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„AKI KÉPBEN LÁTJA A VILÁGOT…” 
– CHOCHOL KÁROLY FOTÓMŰVÉSZ ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSA

 
Novemberben nyíló kiállításán Chochol Károly (1935–) fotóművész egyedülálló életművének 
képeiből kínál egy igazán szép válogatást Budapest Főváros Levéltára. Első fotóit az 1950-es 
évek elején kapta lencsevégre a művész, aki már akkor kitűnt rendhagyó látásmódjával. Zsáner-
fotói és városképei kivételesen hiteles vizuális forrásai múltunknak. Képkockáin találkozhatunk az 
1950–60-as évek világának mindennapjaival, és bepillanthatunk, még ha csak egy villanásnyira 
is, az akkori mikrovilágok sokszínűségébe. Az 1956-os forradalom idején készült fotósorozata a 
fegyveres összecsapásoktól a békés, meghitt jelenetekig követi 
nyomon az eseményeket. A 60–70-es években készült szocioso-
rozatának képei a budapesti kisemberek hétköznapjait örökítet-
ték meg: az unokáját tanító utcaseprő, a verklis, a sártengerben 
karikázó munkás, a kocsmában poharazgató svájcisapkás férfi, 
a barlanglakása előtt ruhákat teregető nő, a szanálásra ítélt 
számos szükséglakás, amelyek mögött már ott emelkednek az 
új toronyházak, – mind-mind fontos látleletei egykori életünk-
nek. Chochol Károly sokszínű tehetségét természetfotói is bizo-
nyítják, amelyekből szintén válogattak a tárlatra.

   Budapest Főváros Levéltára 
november 15. − (várhatóan) 2023 júniusáig

PÁRIZS LEVEGŐJÉT HOZTÁK
CZÓBEL BÉLA (1883–1976) 

FESTŐMŰVÉSZ MUNKÁI
A Deák Gyűjtemény a 20. század egyik legjelentő-
sebb magyar mestere, Czóbel Béla és az alapító, 
Deák Dénes előtt tiszteleg decemberig nyitva tar-
tó kiállításával. Deák egy személyben volt gyűjtő, 
barát és mecénás Czóbel Béla életében, így e kü-
lönleges kapcsolat és a gyűjteményben található 
huszonkét Czóbel-alkotás is indokolta, hogy önálló 
kiállításon mutassák be a több mint negyven éve 
elhunyt festő munkásságát. Czóbel valóban Párizs 
levegőjét hozta haza. A fél életét külföldön töltő al-
kotó a nagybányai és müncheni tanulóévek után 
telepedett le Párizsban, ahol a 20. század első 
éveiben már a korszak olyan mestereivel állított ki, 
mint Picasso, Modigliani vagy Matisse. 1914-ben, 
a háború kitörésekor hagyta el a francia fővárost, 
ahova Hollandia és Berlin után, 1925-ben tért 
vissza ismét. A második világháború alatt Szent-
endrén rendezkedett be. A háború befejeződése 
után kétlaki életet élt szeretett feleségével: Párizs 
és Szentendre is otthont adott számukra. A Deák 
Gyűjtemény Czóbel-kollekcióját öt múzeumból és 
négy gyűjteményből való válogatás egészíti ki a 
kiállításon, amely, ha nem is bőkezűen, de szép ke-
resztmetszetét adja a hét évtizedes alkotói pályá-
nak, így a látogatók egészen biztosan maradandó 
élménnyel gazdagodnak.

   Szent István Király Múzeum – Városi Képtár – 
Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár
december 4-ig

VARGA PÁL 85 – KÉP-TÁR
Az idén 85 esztendős Varga Pál életmű-kiállítá-
sával várja az érdeklődőket a Bélyegmúzeum-
ban. Nevével gyakran találkozhatnak a bélyeg- 
gyűjtők, hiszen nem kevesebb, mint háromszáz 
magyar és legalább még egyszer ennyi külföldi 
bélyeg hordozza magán névjegyét Guineától 
Mongóliáig, s ezzel minden idők legterméke-
nyebb hazai bélyeggrafikusai között tartjuk 
számon. Varga Pál az aprólékos gondossággal 
kimunkált részletek nagymestere, ám egyál-
talán nem vész el bennük. Eszköztárának fő 
erőssége a festőiség, ami a színekben és a 
kompozícióval együtt létrehozott hangulatban 
nyilvánul meg. Egyszerűen jólesik ránézni a bé-
lyegeire: pozitív kisugárzásuk van, harmónia 
árad belőlük. Kiolvasható, hogy alkotójuk de-
rűvel pillant a világ dolgaira, legyen az termé-
szetes vagy mesterséges környezet. Az 1966-
ban (Repülő sorozatával) indult bélyegtervezői 
karrierje során háromszor nyerte el a Magyar 
Posta művészeti díját, a gyűjtők hétszer válasz-
tották az ő alkotását az év legszebb bélyege 
címre. A kiállításban eredeti bélyegtervei kerül-
nek a fókuszba az egyéb műfajokban készült 
művek díszsorfala között. 

