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Húsvét a művészetben 
és Tutanhamon titkai a mozivásznon

A művészet templomai ismeretterjesztő mozifilmsorozat 2022 tavaszán is izgalmas, új filmek-
kel várja a művészetbarátokat. 

A sorozat áprilisi bemutatója Húsvét a művészetben címmel átfogó módon mutatja be, hogy 
a különböző korok kiemelkedő művészei miként dolgozták fel Krisztus halálának és feltáma-
dásának történetét. A gyönyörűen komponált film a festészetben oly sokszínűen visszatük-
röződő húsvéti történet nyomába ered, és bemutatja visszatükröződését a művészetben a 
korai keresztények idejétől a jelenkorig. A többek között Leonardo, Michelangelo, Caravaggio,  
Tiziano, Rembrandt, Rubens és Salvador Dalí műveit felvonultató film felvételei Jeruzsálemben, 
az Egyesült Államokban és Európa különböző helyszínein készültek.

Májusban érkezik a mozikba a Tutanhamon – A legújabb kiállítás című látványos dokumen-
tumfilm, amely a 100 évvel ezelőtt, 1922-ben feltárt, kincsekkel teli sírkamráról emlékezik meg. 
Az exkluzív felvételeket bemutató alkotás egyedülálló módon lehetővé teszi, hogy világszerte 
mozinézők milliói közelről szemügyre vehessék a fáraó személyes használati tárgyait és az őt 
a túlvilágra kísérő luxuscikkeket, amelyek közül mintegy 150 darabot szállítottak el a Királyok 
Völgyéből, a valaha szervezett legnagyobb szabású, centenáriumi Tutanhamon-kiállításra. 
Sandro Vannini, az egyiptomi műkincsekre specializált fotóművész az „Aranyifjú” teljes, több 
mint 5400 leletből álló sírkamráját végigfotózta – a filmben az ő nagy felbontású, művészi 
képsorain elevenednek meg Tutanhamon kincsei.

A sorozat korábbi részei is rendszeresen elérhetők budapesti vetítéseken a Várkert Bazár-
ban és az Art+ Cinemában. Emellett a filmek otthonról is megnézhetők Magyarország terü-
letéről bárhonnan, a Pannonia Entertainment online filmkölcsönzőjében, ahol akár egy-egy 
filmhez, akár a teljes sorozathoz elérhető online hozzáférési csomag.

Részletek: 
www.facebook.com/AMuveszetTemplomai   

www.pannonia-entertainment.hu/filmkolcsonzo 
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ELIT ALAKULAT 2.0 – HONFOGLALÓK, KALANDOZÓK
Vajon miért lékeltek koponyát, mit hordtak a tarsolyukban, vagy hogyan szereztek rabszolgát 
honfoglaló magyar őseink? Sok más mellett ezekre a kérdésekre ad választ az Elit alakulat 2.0 – 
Honfoglalók, kalandozók című vándorkiállítás, amely idén februárban érkezett a szegedi Móra 
Múzeumba. A tárlat hazánk legfontosabb honfoglalás kori leleteinek segítségével repíti vissza a 
látogatókat a múltba. A Kárpát-medence eddig ismert leggazdagabb honfoglalás kori temetői a 
Bodrogközben található Karos nevű falu melletti dombvonulaton 1986 és 1990 között kerültek 
feltárásra. A temetők használatának idején, a 895-950-es évek között feltehetően a Felső-Tisza-vi-
déken lehetett a fejedelmi szállásterület, e temetőkben pedig a fejedelmi kíséret tagjai nyugod-
hattak. Az emberi csontvázak közeléből kiásott 
tárgyak között különböző lószerszámok, fegy-
verek és öltözködéssel kapcsolatos leletek is 
megtalálhatók voltak, így ezek bemutatásával 
a kiállításon a honfoglaló magyarok hitvilága, 
harci modora, illetve öltözködési, étkezési és 
állattartási szokásai is megismerhetők. A tár-
laton interaktív játékok is várják a látogatókat, 
akik akár antropológiai rejtélyek nyomába is 
eredhetnek.

   Móra Ferenc Múzeum, Szeged
május 22-ig

SHOW ÉS BUSINESS PEST-BUDÁN:
KÖTÉLJÁRÓK, ÖNMOZGÁNYOK ÉS MÁS VILÁGSZÁMOK

A modern szórakoztatóipar intézményesülése előtt számtalan menazséria, mutatványos és különbö-
ző „egzotikus látványosság” vándorolt szerte Európában, hogy „csak itt és csak most” bemutathas-
sák magukat a fizető közönségnek. Mindazok a mulatságok, szenzációk, amelyek mára nem feltétle-
nül mennek eseményszámba, teljesen újak voltak kétszáz évvel ezelőtt; olyannyira, hogy többségükre 
nem is talált még magyar szót a kor embere. A Kiscelli Múzeum szórakoz(tat)ástörténeti kiállítása a 
reformkor alakuló szórakoztatóiparába, a cirkuszok és az első showmanek világába nyújt egyedül-
álló betekintést. Ez volt az az időszak, amikor bűvészek léptek fel a Nemzeti Színházban, és Egressy 
Béni „magyar népzenész társasága” mulattatta a szünetben a közönséget. A tárlat bemutatja a kor-
szak első magyar és nemzetközi sztárjait és műsorait: legyenek azok vízenjárók, térhatású képekre 

szakosodott mutatványosok, szaltózó 
műlovarnők, az első profi bűvészek, bá-
bosok vagy légutazók. Egyes témákhoz 
interaktív installációk kapcsolódnak 
(például a látogatók összemérhetik ere-
jüket a hajdani erőművészekével), de 
számos kortárs példával párhuzamba 
állítva azt is megtudhatják, hogy meny-
nyi minden (nem) változott az elmúlt 
kétszáz évben.

   Kiscelli Múzeum, Budapest
május 1-jéig

JURTÁK ÉS KOLOSTOROK. MONGOL MŰVÉSZET 
A HOPP FERENC MÚZEUMBAN

A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum március vé-
gén nyíló kiállítása Ligeti Lajos (1902–1987) munkás-
sága és emléke előtt tiszteleg születésének 120. év-
fordulója alkalmából. Ligeti a magyar orientalisztika 
egyik legkiemelkedőbb alakja, többek között ő rakta 
le a magyar mongolisztikai kutatások alapjait is. Ok-
tatói és tudományszervezői tevékenysége lenyűgöző, 
ő alapította az ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszékét, 
valamint az MTA Keleti Gyűjteményét. A Hopp Múze-
um megnyitása óta először dedikál önálló kiállítást 
saját Mongol Gyűjteményének. Az összegző jellegű 
tárlat a magyar mongolisztikai kutatások szellemi, 
illetve anyagi örökségének minél teljesebb megjelen-
tetésére vállalkozik, a kezdetekről egészen napjain-
kig. A kiállítás bemutatja a hétköznapi élet tárgyait, 
ékszereit, öltözékeit, láthatnak mongol jurtát, megis-
merhetik az egykori sámán szertartások kellékeit, de 
betekinthetnek egy mongol buddhista kolostor életé-
be is. Mindezek mellett izgalmas régészeti leleteket, 
első ízben közzétett, eredeti ásatási feljegyzéseket, 
valamint Ligeti Lajostól származó dokumentumokat 
is tanulmányozhatnak a látogatók.

   Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest
2023. január 15-ig

A FAL- ÉS TÉRTEXTILMŰVÉSZET 50 ÉVE SZOMBATHELYEN 
„… a művészet történetében szinte soha korábban nem fordult elő, hogy egy múzeum a műfaj létre-
jöttének pillanatától kezdve az egész világra kiterjedő, reprezentatív gyűjtést folytasson” – írta Fitz 
Péter művészettörténész a textilművészet szombathelyi meghonosodásáról. 1970-ben rendezték meg 
az I. Fal- és Tértextil Biennálét a Savaria Múzeumban, s ezzel párhuzamosan létrejött egy páratlan 
gyűjtemény, amely azóta is folyamatosan bővül. A megvásárolt alkotások mellett sok mű ajándékozás 
útján vagy hagyatékként került Szombathelyre, immár a Szombathelyi Képtár kollekcióját gazdagítva. 
Az ötven évet átölelő jubileumi kiállítás most ezekből a fal- és tértextilekből válogat. A több mint 1100 
négyzetméteren bemutatott közel 100 mű között szerepelnek olyan ikonikus darabok is, mint Droppa 
Judit Feszültség című alkotása, Péreli Zsuzsa Amnézia című gobelinje, Attalai Gábor 20 szalag tér-
textilje vagy Gecser Lujza velemi textilkísérletei. A tárlat jelentőségét tekintve egyedülálló, hiszen Ma-

gyarországon eddig soha 
nem rendeztek hasonló – az 
újjászületett textilművészet 
50 évét bemutató átfogó – 
kiállítást.

   Szombathelyi Képtár
május 29-ig
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KITERJESZTETT JELEN
Bernard Stiegler filozófus szavaival élve ma „korszakhiányban” létezünk, ahol az emberi lét súlyos tö-
rését és általános tájékozódásvesztését éljük meg, nem utolsósorban a technológiai evolúció, illetve 
a társadalmi és biológiai rendszerek összeegyeztethetetlenségéből fakadóan. Az apokaliptikus vég-
játékként felsejlő jövő fényében ugyanakkor mindez egy hosszan elnyújtott átmeneti állapothoz is ha-
sonlítható. Az átmenetek időrendje speciális tapasztalat, amelyre a kontinuitások megszakadása, a 
homogén időn belüli törésvonalak megjelenése jellemző. Olyan időbeli fókusz, amely extrém módon 
felnagyítja a jelen idődimenziót (kiterjesztett jelen), és totalizálja azt.  Miképpen lehet megragadni 
azt a tapasztalatot, amelyet a résztvevők számára a korábban szilárd időrend megszűnése, egy 
átmeneti állapot megjelenése, a bizonytalan jövő anticipálása jelent?  A Ludwig Múzeum kiállítása a 
permanens átmenetiség állapotát állítja középpont-
ba: azt a pillanatot ragadja meg egy folyamatból, 
amelyben a jelen idődimenzió kitágul, és – a kép-
zőművészet eszközrendszere segítségével – közel-
ről figyelhetők meg az állapot jellemzői, belső tör-
ténései. Mintha egy sűrűsödési pont (a jelen) összes 
egyszerre benne zajló folyamatát egyben és folya-
matosságában látnánk, kimerevítve az utolsó előtti 
pillanatot – egyfajta kifeszített jelenként. 

  Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 
Budapest, április 8. – szeptember 4.

