker., Petőfi Sándor utca 5. Tel.: 1-266-2395
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap
13–19 óráig
• Egzisztencia. Magunkon kívül – 25 éves a
pécsi Művészeti Kar (június 11. – július 4.)
• Küldjük a frigyládát – Buczkó György
szobrász- és üvegművész és Záborszky Gábor
festőművész közös kiállítása (június 12–28.)

• Csata a Harsány-hegynél 1687–2020
(szeptember végéig)
• Ellesett pillanatok – Katonaélet az 1960-as
évek felvételein (szeptember végéig)
• Magyarország és a „visztulai csoda” – magyar segítség a lengyel−bolsevik háborúban
(július 15-ig)
• Orate pro nobis! – Katonaszentek, Szent
katonák (szeptember végéig)
• Objektív szemmel – Válogatás a haditudósító század felvételeiből, 1941–1944
(október 17-ig)
Kültéri kiállítás /Tóth Árpád sétány
és Kapisztrán tér:
• Objektív szemmel – Válogatás a haditudósító század felvételeiből (1941–1944)
(október 17-ig)

Hagyományok Háza
(Budai Vigadó)

I. ker., Budapest, Corvin tér 8.
Tel.: 1-225-6049
Nyitva: a kiállítások megtekinthetők
hétfő–péntek 10–18 óráig.
• Élő Népművészet – 17. Országos Népművészeti Kiállítás (augusztus 24-ig)

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár
III., Kiscelli u. 108. Tel.: 1-388-8560
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Kiscelli Park – Vadregényes kastélykert. Szabadtéri kiállítás, parktörténet madárodúkon
(szabadtéri, parktörténeti tárlat)
• Emlékmodellek – Asztalos Zsolt képzőművész kiállítása (augusztus 1-ig)
• akadémia (körbejárás) – a Kiscelli Múzeum és
a tranzit.hu együttműködése (augusztus 1-ig)

Liszt Ferenc Emlékmúzeum
és Kutatóközpont

VI. ker., Vörösmarty u. 35. Tel.: 1-413-0440
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig,
szombaton 9–17 óráig.
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• Vendégségben Liszt Ferenc Sugár úti otthonában (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.

• Barabásilab: Rejtett mintázatok.
A hálózati gondolkodás nyelve. (június 20-ig)
• Spatial Affairs (június 27-ig)
• Térügyek – csoportos kiállítás
(június 27-ig)
• Lassú élet. Radikális hétköznapok – nemzetközi csoportos kiállítás (július 16. – szeptember 5.)
• Nagylátószög. 120 éves a magyar film
(július 16. – november 14.)

Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum
III. ker., Korona tér 1.
Tel.: 1-375-6249
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Patyi Fotóstúdió – Gasztrofotó-kiállítás
(szeptember 10-ig)
• Fiume – Kapu a nagyvilágra − A tárlat az
egykori Magyarországhoz tartozó Fiume kikötővárosának hajózását, iparát, kereskedelmét,
vendéglátását mutatja be néhány kiemelten
érdekes műtárggyal, élettel teli enteriőrökkel,
valamint kipróbálható, interaktív eszközökkel.
(október 31-ig)
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• Legendás lovagkor / Az apród titkos küldetése – kiállítás és kalandjáték (június 30-ig)
• Varázslatos Magyarország – fotókiállítás
Válogatás hazánk legszebb természetfotóiból
(június 1. – július 18.)
• Tündérvár – a 125 éves Magyar Mezőgazdasági Múzeum a művészetben (június 3. –
július vége)

Magyar Nemzeti Galéria

I. ker., Szent György tér 2. Tel.: 1-201-9082
Nyitva: időszaki kiállítások szerda–vasárnap
10–18 óráig, állandó kiállítások csütörtök–vasárnap 10–18 óráig.
• Vágyott szépség. Preraffaelita remekművek
a Tate gyűjteményéből (augusztus 22-ig)
• Az utópia szépsége. Preraffaelita hatások a
századforduló magyar művészetében – kísérőkiállítás (augusztus 22-ig)
• VAGY-VAGY. Baranyay András: Önarckép
Jane Morrisszal – Az 1800 utáni Nemzetközi
Gyűjtemény kabinetkiállítása (július 25-ig)
• „...félig kép, félig fátyol...” – Gedő Ilka
(1921−1985) grafikái (szeptember 26-ig)

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 történelem
mérföldkövei (szeptember 5.)