GUNDEL-GYŰJTEMÉNY: TRADÍCIÓ ÉS MEGÚJULÁS
A Gundel név hagyományosan a magyar értékek megbecsülését és képviseletét jelenti, és igaz ez kép-
zőművészeti gyűjteményére is, amely kapcsán a több tulajdonos- és bérlőváltást is megélt étterem 
már régóta kereste azt a helyet, ahol biztonságosan elhelyezhetik és méltóképpen bemutathatják 
az értékes kollekciót. Végül – egy hosszabb távú letéti szerződés keretében – a Bozsó Gyűjteményre 
esett a választásuk. Az étterem falairól a kecskeméti kiállítóterembe került válogatás, a Gundellel 
fémjelzett törekvésekkel szinkronban, a magyar művészetben kitapinthatóan jelenlévő tradíciót és 
megújulást tükrözi. A tizenhárom művet felvonultató kamarakiállításon a klasszikus hagyományokat 

megjelenítő, 1877-es Újoncok című Munká-
csy-festménytől a modernizmust képviselő 
Orbán Dezső kubista Körtés csendéletéig 
szerepelnek egyedülálló alkotások. Külön 
öröm, hogy több mű született újjá az igé-
nyes restaurálás nyomán, ilyen például Per-
lrott Csaba Vilmos Parkrészlet című festmé-
nye, valamint Berény Róbert Sárga dunyha 
című munkája. A tárlaton továbbá olyan je-
lentős mesterektől is láthatnak alkotásokat, 
mint Rippl-Rónai József, Frank Frigyes vagy 
Körösfői-Kriesch Aladár.

   Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét
március 24. – május 1.

VALÓSÁGKÉPEK – KONDOR ATTILA ÉS SZABÓ ÁBEL 
PÁRHUZAMOS KIÁLLÍTÁSAI

A középkorú képzőművész-generáció két jelentős alkotójának miskolci kiállításán a modern város- és 
tájképi ábrázolásokban rejlő lehetőségek közül két markánsan eltérő, de egymással beszédes pár-
huzamba állítható felfogás mutatkozik be. Az mind Kondor Attilára, mind Szabó Ábelre igaz, hogy 
munkásságukat az aktuális szellemi, egzisztenciális, ismeret- és létfilozófiai vagy éppen társadalmi 
vonatkozású belátások terepévé tették. Kondor Attila alkotásain szimbolikus-metafizikai értelmű 
szellemi közegként jelennek meg meghatározó motívumai: az antikvitásig visszanyúló klasszikus épí-
tészeti formák és harmonikus kertművészeti terek fragmentumai vagy a modern városi tér hétköz-
napi elemei. Szabó Ábel képeinek visszatérő témái 
a monumentális távlatban ábrázolt nagyvárosi 
tájak, amelyeken indusztriális vagy peremvidéki 
épületek, utcák, terek, sehová sem tartozó, gaz-
dátlan és néptelen helyek, a városi lét mindennapi 
rekvizitumai szolgáltatják a festői motívumokat. A 
Miskolci Galéria kiállítása egymásra hatásukban 
vizsgálja a műveket és a bennük megnyilvánuló 
szemléletmódokat, hogy a nézők előtt érzéklete-
sen tárulhasson fel a világról alkotott, két különbö-
ző karakterű festői vízió.

   Miskolci Galéria
május 8-ig

HELYIÉRTÉK – ÚJ SZERZEMÉNYEK 
Nem ez az első alkalom, hogy új szerzeményeit mutatja be a Ludwig Múzeum, ám a mostani kiállítá-
suk annyiban különbözik az előzőktől, hogy elsősorban az elmúlt hét-nyolc évben beérkezett műalko-
tások szerepelnek a válogatásban, ezek közül pedig azok a művek, amelyek korábban nem voltak lát-
hatók gyűjteményi és időszaki tárlatokon, tehát a közönség számára kétségkívül az újdonság erejével 
fognak hatni. A kiállításon szerepelnek a neoavantgárd progresszív művészei, a 70-es évek konceptu-
ális tendenciái eddig még be nem mutatott munkákkal, illetve a vajdasági BOSCH & BOSCH alkotói, 
párhuzamba állítva a Pécsi Műhely tevékenységével. Külön teremben láthatók a 2010-es évek végén 
egyre markánsabbá váló festészeti fordulat fiatal alkotóinak munkái, és tematikus blokkokban kap-

nak helyet a szlovák, ukrán, észt, lengyel, orosz 
és albán művek, összevetve a magyar törek-
vésekkel. Hasonló egységekbe kerültek a női 
szerepmodelleket vizsgáló munkák, az egyéni 
és kollektív történelmi emlékezetet/traumákat 
érintő, elsősorban fotóalapú művek, valamint 
az (ön)arcképek és hiányuk. Természetesen 
ezek a csoportok átjárhatók, sőt a kurátorok 
szeretnék is, hogy a látogatók, saját, egyéni 
nézőpontjuk szerint, maguk is új összefüggé-
seket teremtsenek az alkotások között. 

   Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum, Budapest, április 24-ig
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„Lészen
         ágyú!”

Gábor Áron és a székely hősiesség 
Az ikonikus rézágyú és az 1848–49-es  
szabadságharc ereklyéi a Budavári  
Palotanegyedben.

Gábor Áron-féle ágyú   
Székely Nemzeti Múzeum

VERSHAZA  
társkiállításunk  
az Országos Széchényi  
Könyvtárban látható.

FŐŐRSÉG ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ 
 1014 Budapest, Budai Vár, Hunyadi udvar

étterem és kávéház

Gabor Aron hird 148x210.indd   1Gabor Aron hird 148x210.indd   1 2022. 02. 24.   14:21:272022. 02. 24.   14:21:27

SHALOM, BUDA!

Séta a 
polgárvárosban 
a budai zsidóság 
nyomában 

Ismerje meg velünk a 
budai zsidóság várbéli 
történetének helyszíneit 
és eseményeit! budaivarsetak.hu

További információ 
és időpontfoglalás:
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RIPPL-RÓNAI JÓZSEFTŐL MAURER DÓRÁIG
   VÁLOGATÁS A FŐVÁROSI KÉPTÁR MODERN GYŰJTEMÉNYÉBŐL 

Az ország egyik leggazdagabb magyar képzőművészeti gyűjteménye, a Fővárosi Képtár 2022-ben 
a Vaszary Galériában vendégeskedik. A balatonfüredi kiállításra válogatott műtárgyak valójában 
a Képtár úgynevezett második gyűjteményének darabjai, hiszen az első, a 19. század 80-as évei 
óta gyarapodó kollekciót az 1957-ben megalapított Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe olvasz-
tották. Nem sokkal később, 1959 végén azonban a főváros határozatot hozott a képzőművészeti 
gyűjtés újraindításáról, az anyag őrzését pedig a Budapesti Történeti Múzeumra bízta. Az 1960-tól 
újrainduló gyűjtést a mindenkori modern és kortárs művészetre való nyitottság jellemezte: a lefon-

tosabb 19. századi mesterek főművei mellett 
elsősorban a 20. századra és a kortárs mű-
vészetre koncentráltak. Az új gyűjteménybe 
olyan kiváló magyar művészek munkái ke-
rültek, mint Csók István, Beck Ö. Fülöp, Czó-
bel Béla, Kernstok Károly, Bortnyik Sándor, 
Molnár C. Pál, Bak Imre vagy Maurer Dóra. 
A balatonfüredi tárlat tulajdonképp egy 20. 
századi „kis magyar művészettörténet”: a ki-
állítás Rippl-Rónai József és Ferenczy Károly 
alkotásaival indul, s mintegy 100 művet felvo-
nultatva a jelenkori alkotókig jut el.

   Vaszary Galéria, Balatonfüred
2023. január 8-ig

A FÁNAK MÁSODIK ÉLETE - ERDÉLYI TIBOR KIÁLLÍTÁSA
A Kossuth-díjas táncos-koreográfus, népi faszobrász, faragóművész, érdemes művész a Magyar 
Állami Népi Együttes szólótáncosaként emlékezetes darabok főszereplője volt, koreográfusi pálya-
futása is kiemelkedő. A tárlat Erdélyi Tibor 90. születésnapjához közeledve tiszteleg a művész előtt, 
és fafaragóként életre hívott gazdag életművét szeretné mind teljesebben látogatói elé tárni.  
Gyermekkorától fogva faragott, Bánszky Pál művészettörténész szerint felnőttként „egyéni úton jár, 
de művészete mégis a hagyományban gyökeredzett. Szobraiban ihletet kap a tánctól, de nem a nép-
művészet szemlélete által diktált stilizált feldolgozáshoz, hanem a modern képzőművészet expresz-
szívebb világához kapcsolódik.” Mint fával dolgozó ember, nemcsak a fejéből veszi az ötletet, hanem 
a fa is adja, felkínálja magát, mond-
hatni emocionálisan sugároz, melyet 
ha az alkotó képes felhasználni, azzal 
a mű művészi értéke sokszorosára 
nő. Erdélyi Tibor több száz szobor és 
faragvány készítője, alkotásai között 
találunk vallási ihletésű darabokat, 
de a sámánkultúrából vagy épp a 
pásztorfaragások világából merítke-
ző alkotásokat is.

   Hagyományok Háza, Budapest 
május 20-ig

neprajz.hu
Néprajzi Múzeum
Museum of Ethnography

A Néprajzi Múzeumban a helyed, ha... 
a családdal kalandoztok

gyerekprogramot kerestek

csoportos múzeumlátogatást terveztek

egyéni látogató vagy, de szeretsz 
jobban elmélyülni
pedagógusként tantermen kívüli 
foglalkozást tervezel.

A 150 éves intézmény múzeumpedagó
gusai olyan utazásra invitálnak kicsiket és
nagyokat, ahol egy új épületben, új kiállí-
tásokban, új közösségi terekben új tartal-
mak nyújtanak lehetőséget ismeretszerző,
tapasztalatokra épülő, kortárs múzeumi
élményekre. Ha velük tartotok, mesélő 
tárgyak, különleges bemutatók és meg-
lepő összefüggések nyitnak új perspektí-
vákat környezetünk, világunk és benne a
múzeum megismeréséhez.

További programok a Néprajzi Múzeum honlapján: 
www.neprajz.hu
Digitális ismeretterjesztő anyagok, játékok: 
www.neprajz.hu/muzeumpedagogia

PPüünnkköössdd  aa  mmúúzzeeuummbbaann
2022. június 3. (péntek)
Iskolai csoportoknak: 
Pünkösdi királyok és királynők
napja

MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjaa
2022. június 25. (szombat)

GGyyeerrtteekk  eeggyyüütttt  aa  NNéépprraajjzziibbaa!!
2022. május 15. (vasárnap): 
A Család Nemzetközi Napja
2022. május 29. (vasárnap): 
Gyereknap

Múzeumok Majálisa
Helyszín: 
Nemzeti Múzeum, Múzeumkert
2022. május 21-22.

TTeerrvveezzeetttt  pprrooggrraammookk::
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„MEGÉRKEZTÜNK”
A múzeum látványos időszaki kiállítása „Megérkez-
tünk” címmel nyílik, és a gyűjtemény keresztmetszete-
ként mutat be egy különleges válogatást. A Néprajzi Mú-
zeum 150 év után megérkezett: 2022-ben elfoglalhatja 
végleges helyét a Városliget kapujában felépített új ott-
honában. Első időszaki kiállításán a költözés jelképe, a 
zsúfolásig telt láda nyílik ki, amelyből meglepő tárgyak 
kerülnek elő. A tárlat az elmúlt másfél évszázad múzeu-
mi munkájának eredményeiről beszél, egyszerre mutatva 
be a legelső, 19. század közepi gyűjtéseket és a legújabb 

szerzeményeket. A kiállításba azonban nem csak ikonikus tárgyakat válogattak be a kurátorok: 
az itt látható több mint száz tárgy jelentős része ritkán vagy sohasem került ki a raktárból, most 
azonban a gyűjtemény legnépszerűbb darabjaival közösen, frissen restaurálva tárják fel a Népraj-
zi Múzeum múltját és jelenét. Egzotikus kultúrák és a magyar paraszti világ emblematikus emlékei 
együtt jelennek itt meg: bőrből, elefántcsontból készült afrikai tárgyak, tollkorona az Amazonas 
vidékéről, japán szamurájkard vagy Amur-vidéki halbőr ruha. A nagy földrajzi távolságot és több 
évszázadot átfogó tárlat egyaránt érzékelteti az intézmény anyagának sokszínűségét, gazdagsá-
gát és a kollekció felépítését.

   Néprajzi Múzeum, Budapest
április közepétől – december 31-ig 
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„Lassítsa le a lépteit, majd merüljön el a han-
gok világában! Legyen vállalkozó kedvű! Fe-
dezze fel bátran a térben elhelyezett installá-
ciókban rejlő lehetőségeket!” – kéri a Magyar 
Zene Háza az állandó kiállítására érkezőktől. 
Érdemes megszívlelni e jó tanácsokat, hiszen 
ha részt vesznek a játékban, itt valóban egy 
páratlan kulturális-múzeumi-zenei élménnyel 
lehetnek gazdagabbak!

A Városliget fái közt megbújó Magyar Zene 
Háza január végén nyitotta meg állandó kiállí-
tását, amely már csak azért is igazi kuriózum, 
mert ez a legelső átfogó zenetörténeti kiállítás 
Magyarországon. A Hangdimenziók – Zenei 
utazások térben és időben címet viselő, mint-
egy 1000 négyzetmétert megtöltő 
tárlaton a látogató, interaktív résztve-
vőként, egy élményekkel teli történetet 
járhat be, egy téralapú (a látogató 
mozgására reagáló) fejhallgató segít-
ségével. 

A különböző korokon átvezető ze-
netörténeti kalandozás a természet 
hangjaitól, illetve az ősember mágikus, 
ősi ritmusaitól indul, majd a magyar 
népzene gyökereinek bemutatása után 
eljut az egyházi zene, vagyis a grego-
rián énekek és a gótikus katedrálisok 
korába, amelyet a többszólamúság 

HANGDIMENZIÓK – 
ZENEI UTAZÁSOK TÉRBEN ÉS IDŐBEN

kialakulása követ, hogy aztán a tárlat elrepítse 
a látogatókat a színpadi zene, vagyis az ope-
ra világába. „Bekopogtathatnak” Haydnhoz, 
Bachhoz, Mozarthoz és Beethovenhez, illetve 
virtuális terepasztalon megismerhetik a 18. szá-
zadi Európa fontos zenei központjait. Kiemelten 
foglalkozik a tárlat Erkel Ferenc és Liszt Ferenc 
munkásságával, és megjelenik a 20. század 
is, amelynek zenetörténete elképzelhetetlen  
Bartók Béla és Kodály Zoltán nélkül. Az út végén 
az idővonal eljut a 21. századig, a zene globális-
sá válásáig, a legmodernebb irányzatokig

Nem könnyű leírni mindazt az élményt, amit 
ez a kiállítás kínál; az itt átélhető vizuális, ze-
nei, sőt lelki élmények egészen biztosan sokáig 
a látogatókkal maradnak. Hiszen hogyan is 
lehetne szavakban elmesélni, hogy itt dalra 
lehet bírni ablaküvegekre „festett” szerzete-
seket, hogy a kiállított hangszereket hallani is 
lehet, csupán csak azzal, hogy rájuk nézünk, 
vagy hogy a látogató által nyomtatott kottát 
virtuálisan megkap egy festményen várako-
zó virtuális zenész, hogy aztán eljátssza azt.  
Ezeket mind át kell élni, higgyék el, felejthetetlen 
élmény lesz! És ha már ott vannak, ne hagyják ki 
a Zene Háza másik nagy attrakcióját, a hangdó-
mot sem, amelyben felfedezhetik a mindannyi-
unkat körülvevő hangzó világot.

   Magyar Zene Háza, Budapest

A Néprajzi Múzeum új épületének köszönhetően 
a világ egyik legkorszerűbb etnográfiai intézmé-
nye, amelyben a közel 225 ezer néprajzi tárgy 
mellett egyedülálló fényképfelvételeket, kézira-
tokat, fotókat, népzenei és filmfelvételeket őriz. 
A magyar népi kultúra felbecsülhetetlen értékű 
tárgyi emlékein kívül itt található a térség leg-
nagyobb, távoli kontinensek népeinek kultúráját 
reprezentáló etnográfiai anyaga is. 

Az interaktív és látványos ZOOM tér egészen 
egyedi perspektívából, játékosan tekint a múze-
umi gyűjteményre. A nézőpont és közelítés itt 
fizikai, vizuális élmény. A kurátorok zoomolnak, 
felborítanak, feldarabolnak, kifordítanak, össze-
kevernek. E nézőpontváltás, avagy a „zoomo-
lás” módjait elsősorban fogalmi ellentétpáro-
kon keresztül rendezik össze az egyes témákat. 
Közel 700, a Néprajzi Múzeum sokszínűségét 
izgalmasan, újszerű formában bemutató tárgy 
mellett kiemelt szerepet kap és új összefüggés-
be kerül például a világon fellelhető legrégebbi, 
1673-as székelykapu és a Néprajzi Múzeum 
egyik legnagyobb tárgya, az egyetlen fatörzsből 
faragott, hétméteres bödönhajó.

Különleges élményt fog nyújtani az épület 
főlépcsője mellett a mintegy 4000 műtárgyat 
felvonultató Kerámiatér is, ahol a tárgyak a mú-
zeum magyar és nemzetközi gyűjteményeiből 
kerülnek bemutatásra.

A Kerámiatér a Néprajzi Múzeum két részből 
álló látványtára, amely a kiállítások nyitvatar-
tási idején túl is látogatható lesz, ingyenesen.  
A két „féltekére” osztott tere az emberi agy mű-
ködését képezi le. A bal agyfélteke rendszerez: 
földrészek, fazekasközpontok és formák szerint 
csoportosítja a világ kerámiáit. A jobb agyfél-
teke csapong, és a kerámiavilágokat inkább 
érzéki szempontból próbálja felfedezni és laza 
asszociációs láncba szervezni. Minden egyes ke-
rámia egy kis világ: készítője, használója, funk-
ciója, stílusa, anyaga, díszítése, színe, hangja, 
űrmértéke, felirata mind rejt valami titkot arról, 
hogyan köt össze az agyag embereket, korokat, 
társadalmakat, szokásokat.

A Néprajzi Múzeum tárgygyűjteményében a 
kerámia az egyik leggyakoribb anyagtípus, több 
mint 35 000 műtárggyal, öt különböző földrész-
ről. A látogatók ennek egytizedét láthatják a 
kiállítótérben. 

   Néprajzi Múzeum, Budapest
Nyitás április közepén

VÁRJA LÁTOGATÓIT 
A MEGÚJULT NÉPRAJZI MÚZEUM
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Budapest újabb különleges kiállítóhellyel bővült, 
hiszen március 15-én, a volt Postapalota hosszú 
rekonstrukciója után megnyitotta kapuit a Ma-
gyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. 

A ma már műemlékvédelem alatt álló intéz-
mény, ahogyan a neve is jelzi, kettős szerepet 
kíván betölteni: egyrészt múzeumként teret ad 
a Magyar Nemzeti Bank numizmatikai gyűjte-
ményének (vagyis a bank legszebb és legér-
tékesebb érme- és bankjegygyűjteményének), 
másrészt – a világ jegybankjainak trendjéhez 
igazodva – interaktív tudásközpontként vezeti 
be a látogatókat a pénzügyek világába. 

Az épületen belül kapott helyett A pénz útja 
címet viselő állandó kiállítás is, amely nem egy 
hagyományos értelemben vett pénztörténeti 
bemutató, hanem életközeli helyzetekben, a 
pénz öt funkcióján keresztül ismerteti meg a lá-
togatókat többek között a hazai és a nemzetkö-
zi gazdasági folyamatok logikus működésével, 
a pénzhasználat alapszabályaival, valamint a 
jegybank szerepével.

Bár a kiállításon átívelő játéksorozat elsődle-
gesen a tizenkettő-tizennyolc éves korosztályra 
fókuszálva készült, de a fiatalabb gyermekek-
kel érkező családok vagy felnőttek számára is 

A PÉNZ ÚTJA
maradandó élményt nyújt. A tárlat megálmo-
dói azt szeretnék, hogy a látogató itt azt érez-
ze: a pénzügyek róla és neki szólnak.

A kiállítás résztvevőit éppen ezért sok érde-
kesség várja: például virtuális vagyont gyűjt-
hetnek, amelyet a végén ajándékra válthatnak, 
megemelhetnek egy igazi aranyrudat, de lehe-
tőség lesz a bankjegyek biztonsági elemeinek 
vizsgálatára és saját arcképes bankjegyter-
vezésre is. A játék során megtapasztalhatják 
a cserekereskedelem nehézségeit, a bankok 
létrejöttének szükségességét, de tőzsdei bróke-
rek bőrébe is bújhatnak. Látványos installáción 
próbálhatják ki továbbá az internetes vásárlás 
folyamatát, de akár a Monetáris Tanács tagja-
inak döntéshozó szerepében is megmérethetik 
magukat. Az élményt a múzeum robotokkal 
fokozza, amik a kicsiknek készült mesekönyvso-
rozatban kelnek életre, különleges és edukáló 
kalandokra invitálva a gyerekeket. 

A turisztikai látványosságként is funkcioná-
ló múzeum és kiállítás három nyelven, a ma-
gyaron kívül angolul és kínaiul is várja az ér-
deklődőket.

   Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont, 
Budapest

A Magyar Nemzeti Múzeum Közösségi Régé-
szeti Programjának eredményeit bemutató kiál-
lítás március 18-ától tekinthető meg a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. A kiállítás több mint 400 
tárgyat, 24 olyan leletegyüttest mutat be, ame-
lyeket, egy-két kivételtől eltekintve, korábban 
még sosem láthatott a nagyközönség. Számos 
történelmi korból megtalálhatók leletek, a hun 
aranytárgyaktól a római érmékig, az alig egy 
négyzetcentiméteres apró tárgytól a több mint 
70 kg-os római mérföldkőig.