Magyar Nemzeti Múzeum

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

Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtár

XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár
Tel.: 1-422-0765
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.

• Élő Népművészet – 17. Országos Népművészeti Kiállítás (augusztus 24-ig)

• Premontreiek 900. A 900 éves premontrei
rend története Magyarországon
(szeptember 15-ig)
• Pálosok (június 15. – szeptember 12.)
• A nagyharsányi római villa mozaik padlója -Interaktív floor (június 17. – szeptember vége)
• Tarsoly-kiállítás – válogatás Máday Norbertgyűjteményéből (június 24. – augusztus vége)

Magyar Népi
Iparművészeti Múzeum

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

Mai Manó Ház

VI. ker., Nagymező utca 20. Tel.: 30-505-0455
Nyitva: kedd–vasárnap 12–19 óráig.
• Der Plan – Gerhes Gábor kiállítása. A
kiállítás a képzőművész utóbbi harminc évben
készült fotóalapú munkáit mutatja be.
(június 15. – augusztus 15.)

Műcsarnok – Műcsarnok
#Box – Műcsarnok Kamaraterem

XIV. ker., Dózsa György út 37. Tel.: 1-460-7000
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig,
csütörtökön 12–20 óráig.
• Fotóikonok − Archívumból történelem –
válogatás a New York-i Howard Greenberg
Gallery gyűjteményéből (június 27-ig)
• A Sors a nagy játékos – Kazanlár Ámin Emil
miniatúrafestészete (július 18-ig)
• Kik vagyunk – Fotográfiák képzőművészekről (szeptember 26-ig)
• A fény képei – II. Fotóművészeti Nemzeti
Szalon (szeptember 26-ig)
• Képekben gondolkodnak – Filmesek fotói
(szeptember 26-ig)

Pesti Vigadó

V. ker., Vigadó tér 2. Tel.: 1-328-3300
Nyitva: mindennap 10–19 óráig.
• A+B – Bakos és Árendás kiállítása (június 27-ig)
• Életre kelt képzelet. Szenes István 75
(július 2. – augusztus 22.)
• Orcád világossága – Görögkatolikus művészet − A Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszushoz kapcsolódó kiállítás a Magyarország
negyedik legnagyobb keresztény felekezetét
alkotó görögkatolikus egyház egyházművészeti kincseiből. (augusztus 3. – szeptember 20.)
• Ezerarcú szeretet – A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvénye. Az egyház
szeretetszolgálatáról, a „karitász” küldetésének fontosságáról, történelmi szerepéről,
napjainkban is megmutatkozó szerteágazó
tevékenységéről ad betekintést interaktív eszközökkel. (augusztus 3. – szeptember 20.)
• Legyetek tanúim – Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten 1938-ban
A kiállítás Budapesten 1938. május 25. és 29.
között megrendezett kongresszus emlékezetét
dolgozza fel a fennmaradt tárgyi emlékek, írásos, képi és hangzó dokumentumok bemutatásával. (augusztus 3. – szeptember 20.)

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)
• „Örökre hó alatt marad” – Kamarakiállítás az
Ars Sacra Fesztivál keretében (augusztus 29-ig)
• Édes Anna / Kosztolányi – Trianon 100
(december 31-ig)
• Új vizeken... – Írók és művészek Székely
Aladár műtermében (augusztus 1-ig)
• Rézbőrű volt az alkony – A magyar indiánozás nyomában (december 31-ig)

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.
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• Robert Capa, a tudósító (december 31-ig)
• Gyógyír – csoportos fotográfiai kiállítás.
Kiállító alkotók: Bartha Máté, Csontó Lajos,
Fátyol Viola, Gyenis Tibor, Hodosy Enikő,
Szatmári Gergely, Szász Lilla, Szombat Éva
(augusztus 8-ig)
• Csillagöböl / Starry Bay – Szalontai Ábel
kiállítása (június 8. – augusztus 8.)
• Fényfrottázsok / Frottages of Light / Frottages de Lumière – Július Gyula kiállítása
(június 17. – augusztus 1.)

Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum

Trafó Galéria

IX. ker., Liliom u. 41.
Tel.: 1-456-2040
Nyitva: kedd-péntek 16–19 óráig,
szombat–vasárnap 14–19 óráig.
• A te tested a tiéd. Wolfgang Tillmans
fotográfus kiállítása (július 18-ig)

Várfok Galéria

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

• Oktatás, hagyomány, innováció. A Semmelweis Egyetem 250 éve (szeptember végéig)

• Magánélet – Herman Levente festőművész
kiállítása (július 3-ig)
• Családfák. A kiállítás a Fesztivál Akadémia
Budapest hivatalos programsorozatának
része. (július 17–31.)

Szépművészeti Múzeum

Várkert Bazár

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

XIV. ker., Dózsa György út 41. Tel.: 1-469-7100
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig.
• Papír/forma. Leonardótól Miróig –
Százötven éve rajzok és grafikák bűvöletében
(szeptember 30-ig)

I. ker., Ybl tér 2–6. Tel.: 1-225-0310
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Mesél az utca – avagy egy csipetnyi
századelő a Faragó-plakátokon (szabadtéri
kiállítás) június 30-ig
• Új világ született (december végéig)

VIdéK
BALASSAGYARMAT
Palóc Múzeum

Palóc liget 1. Tel.: 35-500-133
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig.
• Nagy Márta festőművész életmű-kiállítása
(június 26. – szeptember 15.)

BALATONFÜRED
Vaszary Galéria

Honvéd u. 2–4.
Tel.: 87-950-876
Nyitva: jún. 6-tól júl. 18-ig kedd–vasárnap
10–18 óráig. Júl. 19-től aug. 22-ig
mindennap 10–18 óráig. Aug. 23-tól
kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• 50 éve város Füred – Képes történetek a várossá válás első évtizedeiből (2022. január 9-ig)

DEBRECEN
Déri Múzeum

Déri tér 1. Tel.: 52-322-207
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
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Modem – Modern
és Kortárs Művészeti Központ
Baltazár Dezső tér 1. Tel.: 52-525-010
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Időhúzás – Kicsiny Balázs kiállítása
(augusztus 22-ig)
• Klónia – Ferenczy Zsolt kiállítása (július 18-ig)
• Kisadózók – Laci & Balázs kiállítása
(június 27-ig)
• I Scroll Therefore I Am – a MODEM fiatal
kurátorok pályázatának győztes kiállítása
(július 10. – október 9.)
• Evangélium 21 (július 31. – november 7.)

EDELÉNY
Edelényi kastélysziget

Borsodi út 7. Tel.: 48-524-030
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Egy szoknya, egy nadrág, egy kastély… – válogatás a miskolci Herman Ottó Múzeum filmplakát- és bútorgyűjteményéből (december 31-ig)
• Egy műterem titkai…. – Csernus Tibor
(1927–2007), a magyar és a nemzetközi figuratív festészet kiemelkedő alakjának műterme
és alkotásai (december 31-ig)

• Határ–Sorsok – kiállítás a Trianonhoz kapcsolódóan (december 31-ig)

Kölcsey Központ

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

Vízivárosi Galéria

II. ker., Kapás u. 55. Tel.: 1-201-6925
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig,
szombat 10–14 óráig.
• A szabadság művészete – a művészet
szabadsága – Hérics Nándor Munkácsy-díjas
képzőművész kiállítása (június 15–30.)
• Generációk – Lóri Ágoston, Ördög Noémi,
Tóth Annamária Rita kiállítása (július 6–27.)