A kiállítást megtekintők nemcsak bepillan-
tást nyernek a közösség tevékenységébe, és 
megcsodálhatják a munkájuk eredményeként 
előkerült tárgyakat, de beláthatnak a múzeum 
kulisszái mögé, a restaurálás, illetve az utó-
munkák folyamatába is. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Közösségi Régé-
szeti Programja 2017-ben azzal a céllal indult, 
hogy a terepi és a tudományos munkába be-
vonja a régészet iránt érdeklődőket. Alapítását 
Vida István régész, az Éremtár munkatársa 
kezdeményezte. Az indulás óta mára már több 
mint 300 aktív önkéntes tagja van a program-
nak. A múzeum szakembergárdája önkéntesek 
közreműködésével folytat kutatást és tár fel ré-
gészeti lelőhelyeket. A program résztvevői az 
ország minden tájegységéből képviseltetik ma-
gukat, korra, nemre, foglalkozásra való tekintet 
nélkül. A közösségi régészeti program legnép-
szerűbb része természetesen a kincskeresés, 
a „fémkeresőzés”, amelyre így törvényes lehe-
tőség nyílik. Vannak, akik azért csatlakoznak, 
mert gyermekkoruk óta elkötelezettek a régé-

KINCSET ÉRŐ KÖZÖSSÉG 
szet iránt, mások a múltjuk iránt érdeklődnek 
és tudásukat a terepi kutatások során szeret-
nék bővíteni és kamatoztatni. 

A Kincset Érő Közösség című kiállításnak 
kettős célja van: egyrészt szeretné bemutatni 
a Közösségi Régészeti Program eredményeit, 
egy rendkívül gazdag leletegyüttest, másrészt 
a kiállítás egyfajta főhajtás az önkéntesek 
előtt. Köszönetnyilvánítás a hóban, fagyban, 
nyári kánikulában végzett áldozatos munkáért. 
A program önkéntesei csak tavaly több mint 
1600 munkaórát dolgoztak le feltárásoknál. 
Fontos megjegyezni, hogy munkájuk a leletek 
feldolgozásában, leltározásában is óriási segít-
séget jelent. 

A kiállítás 24 leletegyüttese közül érdemes 
megemlíteni a telik és a nyergesújfalui hun 
áldozati aranyleleteket, amelyekben többek 
között csatok, veretek, aranyozott ezüst nye-
regveret található. Kiemelendő a kisbárkányi 
Árpád-kori temető is, amelyből a leletanyag 
mellett több sírt is bemutat a tárlat. 

A kiállítás végén a látogatók jelentkezhetnek 
a Magyar Nemzeti Múzeum Közösségi Régé-
szeti Programjába, hogy a következő feltárást 
már testközelből, aktív résztvevőként éljék át. 

   Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
szeptember 4-ig
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MENNY ÉS POKOL KÖZÖTT
HIERONYMUS BOSCH REJTÉLYES VILÁGA

Az európai festészet egyik legnagyobb hatású és legemblematikusabb életművét megalkotó 
németalföldi mestere, Hieronymus Bosch művészetét mutatja be a Szépművészeti Múzeum 
április 9-től látható kiállítása. A budapesti tárlat nemcsak Közép-Európa valaha volt leg-
nagyobb kiállítása Bosch műveiből, de a teljes nemzetközi múzeumi világot tekintve is az 
elmúlt fél évszázad egyik legjelentősebb Bosch-tárlata is egyben.

Bosch (1450 körül–1516) kivételes kreativi-
tása és a németalföldi festészetre gyakorolt 
hatása mindig is nyilvánvaló volt a művészet-
történetben, rendkívüli művészetének eredete 
ma is izgalmas kérdés. Több mint 500 év táv-
latából szemlélve alkotásait Bosch festménye-

inek bizonyos részletei továbbra is nyugtalaní-
tóan megfejthetetlennek tűnnek. Művei valódi 
értelméhez közelebb segít, ha ismerjük azokat 
a műalkotásokat és írott forrásokat, amelyek 
jelentősen befolyásolták képei gondolatisá-
gát és megformálását. A kiállítás ezért Bosch 

életművének kiemelkedő 
munkáit a mester művészi 
forrásainak – irodalmi és 
teológiai művek, a fran-
ko-flamand és utrechti 
miniatúraművészet, grafi-
kai lapok, iparművészeti 
tárgyak – kontextusában 
mutatja be.

A kiállítás – amelyre 
mintegy félszáz köz- és ma-
gángyűjteményből érkez-
tek remekművek – összesen 
hét szekcióba rendezve en-
ged bepillantást Bosch mű-
vészetébe, amely kiegészül 
műhelyének és későbbi kö-
vetőinek legjellegzetesebb 
alkotásaival is.

A tárlat a Két korszak 
határán című szekcióval 
kezdődik. Itt azt az átme-
neti kort – a középkor vé-
gét és az újkor küszöbét 
– idézik meg, amelyben 
Bosch műalkotásai meg-
születtek: még élt a közép-
kor ördögökben, angya-
lokban hívő világnézete, 
ugyanakkor már rendelke-
zésre álltak a valósághű 

ábrázolás azon eszközei, amelyekkel Bosch 
valószerűen megjeleníthette a túlvilágot és a 
pokoli látomásokat. 

A Bolondok hajója című második egység fel-
idézi, miként látta saját társadalmát, hogyan 
ábrázolta az emberi gyengeségeket és bűnö-
ket. Itt olyan nagy hatású művek szerepelnek, 
mint a szekció címét is adó Bolondok hajója 
vagy a jó pár évvel korábban készült Kőoperá-
ció című alkotások.

A kiállítás harmadik, Az idők végezete című 
része Bosch művészetének legerőteljesebb té-
máját, a túlvilág és a végítélet hátborzonga-
tó látomásait mutatja be, saját rajzai mellett 
olyan fő művek segítségével, mint a velencei 
Accademia túlvilági látomásokat ábrázoló 
táblaképei (Az üdvözültek felemelkedése és a 
Pokolba vezető folyó) vagy a bruggei Utolsó íté-
let-triptichon. 

A negyedik szekció (Szentek élete) a korszak 
spirituális útmutatásait foglalja össze. Az em-
beri élet rögös útján haladó keresztény hívő 
számára a szentek élete példaként szolgált 
arra, hogy miképp lehet megküzdeni a démo-
nokkal, azaz hogyan maradhat a hit sziklaszi-
lárd a sötétség és a megpróbáltatások idején 
is. Bosch jól ismerte a szentek életét, kompozí-
cióit azonban szokatlan részletekkel egészítet-
te ki. Újításait olyan remekműveken mutatja 
be a tárlat, mint a Keresztelő Szent János a 
pusztában vagy a Szent János evangélista Pat-
mosz szigetén című alkotások.

A legnépszerűbb középkori szent, Remete 
Szent Antal életéről Bosch több kompozíciót is 
készített, közülük legjelentősebb a lisszaboni 
Szent Antal-triptichon. Ennek legkvalitásosabb, 
Antwerpenben őrzött másolatát, amelyet a 
kiállítás alkalmából Budapesten restauráltak, 
a mű egyik irodalmi forrása, a boszorkányül-
dözés késő középkori kézikönyve, a Malleus 
Maleficarum (Boszorkányok pörölye) kíséri.

A Jézus követése rész két fő témakör, Krisz-
tus földi megtestesülésének misztériuma és a 
passió köré rendeződik. Itt egymás mellett te-
kinthető meg a mester stiláris szempontból ösz-
szetartozó két korai műve, a Királyok imádása 
és az Ecce homo. 

Bosch legnyugtalanítóbb és egyben legis-
mertebb alkotása, a Földi gyönyörök kertje-trip-
tichon az évszázadok során tudós műértők so-
kaságát késztette elmélyült gondolkodásra. A 
műalkotás rendkívüli hatását jelzi, hogy a 16. 

században több festett másolat, illetve gyö-
nyörű falikárpit is készült utána. A művet a róla 
elnevezett szekcióban a madridi Escorialban 
őrzött lenyűgöző méretű és szépségű falikárpit, 
valamint a legkorábbi festménymásolat segít-
ségével idézik meg. 

A befejező szekció Bosch művészetének szé-
les körű hatását tárja a látogatók elé, amely 
nemcsak kortársait és az új művészgeneráci-
ókat érintette, de a következő évszázadban 
is meghatározta a németalföldi festészet 
fejlődésének irányát. Itt többek között olyan 
alkotókkal találkozhatnak, mint Jan Mandijn, 
Jan Wellens de Cock, Alart Du Hameel vagy 
id. Pieter Bruegel.

   Szépművészeti Múzeum, Budapest
április 9. – július 17.
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Ismét a Műcsarnok ad otthont a Budapest Fo-
tófesztivál nyitókiállításának, amelyen ezúttal 
Martin Parr, az európai kortárs színes fotográfia 
egyik legismertebb képviselőjének munkái vár-
ják az érdeklődőket, méghozzá Magyarorszá-
gon először!

Parr társadalomábrázolásra fókuszáló, egye - 
di szemléletet hordozó képei nem csupán in-
formálnak, mosolyra fakasztanak vagy elbor-
zasztanak, hanem ráirányítják figyelmünket a 
világban zajló változásokra is. Érzelgősségtől 
mentes, ironikus, néha kifejezetten groteszk 
előadásmódjának köszönhetően a legünnepel-
tebb és a legélesebben kritizált fotósok egyike.

Parr évtizedek óta fényképezi a tengerparti 
strandokat: napozók közelképeivel, szokványos 
elfoglaltságok elkapott pillanataival és a homok-
ban piknikezők örökzöld témájával dokumen-
tálja a strandélet legkülönbözőbb aspektusait. 
Szerinte a tengerpart egy kivételes nyilvános 
tér, ahol az általános emberi viselkedés abszurd 
megnyilvánulásai és a helyi furcsaságok zökke-
nőmentesen olvadnak egybe.

MARTIN PARR: STRAND AZ EGÉSZ VILÁG
A Műcsarnokban látható kiállításán nyomon 

követhető négy évtizedes pályája, a The Last 
Resort (1986) című sorozattól kezdve, amelyben 
a Liverpool melletti New Brighton üdülőparton 
víkendező munkásosztály pihenési és szórako-
zási szokásain keresztül ábrázolta a 80-as évek 
angol iparvárosainak hanyatlását. Ez a sorozat 
adta az ötletet, hogy világszerte felkeressen ten-
gerpartokat, többek között Argentínában, Bra-
zíliában, Kínában, Spanyolországban, Olaszor-
szágban, Lettországban, Japánban, az Egyesült 
Államokban, Mexikóban, Thaiföldön, és persze 
az Egyesült Királyságban. A Strand az egész 
világ című kiállítás 56 felvétele ezekből a felvé-
telekből válogat. A képek elgondolkodtatnak a 
nemzeti identitás külsőségein és mélyen gyöke-
rező jellegén, vagy a strandoláshoz kapcsolódó 
rituálékon. Miközben önmagunkon is nevetünk, 
Parr fotói a világ legnagyobb iparága, a turiz-
mus ellentmondásaira is rávilágítanak.

   Műcsarnok, Budapest
március 26. – június 26.

Gyufa, golyóstoll, C-vitamin, magzatvédő vi-
tamin, villanyóra, vízóra, hologram, nukleáris 
láncreakció, Eötvös-inga, Rubik-kocka, mRNS- 
vakcina, űrpaprika… Ezek a felfedezések, talál-
mányok mind-mind olyan magyar tudósokhoz, 
kutatókhoz és mérnökökhöz köthetők, akikre 
méltán vagyunk nagyon büszkék. Ha csak ne-
veket mondanánk, akkor olyan világhírű magya-
rok szerepelnének a listán, mint Szent-Györgyi 
Albert, Kempelen Farkas, Semmelweis Ignác, 
Teller Ede, Jedlik Ányos, Neumann János, Gábor 
Dénes, Puskás Tivadar, Csókay András vagy  
Karikó Katalin. 

Őket, a világraszóló magyarokat és talál-
mányaikat ünnepli a Millenáris Álmok Álmo-
dói 20 című kiállítása, amely mind méretében, 
mind látványában egészen biztosan le fogja 
nyűgözni Önöket. A mostani tárlat − amely a 
2002-ben megrendezett eredeti Álmok Álmo-
dói kiállítás és a Millenáris megnyitásának 
20. évfordulójára készült −, kétséget kizáróan 
méltó utóda a húsz évvel ezelőttinek, ugyan-
akkor a korábbi kiállításhoz képest egy telje-
sen új anyagot mutat be.

ÁLMOK ÁLMODÓI 20 
VILÁGRASZÓLÓ MAGYAROK, VILÁGFORMÁLÓ TALÁLMÁNYOK

Kimondani is hihetetlen, de a mostani tárlaton 
mintegy 600 magyar tudós, feltaláló munkás-
ságával ismerkedhet meg a látogató. Sokakat 
ismerni fognak, sokakra pedig nagyon jó lesz rá-
csodálkozni. Személyüket, munkásságukat 6+1 
tudományterület (Mobilitás, Orvoslás, Energia–
Ipar, Infokommunikáció, Agrár, A tér tudománya 
– séta a görbült térben, A hely szelleme) köré 
csoportosították, amelyek részeként a kiállítás, 
az adott találmányhoz igazodva arra is mindig 
kitér, hogy mi volt az a hiány, probléma, amire 
megoldást keresett a feltaláló.

A hatalmas információmennyiség feldolgozá-
sában nagyon fontos szerepet játszik az interak-
ció: számtalan játék, érdekes kipróbálnivaló, 
magával ragadó, 21. századi technikával készült 
installáció és látványos díszlet segíti a látogató-
kat az út során. Itt bárki „végezhet” laporoszkó-
piás műtétet, beülhet egy stilizált repülőbe, ahol 
a székek hátába épített interaktív képernyőn a 
repülés és repülőtervezés magyar eredményei-
vel ismerkedhet meg, építhet neuronhálót, meg-
csodálhatja Besenyei Péter műrepülő világbaj-
nok egyik repülőgépét, megtudhatja, mi történt 
Galamb József mérnökkel Henry Ford buliján, 
vagy azt, hogy mennyi volt Budapest vízfogyasz-
tása 2020-ban, meghallgathat számos tudóssal 
készült interjút, de akár egy űrhajós sisakjába 
bújva körülnézhet a Mars felszínén is. Óriási él-
mény mind. Ha tehetik, ne hagyják ki!

   Millenáris B Csarnok, Budapest
december 31-ig
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100 évvel ezelőtt – az első világháború trau-
mája és a spanyolnáthajárvány szörnyűségei 
után – a 20-as évek második felében féktelen 
vágy jelent meg az élet élvezete iránt, az ezzel 
járó csillogás, az olykor dekadenciába átcsapó, 
mohó életvágy pedig érthető módon az ekkor 
már egyre nagyobb teret nyerő art deco ízlésvi-
lágának is meghatározó elemeivé váltak. 

Az art deco egyszerre hatott a képzőművé-
szetre, az iparművészetre, a filmre, a színház-
ra, a zenére és az építészetre, de a divat és a 
reklámok világában is éreztette hatását. Ezen 
a kiállításon most a hazai plakátművészet kap 

kiemelt hangsúlyt, a kor legfontosabb magyar 
tervezőinek munkáit felvonultatva.

Az art deco plakátok összetéveszthetetlen 
jellemzője, hogy mindenekelőtt lehengerlő ha-
tásra törekedtek, amelynek eszköze lehetett az 
elegancia csillogása, az erotika csábítása, az 
egzotikum varázsa, a sebesség mámora vagy 
az alvilág borzongató romantikája. 

A kiállítás dramaturgiája a privát, intim szfé-
rától halad a nyilvános felé. Megjelennek az 
új női divat és testkultúra tárgyai, feltűnnek az 
immár modern bútorokkal berendezett polgári 
otthonok, használati és dísztárgyaik, az art deco 
iparművészet remekei. Ezután következnek a 
nagyváros, Budapest életének terei, megidézve 
a korabeli áruházak és mozik csillogó világát, a 
hollywoodi sztárok kultuszát, valamint a legen-
dás budapesti éjszakai életet. Plakáton láthatják 
a Budapesten fellépő Josephine Bakert és a fan-
tasztikus jelmezekben pompázó revütáncosnő-
ket. Ekkor készült az egyik legszebb magyar art 
deco plakát is (Fritz Lang Metropolisz című film-
jéhez), amely a felhőkarcolókkal teli új nagyváros 
vízióját teremtette meg. A 30-as évek közepétől 
a plakátok a „fürdőváros” Budapest és Magyar-
ország más tájainak szépségeit hirdették.

A galéria első alkalommal mutatja be ennyi-
re komplex módon a két háború közötti, met-
ropolisszá nőtt Budapest világát. A plakátok 
mellett folyóiratok, reklámok, könyvek, képes 
magazinok illusztrációi, illetve bútorok, kerá-
mia- és üvegművek, ruhák, cipők, kiegészítők, 
jelmez- és bútortervek, valamint építészeti raj-
zok nyújtanak átfogó képet a korszak jellegze-
tes vizuális kultúrájáról. 

   Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
április 12. – augusztus 28.

ART DECO BUDAPEST. 
PLAKÁTOK, TÁRGYAK, TEREK 

(1925–1938) 
A Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású kiállítással mutatja be az 1920-as és ’30-as évek sok 
változást hozó, izgalmas időszakát. A tárlat középpontjában a magyar art deco művészet, 
kiemelten a plakátművészet és a modern nagyvárosi élet áll.

Aki a tárgyalkotó művészetek újdonságait kö-
veti, biztosan találkozott azzal a hírrel, hogy 
2022-t az ENSZ az Üveg Nemzetközi Évének 
nyilvánította, amelyhez 75 ország − köztük ha-
zánk is − csatlakozott.

A kezdeményezés célja nem más, mint az 
üveg világraszóló ünneplése, amely az embe-
riség legősibb, legsokoldalúbb alapanyaga, 
mintegy 3500 éve van velünk. Elkísér bennün-
ket mindennapi életünkben, az építészet, hasz-
nálati tárgyaink, a közlekedés, az elektronika, 
a telekommunikáció és a tudomány elképzelhe-
tetlen lenne nélküle; korunk legmodernebb vív-
mányai szinte kivétel nélkül üveg alapanyagú-
ak, sőt fenntartható jövőnk záloga is maga az 
üveg innovációja.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert 
Magyarország üvegművészei tehetségüknek és 
kísérletező hozzáállásuknak köszönhetően már 
a 19. század végén komoly nemzetközi elisme-
réseket szereztek, egyrészt az épített környeze-
tünket, másrészt az idén 150 éves Iparművé-
szeti Múzeum gyűjteményét gazdagítva.

 A modern üvegművészet térhódításában ko-
moly mérföldkőnek számított, hogy 60 évvel ez-
előtt az Egyesült Államokból elindult a nemzet-
közi stúdióüveg-mozgalom, amelynek hatására 
az addig díszítő funkcióval bíró üvegművészet 
kilépett a gyári közegből, és kis, kreatív műhe-
lyekben találta meg életterét. Az első alkotá-
sokat nehezen fogadta be a műtárgyszakma 
elitje, de ezen sokat segített, hogy hamarosan 
világszerte bevezették az egyetemi szintű ok-
tatást, modern üvegmúzeumok épültek, szer-

2022, AZ ÜVEG NEMZETKÖZI ÉVE
vezetek alakultak, és nem sokkal később egy 
igényes támogatói kör is színre lépett.

A 70-es években kitárult a világ hazánk fiatal 
művészei előtt is, konstruktivista gondolkodást 
és új gesztust vittek a műfajba – ma ezek a mű-
vek a legnagyobb múzeumok féltett kincsei. 

Lassú és embert próbáló folyamat egy-egy 
tárgy elkészülte, amelyekkel idén eddig nem 
látott bőségben találkozhat a közönség egyéni 
és csoportos kiállításokon és rendezvényeken 
országszerte. Néhány kiállítás és program a 
kínálatból:

   Ferenczy Múzeum, Szentendre 
Üveg hat főre (május 29-ig)
   Klebelsberg Kultúrkúria, Budapest  
4. GlasSpring (május 4–24.)
   De La Motte−Beer-palota, Budapest 
Hommage to Glass (június 25. – augusztus 25.)
   Műcsarnok, Budapest 
Iparművészeti Szalon (április 9. – szeptember 15.)
   Bálna: Art Market Budapest (október 6–9.)
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EDVARD MUNCH. 
PÁRBESZÉDBEN

Az Albertina ismét egy lenyűgöző kiállítással 
várja mindazokat, akik már csak egy izgalmas 
kulturális élmény kedvéért is szeretnek autóba 
vagy vonatra szállni, hogy ellátogassanak Bécs-
be. A hívószó ezúttal nem más, mint Edvard 
Munch (1862−1944), a modernizmus egyik leg-
ismertebb és legbefolyásosabb alkotója. A tár-
lat tulajdonképpen a patinás múzeum 2003-as 
és 2015-ös nagyszabású Munch-kiállításaihoz 
csatlakozik, ám mégse maradjon otthon az 
sem, aki azokat látta, mert a mostani bemu-
tató teljesen új szemszögből közelít a norvég 
mesterhez; mintegy 60 remekművét ugyanis 
hét, szintén jelentős 20. századi művész alko-
tásaival állították párbeszédbe. Munch óriási 
hatással volt a későbbi művésznemzedékekre, 
és nem csak megrázóan szomorú világlátása, 
mély emberi érzéseket közvetítő képei okán. 
Egyedülálló ecsetkezelése, festékhasználata, 
valamint képeinek különleges színvilága, struk-
túrája és vonalvezetése a mai napig szignifi-
kánsan befolyásolja a festészetet. Ezekre hoz 
példát a mostani tárlat, ahol olyan nagyszerű 
alkotók munkái lépnek párbeszédbe Munch 
műveivel, mint Georg Baselitz, Andy Warhol, 
Marlene Dumas, Miriam Cahn, Peter Doig, 
Jasper Johns és Tracey Emin.