• Kiemelés... – az előző évi Friss Termés.
A Hajdú-Bihar Megyei Tárlat díjazottjainak
kiállítása a helyi kortárs képzőművészet élvonalát mutatja be. (július 4-ig)
• Nyáry Éva festőművész kiállítása
Válogatás a debreceni születésű, a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével
kitüntetett festőművész munkásságából
(július 6. – július 28.)
• Szent István keresztény hagyatéka / A magyar szent korona vármegyéi – Kovách Anton
festőművész kiállítása (július 6. – július 28.)
• Várak és erődtemplomok – Potyók Tamás festőművész kiállítása (július 30. – szeptember 3.)

EGER
Kepes Intézet

3300 Eger, Széchenyi u. 16.
Tel.: 36-420-044
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.
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• 24. Egri Országos Akvarell Triennálé
(július 24 – szeptember 30.)

Ziffer Sándor Galéria
Kossuth Lajos utca 17.
Nyitva: 2021. július 17-től

• 24. Egri Országos Akvarell Triennálé
(július 24. – szeptember 30.)

GÖDÖLLŐ
Gödöllői Királyi Kastély
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• Akrobatika – Cziráki Lajos grafikai kiállítás
(június 18. – augusztus 1.)
• LIII. Nemzetközi Művésztelep
(augusztus 14. – szeptember 19.)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Alföldi Galéria

Kossuth tér 8. Tel.: 62-245-499
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.
• 67. Vásárhelyi Őszi Tárlat (augusztus 29-ig)

Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
Tel.: 28-410-124
Nyitva: mindennap 10–18 óráig.

Tornyai János Múzeum

• Királyi és főúri vadászatok – az Országos
Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest
megyei Területi Szervezetének kiállítása, a vadászat történetét interaktív játékokkal mutatja
be. (szeptember 30-ig)

• Rokonok – Pásztor nemzedékek –
Nagy Gábor fotókiállítása (augusztus 1-jéig)

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

GYŐR

Nefelejcs köz 3. Tel.: 96-318-141
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Kelet „fehér aranya” – Válogatás Bácsi
Magda távol-keleti gyűjteményéből
(július 17. – szeptember 26.)

Püspöki Udvarbíróház

Apor Vilmos püspök tere 2.
Tel.: 96-316-329
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Rippl-Rónai Emlékház
és Látogatóközpont

Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház

• Rippl-Rónai Ödön gyűjteménye
(augusztus 29-ig)

• TáncKépek – Táncművészet a kortárs
fotográfiában (június 5. – július 4.)

Róma-hegy 88. Tel.: 82-510-049
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

Rajnis u. 9. Tel.: 94-360-113
Nyitva: mindennap 10–17 óráig.

KECSKEMÉT
Bozsó Gyűjtemény

Klapka utca 34. Tel.: 76-324-625
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig.
Előzetes egyeztetéssel más időpontokban is
látogatható.
• Összhang – Incze Mózes és Boldi
(Szmrecsányi Boldizsár) szobrászművészek
kiállítása (július 4-ig)
• Orosz István grafikusművész kiállítása
(augusztus 12-től)
Rákóczi út 1. Tel.: 76-480-776
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.

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

Magyar Ispita

KŐSZEG

Cifrapalota

Esterházy-palota

• Nagy-Győr jelességei – karrierek a 750 éves
városban. A történeti kiállítás a győri polgárok
közösségének állít emléket, középpontjába
azok a személyek, családok kerülnek, akiknek
nemcsak életében, karrierjükben játszott
a város meghatározó szerepet, hanem ők
maguk is hozzájárultak a város fejlődéséhez,
tevékenységükkel, tudásukkal és vagyonukkal
szolgálták a közösséget.
(június 26. – 2022. január 30.)

KAPOSVÁR

• Lészen ágyú – Gábor Áron rézágyúja.
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
vándorkiállítása (július 25-ig)
• „Harang voltál, légy a szabadság hirdetője”
– a KKJM és az Alapítvány a 48-as Hősökért
gyermekrajzpályázatának díjnyertes alkotásai
( július 25-ig)

• Ó! DIVAT – 20. századi öltözködéskultúra
Hódmezővásárhelyen
(június 11. – augusztus 29.)

KÁPOLNÁSNYÉK
Halász-kastély

Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 21-292 0471
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• KOROK – SZÍNEK – HANGULATOK – válogatás a Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti
gyűjteményéből (október 3-ig)

• Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész tárlata (július 9. – augusztus 2.)
• In memoriam… – a Kőszegi Művészeti Egyesület kiállítása (augusztus 6-tól)

MISKOLC

Népi Iparművészeti Gyűjtemény

Rákóczi-ház

• Különleges mesterségek nyomában
(június végéig)
• Hagyományőrzés mesterfokon – a Duna–
Tisza közi Népművészeti Egyesület kiállítása
(június végéig)
• Kisbundák és mellesek Erdélyből
(július eleje – augusztus vége)
• Zana 100+1 – kiállítás Zana Dezső kalotaszegi néprajzi gyűjteményéből (augusztus 28-tól)

• A sziklától a kőbaltáig, az erdőtől a sivatagig
– Az ember hatása a klímaváltozásra az őskorban: egy eszköz története (szeptember 19-ig)
• XXV. Miskolci Téli Tárlat (június 12. – július 4.)
• A könyv tere – Kapka Kaneva bolgár illusztrátor kiállítása (június 26. – július 11.)
• Törvényen kívül – Kótai Tamás és Gulyás
Andrea Katalin képzőművészek kiállítása
(július 8. – augusztus 8.)
• Idő triptichon – Stark István retrospektív
kiállítása (július 9. – augusztus 8.)

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

Rákóczi u. 2. Tel.: 46-500-680
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.
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• Idő – Gál András fotóművész kiállítása
(július 22. – augusztus 22.)
• A következő napon – orosz kortárs képzőművészek kiállítása
(augusztus 14. – szeptember 26.)

Feledy-ház

Deák tér 3. Tel.: 46-500-680
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.
• Rajzok verssorokra – Válogatás Feledy
Gyula (1928–2010) grafikusművész irodalmi
illusztrációiból (2022. január 9-ig)
• Namaste India – Veres Lajos festőművész
tárlata (augusztus 29-ig)

Petró-ház

Hunyadi u. 12. Tel.: 46-504-130
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.
• A harcos – kamaratárlat Szalay Lajos rajzaiból (június 26. – 2022. január 9.)
• Szablya és kard – fegyvertörténeti kiállítás
(június 26. – 2022. január 9.)

tárlatok | 35
állítása felidézi a világhírű bűvész személyét és
művészetét. (június 6. – július 30.)

ÓPUSZTASZER
Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark

Szoborkert 68.
Tel.: 62-275-133/103 vagy 104,
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. A Feszty-körkép megtekintése időponthoz kötött,
látogatásához előjegyzés szükséges.
• Arany, ezüst, vas – A hunok régészeti hagyatéka a Kárpát-medencében (augusztus elejéig)

PANNONHALMA
Hefter Galéria

Tóthegy u. 11. Tel.: 96-470-318
Nyitva szerda–vasárnap 10–17 óráig.

NYÍREGYHÁZA

• Kiapadhatatlan – Simon Zsolt József kiállítása (július 3-ig)
• Arc-poetica – Köblitz Birgit üvegtervező
kiállítása (július 10. – augusztus 8.)