   Albertina, Bécs
június 19-ig

BEATRIX POTTER: 
A TERMÉSZET VONZÁSÁBAN

A 20. század egyik legkedveltebb gyerekkönyv-
szerzőjének életét és munkásságát ünnepli a 
Victoria and Albert Museum. Beatrix Potter 
(1866−1943) saját kezűleg illusztrált gyermek-
könyveit mára szinte az egész világon ismerik, 
meséiben az angol tájat, a vidéki életet, és an-
nak tollas-szőrös lakóit, az állatokat mutatja 
be. Első könyve − sok küzdelem és elutasítás 
után − 1902-ben jelent meg The Tale of Peter 
Rabbit (Nyúl Péter kalandjai) címmel, és azon-
nal hatalmas sikert aratott, olyannyira, hogy 
hamarosan ő lett kiadója legkeresettebb írója. 
Élete második felében Skóciában élt, ahol a 
könyveiből befolyt bevételeiből, férje támoga-
tásával újabb és újabb farmokat vásárolt, és 
a National Trusttal karöltve küzdött a környék 
földjeinek egyben tartásáért. Londoni kiállítá-
sa egy családbarát utazásra viszi el a látoga-
tókat, ahol megismerhetik Beatrix Potter életét, 
rajzait, festményeit, beleolvashatnak leveleibe, 
gyerekkori naplójába, felfedezhetik szívének 
kedves helyeit és állatait, amelyek inspirálták 
szeretett mesebeli figuráinak és történeteinek 
megformálásban.

   Victoria and Albert Museum, London
2023. január 8-ig

Richard van Orman, a híres Hodgini  (Hodges) 
 cirkuszdinasztia sarja, jól ismerte a cirkuszt 
– azt is mondhatjuk, a manézsban nőtt fel: 
édesanyja híres műlovarnő volt,  együtt élt 
a cirkusz művészeivel, bejáratos lehetett 
a próbákra, az előadásokra, látta, hogyan 
születik a mindennapos, kemény, sokszor 
megerőltető munkából, gyakorlásból a cir-
kuszi lámpák fényében a közönség számá-
ra oly könnyed, légies mozdulat, amelyben 
mégis benne van a csoda – az a képesség, 
amely felül-/átemeli az artistát azokon az 
emberi (fizikai, lelki, szellemi) határokon, 
amelyekkel a mindennapokban a cirkusz kö-
zönsége találkozik. 

Mit látnak, mit éreznek meg ebből azok 
a művészek, akiket alkotásra ihlet a cirkusz 
csodája? Azok, akik az egri Kepes Intézet 
kiállításán szerepelnek: Rippl-Rónai József, 
Aba Novák Vilmos, Bortnyik Sándor, Schei-
ber Hugó, Márffy Ödön, Vaszary János, Sza-
bó Vladimir, Victor Vasarely, Tóth Menyhért, 
Derkovits Gyula, Korniss Dezső, Ferenczy 
Károly, Biai-Föglein István, Tandori Dezső, 
Sipos László, Galambos Tamás, Gábor Mari-
anne, Gyémánt László, Schéner Mihály, Fehér 
László, ef Zámbó István, Pauer Gyula, Péreli 
Zsuzsa, Harasztÿ István („Édeske”), vagy a 
legfiatalabbak közül Labrosse Dániel. Hosz-
szan folytathatnánk még a kiállítóművészek 
névsorát, amelyben egyaránt ott szerepelnek 
a magyar művészet nagyjai és a pályájuk 
elején álló fiatal tehetségei. Helyet kaptak a 
galériában a kiállítást szakmai támogatásá-
val és kicsiket és nagyokat egyaránt magával 
ragadó múzeumpedagógiai programjaival 
támogató Magyar Cirkuszművészeti Múze-
um gyűjteményének válogatott darabjai is. 
Mint a Fel a fejjel című filmből kölcsönzött 
címe („Hopplá hopp!”) is jelzi, a kiállítás a 

képzőművészet remekművein túl felvillantja 
többek között a magyar filmművészet cir-
kusztárgyú remekeit is. 

A Kepes Intézet nagyszabású kiállításán 
körképet kíván adni a magyar művészet cir-
kuszihlette alkotásaiból, a legnagyobb ma-
gyar művészek ikonikussá vált művei mellett 
ízelítőt adva a kortárs művészek témában 
született alkotásaiból. 

   Kepes Intézet, Eger, május 31-ig

HOPPLÁ HOPP! 
A CIRKUSZ A MAGYAR MŰVÉSZETBEN

Minden eddiginél nagyobb szükségünk van a cirkuszra, 
mert az élő. Nincs második felvétel. 

(Richard van Orman)
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
(Állandó kiállítások: artkalauz.hu) 

BUDAPEST
2B Galéria
IX. ker., Ráday utca 47. Tel.: 20-993-9361
Nyitva: kedd–csütörtök 12–16 óráig, pénteken 
14–18 óráig.

• Ajtó – csoportos kiállítás (április 14. – május 10.)
Magyar filmrendezők portréi – Lucinda Doug-
las Menzies kiállítása (május 17. – június 10.)

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

• Minden út (Rómába) Aquincumba vezet 
(tavasztól – év végéig)

B32 Galéria és Kultúrtér
XI. ker., Bartók Béla út 32. Tel.: 1-787-0045
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig.

• Nagy Miklós fotóművész és Parti-Nagy 
Lajos költő kiállítása (április 13. – május 6.)
• Kezeket Fel/Kezeket Le! – Márián Gábor 
fotóművész kiállítása (április 14. – május 6.)
• Válogatás Barta Péter fotógyűjteményéből 
(május 11. – június 2.)
• Várbíró Kinga kerámiaművész kiállítása 
(május 12. – június 2.)

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 (május 15-ig)
• „Embernek röpülni boldogság” – Latinovits 
Zoltán (1931–1976) (augusztus 31-ig)

Bélyegmúzeum
VII. ker., Hársfa u. 47. 
Tel.: 1-342-3757
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Darabokra szagattatol… Trianon 100 – 
Összetartozás 1100 (június 30-ig)

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

• Bor – mindenkor! Szőlő- és borkultúra a 
fővárosban a 17. század végétől napjainkig 
(október 31-ig)

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

• Skin Calendar / A város bőre – Andreas 
Fogarasi képzőművész egyéni kiállítása 
(március 30.–május 22.)

Budapesti Történeti Múzeum – 
Vármúzeum
I .ker., Szent György tér 2., 
Budavári Palota E épület. 
Tel.: 1-487-8800
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Középpontban a középkor – Kaland, játék, 
régészet (május 15-ig)
• Budapest köszönti a Giro-t! / Budapest salu-
ta il Giro (április 28. – szeptember 11.)

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

• „Békeidőben a zene uralkodik” – evangélikus 
egyházzene Magyarországon (június 11-ig)

Budavári Palotanegyed, 
Főőrség Étterem és Kávéház
I. ker., Hunyadi udvar 
(Budai vár)
Tel.: +36 30 553 6126 
Nyitva: mindennap 10–18 óráig. 

• „Lészen ágyú!” – Gábor Áron és a székely 
hősiesség (június 12-ig)

Deák Erika Galéria
Mozsár utca 1. 
Tel.: 1-201-3740
Nyitva: szerda–péntek 12–18, szombat 11–16 
óráig. Előzetes bejelentkezéssel más időpon-
tokban is látogatható.

• As good as I once was – Martin Lukáč fes-
tőművész egyéni kiállítás (április 8-ig)
• Barabás Zsófi festőművész kiállítása 
(május 4. – május 20.)

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Székháza
VIII. ker., Gyulai Pál u. 13.
Nyitva: hétfő–péntek 10–16 óráig.
 
• Sándor Antal festő- és szobrászművész 
kiállítása (április 6. – június 6.)

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

• Romvári Márton képzőművész kiállítása 
(április 4. – május 6.)
• Négyszöglet. Folyamatban Forrai Ferenc-
cel – Forrai Ferenc grafikusművész kiállítása 
(május 19. – június 14).

Fiktív Pub Gasztrogaléria 
VIII. ker., Horánszky u. 27. Tel.: 20-286-2118
Nyitva: mindennap 12–23 óráig.
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• Élesztő – a KOKSZ Műhely csoportos kiállí-
tása (május 1-jéig)
• Áthallások – Gyimóthy Gábor kiállítása
Fotómontázs számítógépes képekből 
(május 2. – június 12.)
• Ajtók – kortárs képzőművészek csoportos 
kiállítása (június 13. – szeptember 4.)

FUGA Budapesti 
Építészeti Központ
V. ker., Petőfi Sándor utca 5. Tel.: 1-266-2395
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 13–19 órá-
ig, illetve az aktuális esti rendezvény végéig. 

• Zűrállomás (Budapest 1990–2021) – Molnár 
Zoltán fotókiállítása (április 25-ig)
• Szélvihar. Fotó/művészet Zimányi László 
gyűjteményéből (március 31. – április 25.)
• Karcos tükör. Fotó/művészet a K-ARTS Ala-
pítvány gyűjteményéből (április 6–25.)
• Mesteriskola 50 – a kerek évforduló 
alkalmából a magyarországi posztgraduális 
építészképzés mesterei kiállításon összegzik 
tevékenységüket. (április 7. – május 8.)
• Gerlóczy Sári képzőművész kiállítása (április 
28. – május 16.)
• Tandori Dezső és Kurtág György – kiállítás 
kéziratokból (április 28. – május 23.)

Godot Galéria
XI. ker., Bartók Béla út 11–13. Tel.: 70-381-6775
Nyitva: kedd–péntek 10–14 óráig, szombaton 
10–13 óráig. 

• drMáriás képzőművész kiállítása (május 11. 
– június 11.)

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.

• Nokturnális Narratíva – Gallai Judit Ágnes 
festményei (április 10-ig)
• Heterotópia – minőségi tér (április 10-ig)
• Changes are coming – Gáspár Annamária 
festőművész kiállítása (április 20. – május 22.)
• Sohasem volt történetek – Kis-Prumik Zoltán 
festőművész kiállítása (április 20. – május 22.)

• Háziasszony katalizátora – Fajgerné Dudás 
Andrea képzőművész kiállítása (május 5. – 
augusztus 7.)

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

 • „Egy hajóban evezünk” – kiállítás Nemes 
András Bence hajómakettjeiből az Autizmus 
Világnapja alkalmából (április 2. – május 1.)
• Négylábú bajtársak – katonák és kutyák 
(kül- és beltéri fotókiállítás) (április 13. – 2023. 
március 28.)
• Magyarok – Fegyverek. Kiállítás az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 65. évfordulójá-
ra (december 31-ig)
• Budapest ostromai 1686–1849–1945 (de-
cember 31-ig)

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

• A fának második élete – Erdélyi Tibor kiállí-
tása (május 20-ig)

Hegyvidék Galéria
XII. ker., Királyhágó tér 10. 
Tel.: 1-225-7160
Nyitva: kedd–péntek 10–18 óráig, 
szombaton 10–14 óráig.