Jósa András Múzeum

Pannonhalmi Főapátság

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 leggazdagabb honfoglalás kori temetői.
(november 14-ig)
• Szabolcs vezér földjén – kiállítás a Jósa
András Múzeum saját anyagából
A Felső–Tisza-vidék legszebb honfoglalás kori
leletei. (november 14-ig)
• Földrejtette kincsek – Bronzkori leletegyüttesek a Tisza-vidéken ( november 14-ig)

Kállay Gyűjtemény

Bessenyei tér 15. Tel.: 42-310-566
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.
• Dietrich – Ezüstremekek egy bécsi ötvösműhelyből – kamarakiállítás (július 1-jéig)
• Rodolfo – Vigyázat, csalok! A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely vándorki-

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 tulajdonított himnuszból kiragadott szövegrész.
A kiállításon a „szentre” emlékeztető szövegeket 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. A Thomas Emmerling műgyűjtő tulajdonában lévő 111 alkotásból álló kiállításon faés rézmetszetek láthatók. (december 31-ig)

Sándor grafikusművészek közös, 75. születésnapi kiállítása. (július 18-ig)
• Országos Kerámiaművészeti Biennálé
(július 18-ig)

PÉCS
Modern Magyar Képtár

Papnövelde u. 5. Tel.: 72-891-328,
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
• Gábor Jenő párizsi utazása, 1926
A kiállítás a művész párizsi utazásáról írt
naplójára alapul, s így szöveg és kép, verbális
és vizuális lehetséges teoretikus összefüggéseit villantja fel egy festő életművében. A
tárlat anyaga a Janus Pannonius Múzeum és
a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből,
valamint magángyűjteményekből áll.
(szeptember 30-ig)
• Variációk a Színes városhoz – Zománcművészeti kísérletek Bonyhádon (1967–1972)
A tárlat az 1967 és 1972 között nyaranta a
bonyhádi zománcgyárban dolgozó művészek:
Bak Imre, Fajó János, Ficzek Ferenc, Gyarmathy
Tihamér, Hopp-Halász Károly, Jegenyés János,
Kismányoky Károly, Lantos Ferenc, Major
Kamill, Pauer Gyula, Pinczehelyi Sándor, Szelényi Lajos, Szijártó Kálmán és Victor Vasarely
alkotásait mutatja be. (szeptember 30-ig).

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

Néprajzi Múzeum

• Aranyul – Toldi Miklós és a magyar nyelv
Az audiovizuális kiállítás Arany János születésének 200. és a Toldi megjelenésének 170. évfordulója alkalmából nyílt meg. (december végéig)

• Lány és ládája − A kiállítás 19. századi
menyasszonyi ládákat és azok szimbólumait
mutatja be. A tárlat egyik kiemelkedően szép és
patinás látnivalója lesz a JPM Néprajzi Osztály
ládagyűjteményének egyik legrégebbi, 1827-ből
származó darabja. (szeptember 30-ig)

SOPRON

Zsolnay Kulturális Negyed

• 23. Országos Érembiennálé (augusztus 1. –
szeptember 12.)

Rákóczi út 15. Tel.: 72-315-629
Nyitva: kedd–szombat 10–16 óráig.
Előzetes bejelentkezés szükséges.

Zsolnay Vilmos utca 37. Tel.: 72-500-350
Nyitva: mindennap 9–18 óráig.
• Plakátok/Posters 7x75 – 75 éves grafikusművészek kiállítása. Árendás József, Baráth
Ferenc, Felvidéki András, Gyárfás Gábor,
Molnár Gyula, Helényi Tibor és Pinczehelyi

Festőterem

Petőfi tér 8. Tel.: 99-517-500
Nyitva: kedd–péntek 12–16 óráig, szombat–
vasárnap 10–18 óráig.

SZEGED
Móra Ferenc Múzeum

Roosevelt tér 1−3. Tel.: 62-549-040
Nyitva: június 26-tól mindennap 10–18 óráig.
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• Sisi – királynő feketén-fehéren. Kiállítás a
Magyar Nemzeti Múzeum anyagából.
(június 26. – december 31.)

Fekete Ház

Somogyi u. 1. Tel.: 62-425-033
Nyitva: június 25-től mindennap 10–18 óráig.
• Clara – Rotschild Klára divatkirálynő a vasfüggöny 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.
• Szabadtéri 90. A 2021-ben 90 éves fesztivál
egy nagyszabású kiállítással emlékezik meg
születésnapjára. A tárlat a fesztivál múltjának
legemlékezetesebb előadásait eleveníti fel
fotók, plakátok és különböző relikviák segítségével. (június – szeptember)
• Átkelés – Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész kiállítása (augusztus 1-jéig)
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SZÉKESFEHÉRVÁR

• Analogues / Utólagos előrecsatolás – Kőszeghy Flóra építész-képzőművész kiállítása
(július 8. – augusztus 1.)
• Kortárs ékszer- és képzőművészeti csoportos kiállítás (augusztus 4. – szeptember 5.)

Csók István Képtár

Bartók Béla tér 1. Tel.: 22-314-106
Nyitva: hétfő–péntek és vasárnap 10–18 óráig, szombat 9–18 óráig.

Vajda Lajos Múzeum

• Összetartozunk. A trianoni határokon túli magyar képzőművészet remekei a Magyar Nemzeti
Galéria gyűjteményéből (augusztus 29-ig)

Hunyadi u. 1. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: szerda–szombat 14–17 óráig.
• Az érzések geometriája – Balogh László
festő- és grafikusművész kiállítása
(június 18. – július 3.)
• Barcsay-díjasok kiállítása (június 18. – július 3.)
• Nagyítás – Haász István képzőművész
kiállítása (július 8. – augusztus 22.)

Új Magyar Képtár

Megyeház utca 17.
Tel.: 22-315-583
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Lucy in the Sky with Diamonds – Tranker
Kata képzőművész kiállítása
(június 18. – július 25.)

SZENTENDRE
Ferenczy Múzeum

MűvészetMalom – Modern és
Kortárs Művészeti Központ

Bogdányi u. 32. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig.

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

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

• A kalapács álma – Csákány István képzőművész kiállítása (július 27. – augusztus 8.)

• Különös csendek – Király György képzőművész kiállítása (július 25-ig)

• Szentendre, a Kereskedőváros – A Castrumtól
a Kereskedőházig (június 20. – december 30.)
• Kincskeresés, kaland, tudomány – Közösségi
régészeti projektek Pest megyében (június 20.
– 2022. január 31.)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
(Szentendrei Skanzen)

Szolnoki Galéria

Kmetty János Múzeum

Fő tér 21.Tel.: 20-779-6657. Nyitva: július 2-tól
csütörtök–vasárnap 10–18 óráig.
• Bródy Vera és barátai – Adományok két párizsi magángyűjteményből (július 2. – október 3.)

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.

• Szuvenír – Koós Gábor grafikusművész
kiállítása (június 27-ig)
• Fiatal alkotóművészek nyári csoportos kiállítása (június 30. – július 25.)
• Mátrai Erik egyéni kiállítása. Helyspecifikus
színreflextér installáció.
(július 28. – augusztus 29.)

Sztaravodai út 75. Tel.: 26-502-537
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• Amikor minden más lett… Élet a nagy háború alatt és után. (október végéig)
• Határ-jelek – Szabadtéri installáció a Kisréten (október végéig)
• Vagonlakók. Trianon árvái – vagonkiállítás
(október végéig)
• Határtalan gyűjtemény – A múzemi gyűjtemény legjei. A skanzen gyűjt a diaszpórából,
határon túli területekről, többféle korból.
A cserépkályhától a Trabanton át a maszkig −
változatos formában, de mind múltunkról, jelenünkről mesélnek. A kiállítás múzeum „legjeit”
gyűjtötték most össze. (október végéig)

ÚjMűhely Galéria

Fő tér 20. Tel.: 70-384-1185
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Jelmeztervek, szitanyomatok, rajzok Szentendréről és a 20. századból – Ilona Keserü
Ilona kiállítása (július 4-ig)

Templom út 2. Tel.: 56-513-640
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.
25+ / A Magyar Szobrász Társaság jubileumi
kiállítása (július 18-ig)