• Gáspár György képzőművész kiállítása 
(április 8. – május 7.)
• Válogatás az Antal–Lusztig-gyűjtemény anya-
gából – Európai Iskola (május 12. – június 11.)

Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeum
VI. ker., Andrássy út 103. Tel.: 1-469-7759
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig. Má-
jus 1-jétől kedd–vasárnap 10–18 óráig)

• Jurták és kolostorok. Mongol művészet a 
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban
(március 25. – 2023. január 29.)

• Atlasz – Gerhes Gábor képzőművész kiállítá-
sa (április 15-ig)
• Show és business Pest-Budán. Kötéljárók, 
önmozgányok és más világszámok (május 1-ig)
Testmaszkok – jelmez mint autonóm vizuális 
kifejező eszköz. 
• Bérczi Zsófia, Nagy Fruzsina és Szűcs Edit 
látványtervezők kiállítása (május 3. – június 25.)
• Experiment / Kísérleti  fotográfia – csopor-
tos fotókiállítás (május 6. – június 26.)

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

• Szelíd horizont – ifj. Benedek Jenő (1939–
2019) festőművész kiállítása (április 14-ig)
• Ruttka Andrea textilművész kiállítása 
(április 6–30.)
• Az év természetfotósa 2021 – fotókiállítása 
(április 19. – május 15.)
• IV. Glass Springs – kortárs, csoportos üveg-
művészeti tárlat (május 6–27.)
• Krenner Amália és Gánóczy Sándor fes-
tőművészek kiállítása (május 12. – június 4.)

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

• Csodálatos történet? Egy avantgárd mű-
vészpár: Újvári Erzsi és Barta Sándor
(május 22-ig) 

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

• Árvai György képzőművész, látványtervező 
kiállítása (június 9–29.)

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 ottho-
nában (szeptemberig)

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

• Helyiérték – Válogatás a Ludwig Múzeum új 
szerzeményeiből (április 24-ig)
• Kiterjesztett jelen – csoportos nemzetközi 
kiállítás (április 8. – szeptember 4.)
• Előhívás – csoportos nemzetközi kiállítás 
(május 13. – augusztus 28.)

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

• Mesebolt és Aranyecset, avagy egy színes 
élet nyomában – Lukáts Kató (1900–1990) 
grafikus művészete (április 17-ig)
• Csokoládékatona – Édes pillanatok a Nagy 
Háborúból (május 1-jéig)

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

• Varázslatos Magyarország – természetfotó- 
kiállítás (április közepétől)

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. 

• Art Deco Budapest – Plakátok, tárgyak, 
terek (1925–1938) (április 12. – 
augusztus 28.)

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

• Hidegkuti100 (április 17-ig) Mai Manó Ház
VI. ker., Nagymező utca 20. 
Tel.: 30-505-0455
Nyitva: kedd–vasárnap 12–19 óráig. 

• A Brown nővérek / The Brown Sister – 
Nicholas Nixon fotókiállítása (március 29. – 
május 29.)

• „Apropó, Tabán” – Molnár-C. Pál korai és 
Tabánban készült művei (március 26. – 
december 31.)

• Kincset érő közösség – régészeti kiállítás 
(szeptember 4-ig)

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

• Játéktól a mesterségig – kiállítás tanfolyami 
hallgatók munkáiból (április 23-ig)
• A tojásírás élő hagyománya (április 7. – 
május 6.)
• Illatok, ízek, formák – nézd kézzel, lásd 
szívvel (augusztus 31-ig)

Magyar Természettudományi 
Múzeum
Ludovika tér 2–6. 
Tel.: 1-210-1085
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 10–18 óráig. 

• A ló házasítása – Az őslovaktól az ősök 
lováig (június 13-ig)

Millenáris B csarnok
II. ker., Kis Rókus utca 16-20.
Tel.: 70-510-8100
Nyitva: hétfő–csütörtök: 8.30–17.30 óráig, 
pénteken 8.30–19 óráig, szombaton 10–20 
óráig, vasárnap 10–18 óráig.

• Álmodók álmodói 20 – Világra szóló magya-
rok és találmányok (december 31-ig)

Molnár Ani Galéria
VIII. ker., Bródy Sándor utca 36. 
Tel.: 30-300-8019
Nyitva: kedd–péntek 12–18 óráig. Más 
időpontban előzetes bejelentkezéssel (tel.: 30-
212-8080) látogatható.

• Carlos Aires kortárs művész kiállítása 
(április – június)

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

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. 

• Martin Parr: Strand az egész világ – a 
Budapest Fotófesztivál nyitókiállítása 
(június 26-ig)
• Közös tér – II. Ipar- és Tervezőművészeti 
Nemzeti Szalon 2022 (április 10. – 
szeptember 4.)
• Olescher Tamás (1954–2021) festőművész, 
díszlettervező és performer kiállítása 
(április 13. – május 22.)
• Borza Teréz Ferenczy Noémi-díjas porcelán- 
és szobrászművész kiállítása (június 17. – 
július 31.)

Néprajzi Múzeum
XIV. ker., Dózsa György út – Ötvenhatosok tere
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Megérkeztünk (áprilistól december 31-ig)

Országos Széchényi Könyvtár
I. ker., Budavári Palota F épület
Tel.: 1-224-3845
Nyitva: kedd–szombat 10–18.50 óráig. 
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• VERSHAZA. Himnusz, Szózat, Nemzeti dal – 
emblematikussá lett verseink (június 30-ig)

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

• Kinek a pokla ma Dante Pokla? – Baksai 
József, Gaál József, Szurcsik József festményei 
és Lovas Ilona videómunkája (április 24-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.

• André Kertész Szigetbecsének ajándékozott 
képei (december 31-ig)
• 40. Sajtófotó-kiállítás (április 12. – május 29.)

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

• Lélegzet metsző tűzben – A tbc gyógyítása 
Magyarországon (március végétől)

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

• Hantai/Klee. Egy másik absztrakció – kama-
rakiállítás (2023. márciusig) 
• Isteni csábítás. Erotika és szenvedély öt 
évszázad mitológiai ábrázolásain – kamaraki-
állítás (április 18-ig)
• Menny és pokol között: Hieronymus Bosch 
rejtélyes világa (április 9. – július 17.)

Tér-Kép Galéria
I. ker., Krisztina krt. 83–85. 
Tel.: 20-350-5401 
Nyitva: szerda–péntek 14–18 óráig, szomba-
ton 10–18 óráig. 

• A város lélegzete / Breath of the city – finn 
és magyar iparművészek csoportos kiállítása 
(április 10-ig)
• Színes fény – Szirtes János kiállítása (instal-
láció és performansz) (április 29. – május 15.)

Vasarely Múzeum   
III. ker., Szentlélek tér 6. 
Tel.: 1-388-7551
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17.45 óráig. 

• A tárgyak más(od)ik élete – Új szerzemé-
nyek (május 31-ig)

• Legszebb perceink… – Kósa Klára akadé-
mikus asszony jubileumi kiállítása 
(április 30-ig)
• Stimulus – az MMA Művészeti Ösztöndíj 
Program 2018–2021. évi iparművészeti  
ösztöndíjasainak kiállítása 
(május 8-ig)
• Departure – az MMA Művészeti Ösztöndíj-
program 2018-2021. évi képzőművészeinek 
kiállítása (május 8-ig)

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

• Dresszkód: Katti Zoób. A kiállítás a divat-
tervező öltözékeit helyezi az egyes terek és 
szobák középpontjába. 
(június 6-ig)

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

• Szirtes János képzőművész kiállítása 
(április 21. – május 29.)

Várkert Bazár
I. ker., Ybl tér 2–6. 
Tel.: 1-375-8011
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Nemes Nagy Ágnes 100 – Lélegzetnyi vég-
telen (szabadtéri kiállítás) (április 8-ig) 
• Az európai felfedezések: Az Újvilágtól az új 
technológiákig (április 22-ig)
• Új világ született (június 30-ig)
• A Visegrádi Csoport természeti kincsei – 
fotókiállítás a Föld Napja alkalmából (Magyar-
ország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) 
(április 11. – június 10.)

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

• Eifert János és tanítványai – fotóművészeti 
kiállítás (április 5–27.)
• Struktúrák – Stefanovits Péter, Dobó Bianka, 
Kiss Botond András grafikusművészek kiállítá-
sa (május 3–24.)
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VIDÉK
BALASSAGYARMAT 

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

• Népiskola és gyermekélet Palócföldön 
(április közepe – december 31.)
• Talált pillanatok – Cene Gál István festőmű-
vész kiállítása (április közepéig)
• Centrumból a perifériára – A trianoni 
békeszerződés hatásai Balassagyarmatra 
(júniustól)

BALATONFÜRED

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

• Praeludium – MOdern MŰtár /MOMŰ/ – 
képzőművészeti kiállítás (április 30-ig)
• Rippl-Rónai Józseftől Maurer Dóráig – Válo-
gatás a Fővárosi Képtár modern gyűjteményé-
ből (2023. január 8-ig)

DEBRECEN

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

• Elveszett paradicsom – A mezolit vadászok 
letűnt világa. Régészeti kiállítás. (április 17-ig)

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

• 31. Tavaszi Tárlat (április 1–22.)

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

• Apóriák – Tasnádi József Munkácsy 
Mihály-díjas képzőművész, médiaművész 
kiállítása (május 1-jéig)
• Holnemváros – Debrecen régi képeken és 
kortárs műveken (június 5-ig)

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 figu-
ratív festészet kiemelkedő alakjának műterme 
és alkotásai (május 31-ig)

EGER

Egri vár – 
Dobó István Vármúzeum
Vár 1. Tel.: 36-312-744
Nyitva: mindennap 10–18 óráig. 

• Magyar minta – Holló Valéria, a műgyűjtő 
(április 14-től)

Kepes Intézet
Széchenyi u. 16. Tel.: 36-420-044
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.

• Hopplá hopp! A cirkusz a magyar művészet-
ben (május 11-ig)

• Tóth Béla és tanítványai (április 9. – május 8.)
• Szemle – a Győri Tánc- és Képzőművészeti 
Iskola képzőművész tagozatos diákjainak 
kiállítása (május 13. – június 12.)

Püspöki Udvarbíróház /
 Borsos Miklós Kiállítótér
Apor Vilmos püspök tere 2. Tel.: 96-316-329
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Gyufásdobozban – a Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Szakgimnázium 13. évfolyam kép-
zőművészeti tagozatos diákjainak kiállítása 
(április 17-ig)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

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

• Igazgatók emlékezete: Dr. Dömötör János 
(1922–2009) – a kultúraszervező, múzeumgya-
rapító emlékezete (április 25-ig)
 
KÁPOLNÁSNYÉK 

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

• Világból világba – Válogatás Péreli Zsuzsan-
na Kossuth-díjas textilművész és kárpitművész, 
a Nemzet Művésze alkotásaiból (július 31-ig)

GYŐR 

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

• Koppány 75 – Újgeometria – Koppány Attila 
festő, grafikus kiállítása (április 2. – május 1.)
• Végtelen dallam – Németh Attila festőmű-
vész kiállítása (május 13. – június 5.)