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: jún. 18-tól aug. 15-ig kedd–vasárnap
10–18 óráig, hétfőn zárva. Aug. 16-tól dec.
30-ig szerda–vasárnap 10–18 óráig.
• Sodrás – 7. Textilművészeti Triennálé
(június 18. – augusztus 29.)
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TAPOLCA-DISZEL
Első Magyar Látványtár
Kiállítóháza

Derkovits u. 7−8.
Tel.: 87-414-120, 30-244-6985
Nyitva: július 4-től október 3-ig mindennap
10–18 óráig.
• Együttállás – az Első Magyar Látványtár
Alapítvány, a MissionArt Galéria és a Várfok
Galéria közös kiállítása. A rendszerváltást
követően számtalan galéria, műkereskedés
nyílt országszerte. Születtek és zárta be, többségük rövid életű vállalkozásnak bizonyult. A
kiállítás anyagát biztosító három intézmény
ritka kivétel. 31 éves működése meghatározó
a hazai kortárs művészet megismertetésében,
elfogadtatásában országhatárokon innen és
túl. (július 4. – október 3.)

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.

• Vidd el a te
faludba! Molnár
Mária misszionárius melanéziai gyűjteménye (június 10.
– szeptember 18.)
• Cholnoky Jenő és
a Balaton
A kiállítás célja,
a veszprémi kötődésű értelmiségi
családból, Veszprémben született,
gyermekkorában
itt élt földrajztudós, egyetemi
tanár életútjának
bemutatása.
(június 26. –
december 31.)

Modern Képtár –
Vass László-gyűjtemény

Vár u. 3−7. Tel.: 8-561-310
Nyitva: hétfő–szombat 10–18 óráig.
• Klimó Károly festő kiállítása (július 31-ig)
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Online elérhető művészeti mozifilmek
A művészet templomai népszerű ismeretterjesztő sorozat összes eddigi része, közel harminc
művészettörténeti mozifilm elérhető otthoni megtekintésre a sorozat online filmkölcsönzőjében, köztük olyan friss alkotások is, mint a Frida Kahlo, Paul Gauguin és Peggy Guggenheim
életét bemutató, 2020-as epizódok.
A karantén időszakában elindított online filmkölcsönzőben A művészet templomai sorozat összes korábbi, 2014−2020 között megjelent epizódja megtekinthető otthon, köztük a
firenzei Uffizi-képtárat, a Vatikáni Múzeumot, a Pradót és az Ermitázst, valamint Leonardo,
Raffaello, Tintoretto, Caravaggio, Monet, Van Gogh, Klimt és Schiele, Bosch, Salvador Dalí,
Hokuszai életpályáját bemutató filmek. A hónapról hónapra bővülő kínálatban már olyan
újabb epizódok is megnézhetők, mint az impresszionista ritkaságokat, Frida Kahlo, Paul Gauguin és Peggy Guggenheim életét bemutató 2020-as filmek. A művészettörténeti filmeket
díjnyertes zenei dokumentumfilmek – köztük Ella Fitzgerald, Ronnie Wood és portréfilmje,
és Kodály Zoltán fiatalkorát bemutató A mi Kodályunk –, életrajzi játékfilmek (Egon Schiele,
Mary Shelley, Gagarin) és magyar természetfilm (Vad erdők, vad bércek) egészítik ki. Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy lehetőség van az összes felsorolt filmet egy közös digitális
hozzáférési csomagban kölcsönözni, ami egy teljes éven át biztosít hozzáférést.
2021 tavaszán Nagy zeneszerzők nyomában címmel újabb tematikus ismeretterjesztő
filmcsomag került be az online kölcsönzőbe, amelynek részei előadóművészekkel és zenetörténészekkel készített interjúk, és klasszikus zeneművek koncertfelvételeinek dinamikus ötvözésével idézik meg átfogó módon az egyetemes zenetörténet kiemelkedő alkotói, Beethoven,
Mozart, Haydn és Chopin életét és munkásságát.
A filmkölcsönző a
www.pannonia-entertainment.hu/online-filmnezes
címen elérhető.
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