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

Bozsó Gyűjtemény
Klapka utca 34. 
Tel.: 76-324-625
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig. 
Előzetes egyeztetéssel más időpontokban is 
látogatható.

• Gundel-gyűjtemény: Tradíció és megújulás – 
kamarakiállítás (március 23. – május 1.)

• Megtartó hagyomány – kiállítás Fekete 
Erzsébet népi iparművész hímzéseiből 
(május 28-ig)

KŐSZEG

Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház
Rajnis u. 9. Tel.: 94-360-113
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. 

• Turcsán Miklós festőművész kiállítása 
(április 1. – május 1.)
• Oroszy Csaba festőművész kiállítása 
(május 6. – május 30.)

MISKOLC

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

• Koncz József festőművész emlékkiállítása 
(május 29-ig)
• Karancslejtős – Feledy Gyula grafikai soro-
zata (2023. január 9-ig)

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

• Szablya és kard – fegyvertörténeti kiállítás 
(május 9-ig)

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

• USA Diary Koós Gábor – a 2021-es Krakkói 
Nemzetközi Grafikai Triennálé díjazottjának 
kiállítása (május 15-ig)
• „Bandynak szeretettel” Tandori Dezső – Ba-
ranyay András – Képversek, levelek, fotómű-
vek (május 8-ig)
• Valóságképek – Kondor Attila és Szabó Ábel 
párhuzamos kiállításai (május 8-ig)
• Élt 60 évet. A perecesi vájárképző iskola 
mementója – Kiss-Tanne István fotókiállítása 
(június 5-ig)
• A muzsikás – Pető János (1940–2009) kép-
zőművész emlékkiállítása (május 19. – július 31.)

• Művésztelep Centenárium II. – A miskolci 
művésztelep története 1952–1980 között 
(május 26. –augusztus 21.)

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

• Thália 25 – Képek a Színészmúzeum jubileu-
mi albumából (május 1-jéig)
• A miskolci Csodamalom Bábszínház jubileu-
mi tárlata (május 12. – augusztus 28.)

NYÍREGYHÁZA

Kállay Gyűjtemény
Bessenyei tér 15. Tel.: 42-310-566
Nyitva: hétfő–péntek 9–17 óráig. Szombaton 
és vasárnap 10–19 óráig.

• Tojásból lesz a csoda! – kiállítás Mészáros Jó-
zsefné tojásfestő gyűjteményéből (április 22-ig)
• Szepessy Béla és tehetséges fiatalok kép-
zőművészeti kiállítása (május 6. – június 10.)

ÓPUSZTASZER

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark
Szoborkert 68.
Tel.: 62-275-133/103 vagy 104 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. A Fesz-
ty-körkép megtekintése időponthoz kötött, 
látogatásához előjegyzés szükséges.

• Rákóczi nyomában (július 31-ig)

PANNONHALMA 

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

• Megújulás – csoportos kiállítás (március 21. 
– november 11.)
• De thesauro suo nova et vetera / Kincsei-
ből újat és régit – A Pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része, 
gyűjteménye jelentős része muzeális, védett 
dokumentum. A Világörökség címet birtokló 
Főapátság épületegyüttesében lévő könyvtár 

hozzátartozik a Világ Kulturális Örökségéhez 
is. A különleges gyűjtemény különleges gon-
dozást igényel – a kiállítás azt a könyvmentő 
munkát kívánja bemutatni. 
(2023. március 21-ig)

PÁPA

Esterházy-kastély
Fő tér 1. Tel.: 70-314-1959
Nyitva: ápr. 4-től kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Szobrok és grafikák – Habsburg Gabriella 
kiállítása (márc. 27. – december 31.)

PÉCS 

Modern Magyar Képtár
Papnövelde u. 5. 
Tel.: 72-891-328
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Előzetes 
bejelentkezés szükséges.

• Képletek és kalandozások – Lantos Ferenc 
(1929–2014) képzőművész kiállítása (október 
30-ig)

Zsolnay Kulturális Negyed
Zsolnay Vilmos utca 37. 
Tel.: 72-500 350
Nyitva: mindennap 9–18 óráig. Bóbita Báb-
színház: hétfő–péntek 9–16 óráig, szombat 
9–18 óráig. m21 Galéria: kedd–vasárnap 
10–17 óráig.

• Bóbita 60 – Időjáró ünnepi kiállítás
(1961–2021) (június 30-ig)
• André Kertész fotókiállítása (április 7. – 
május 20.)
• Az űr – Alternatív kozmoszok, kozmoszalter-
natívák (május 27. – augusztus 28.)

Pécsi Galéria
Széchenyi tér 10. Nyitva: kedden és szerdán 
13–19 óráig, csütörtök–vasárnap 11–19 óráig.

• Kunst am Storm – Duna menti országok 
művészeinek vándorkiállítása (április 14-ig)
• Nagy Márta kerámiainstallációja 
(április 21. – május 20.)
• Vojnich Erzsébet kortárs festőművész kiállí-
tása (június 2–26.)

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

• Magyar Géniusz – a vidéki múzeumok által 
őrzött legjelentősebb hazai kulturális öröksé-
gek és kincsek bemutatása (áprilistól)

Magyar Fotográfiai Múzeum
Katona József tér 12. Tel.: 20-263-26-32
Nyitva: kedd–szombat 10–17 óráig. 

• Senki földjén – Czeizel Balázs kiállítása 
(április 1. – május 21.)

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

• Zana 100+1 – kiállítás Zana Dezső kalota-
szegi néprajzi gyűjteményéből (május 28-ig)
• Ünneplőbe öltözött tojások (március 16. – 
április 16.) 



36  |  tárlatok tárlatok  |  37  

PÜSPÖKLADÁNY

Karacs Ferenc Múzeum
Kossuth u. 28. Tel.: 54-451-295
Nyitva: hétfő–péntek 10–16 óráig. Ettől eltérő 
időpontokban előzetes bejelentkezés alapján.

• Polgári sikk – a debreceni Déri Múzeum 
vándorkiállítása (október 31-ig) 

SALGÓTARJÁN 

Dornyay Béla Múzeum
Múzeum tér 2. Tel.: 32-520-700
Nyitva: hétfőn 7.30–16 óráig, kedd–péntek 
7.30–17 óráig, szombaton 8–16 óráig.

• 100 év – 100 műtárgy. Helytörténeti kiállí-
tás Salgótarján várossá nyilvánításának 100 
éves évfordulója alkalmából (áprilisig)
• Benczúr Gyula-emlékkiállítás (március 28. – 
október 30.)

SÁROSPATAK

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

• Kalandozás a fegyvertörténetben – Urbán 
József Pál hagyatéka (október 31-ig)
• Felső-Magyarország tájképei – kiállítás a 
Waldstein-gyűjtemény értékes remekműveiből 
(május 8-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 
(december 31-ig)

SZEGED

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

• Joachim – A holdfény impresszionistája – 
Joachim Ferenc festményei (június 26-ig)

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

• Elit Alakulat 2.0 – A Kárpát-medence leggaz-
dagabb honfoglalás kori temetői (május 22-ig)

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

• XIX. Táblaképfestészeti Biennálé 
(május 27. – július 17.)

SZÉKESFEHÉRVÁR

Fekete Sas Patikamúzeum
Fő u. 5. Tel.: 22-315-583
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Rózsaméz és bajuszpedrő – patikaszerek a 
kaptárból (május 31-ig)

Rendház – a Szent István Király 
Múzeum kiállítóhelye
Fő u. 6. Nyitva: mindennap 8–20 óráig

• Királyok és Szentek – Az Árpádok kora (június 
15-ig)

Városi Képtár – Deák Gyűjtemény
Oskola u. 10. Tel.: 22-329-431
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Párizs levegőjét hozta – Czóbel Béla gyűj-
teményes kiállítása (május 13. – október 2.)

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 30-ig)

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

• Üveg hat főre (május 29-ig)

• 2057 – Személyes utópiák – a 35 év alatti 
művészek csoportos kiállítása (április 27. – 
június 11.)

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

• Egész életemben hazudtam – Puklus Péter 
(1980–) kortárs képzőművész kiállítása 
(június 26-ig)

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

• Határtalan gyűjtemény – A múzeumi gyűjte-
mény legjei ( október 30-ig)
• Amikor minden más lett… – Élet a nagy 
háború alatt és után (október 30-ig)
• Vagonlakók. Trianon árvái – vagonkiállítás 
(október 30-ig)
• Gyermekágytól a halottasházig – A test 
határai (október 3-ig)

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig. 

• Kifutó modellek – Vincze Ottó Munkácsy-dí-
jas képzőművész kiállítása (április 24-ig)
• Keserü Ilona festőművész kiállítása 
(május 6. – szeptember 6.)

ÚjMűhely Galéria
Fő tér 20. Tel.: 70-384-1185
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Szentendrei városképek – kortárs válogatás 
(április 8. – május 14.)

SZOLNOK

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

• Alföldi szecesszió – építészettörténeti kiállí-
tás (április 21. – június 25.)

• Panta rhei – Melkovics Tamás szobrászmű-
vész egyéni kiállítása (június 26-ig)

Kmetty János Múzeum
Fő tér 21. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig. 

• Kmetty János – Az örök kereső 2.0. / Fókusz-
ban a tájképek (november 13-ig) 

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.

• A velünk élő Petőfi – csoportos képzőmű-
vészeti kiállítás a Petőfi Bicentenáriumhoz 
kapcsolódva (április 23-ig)
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Szolnoki Galéria
Templom út 2. Tel.: 56-513-640
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• Átkelők a túlvilágra – Két gepida temető a 
Közép-Tisza mentén. Régészeti kiállítás. (már-
cius 17. – június 25.)

SZOMBATHELY

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

• SISI – Királyné feketén-fehéren 2.0 
(augusztus 28-ig)

Schrammel-gyűjtemény
Thököly Imre u. 20. Tel.: 20-536-8187
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Porcelán-bál – herendiporcelán-kiállítás 
(május 8-ig)
• Diplomakiállítás – az ELTE SEK Vizuális Mű-
vészeti Tanszék végzős hallgatóinak kiállítása
(május 19. – június 26.)

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

• Fal- és tértextilek. A szombathelyi textil-
biennálék és -triennálék 50 éve – jubileumi 
kiállítás (május 29-ig)
• Lakástextilek és kelmék a Szombathelyi Kép-
tár textilgyűjteményében (április 7. – május 29.)



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

szentistvanterem.hu
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élő hagyománya

A Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére 

kerülésének alkalmából 

A tojásírás
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum   |    1011 Budapest, Fő u 6.   

I p a rm ű v é s z e t i Iparművészeti

A kiállítás megtekinthető 2022. május 6-ig, keddtől szombatig 10-18 óra között.

www.hagyomanyokhaza.hu
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