   Bélyegmúzeum, Budapest
2023. augusztus végéig

„GONDOLATIM, ÉRZEMÉNYIM / SZÁRNYRA KELTENEK” 
KI A RAKTÁRBÓL! I.: VÁLOGATÁS A BTM KISCELLI MÚZEUM – 

FŐVÁROSI KÉPTÁR GYŰJTEMÉNYEINEK 19. SZÁZADI ANYAGÁBÓL 

Szendrey Júlia 1856 márciusában vetette papírra a címben idézett sorokat, kilenc versszakos 
műve bevezetéseként. A verset – alkotójának közismertsége ellenére – csak több mint 160 évvel 
később, 2018-ban adták ki számos más költeményével együtt. A személyéről és művészetéről szó-
ló elemzések mindaddig a korábbi legendákra, visszaemlékezésekre és véleményekre alapoztak, s 
nem a művekből indultak ki. Azt a kérdést, hogy a női alkotók műveit miért nem, vagy miért csak 
korlátozottan gyűjtötték az elmúlt évszázadban, először az 1970-es években tették fel a nemzet-
közi művészettörténész-múzeumi világban, de csak az elmúlt tíz évben kezdték el valóban felmérni, 

hogy a gyűjteményekben és a kiállításokon milyen ará-
nyú a jelenlétük. Mindaddig, amíg a női alkotók műveit 

– függetlenül tehetségüktől, képzettségüktől és alkotá-
saik művészi minőségétől – „műkedvelő”/amatőr /dilet-
táns kategóriákba sorolták, a múzeumok kapui zárva 
maradtak előttük. A Fővárosi Képtár gyűjteményéből 
most olyan műveket tárnak a látogatók elé, amelyek 
többségét még soha nem láthatta a közönség, olyan 
női alkotóktól, akiknek az életét, pályáját nagyrészt a 
feledés homálya fedte. 

   BTM Kiscelli Múzeum − Fővárosi Képtár, Budapest 
november 15-ig
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AZ ÉN SISIM – AVAGY GYŰJTŐK ÉS GYŰJTEMÉNYEK ERZSÉBET 
KIRÁLYNÉ BŰVÖLETÉBEN

Erzsébet királyné népszerűségén nem fog az idő. Több mint 120 évvel a halála után rajongóinak száma 
még mindig világszerte nő. Mi lehet a titka? Mi készteti a mai követőit, hogy vele kapcsolatos tartalma-
kat olvassanak, hozzá kötődő helyszíneket keressenek fel és tárgyi emlékeket gyűjtsenek róla? Miért és 
pontosan mit gyűjtenek Sisi rajongói? A magyarországi Erzsébet-kultusz központjaként működő Gödöl-
lői Királyi Kastély idén különleges meglepetéssel készült a Sisi-rajongók számára. A számos muzeális 

kincset felvonultató állandó és időszaki kiállítások sora 
után a főszerepet most a gyűjtőknek szánták, akiket 
egy pályázat keretében találtak meg. A jelentkezőkről 
elmondható, hogy szinte mindegyikük régóta, tizen-, hu-
szonéve gyűjti az Erzsébettel kapcsolatos emlékeket, de 
volt köztük olyan is, aki már hatvanhárom éve! A kiállí-
táson látható válogatásban nem elsősorban a tárgyak 
piaci értéke, hanem inkább azok különlegessége volt a 
fontos, a gyűjtő személyével és a tárgyakhoz kapcsoló-
dó történeteikkel együtt. A most bemutatkozó gyűjtői 
kör nem lenne teljes Dr. Tolnay Pálné Kiss Mária (2017†) 
nélkül, aki Sisi felolvasónője, Ferenczy Ida leszármazott-
jaként páratlan kincsekkel gazdagította a múzeumot.

   Gödöllői Királyi Kastély
2023. március 16-ig

KUNIBERT FRITZ:  
EGYSÉG A KETTŐSSÉGBEN

A Vasarely Múzeum új időszaki kiállítását Ku-
nibert Fritznek, a kasseli neokonstruktivista 
iskola jeles képviselőjének szenteli. Fritz már 
korán úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagy-
ja a kört, és egyetlen formára összpontosít, 
így már „hatvanöt éve négyszögesíti a teret”.  
A négyzet többnyire munkái középpontjában áll, 
máskor mikroelem, amelyből egy nagy jel vagy 
elmélet fejlődik ki. Mindez azonban nála nem 
hat korlátozólag, hanem éppen ellenkezőleg, 
művészi életútja ebből kiindulva elképesztő 
változatosságban teljesedik ki. Munkássága 
során Fritz számos különböző sorozatot alko-
tott, amelyekből többet bemutatnak a mos-
tani tárlaton is, csakúgy, mint a kompozíciós 
módszerének esszenciáját képviselő, 1966-
ban készült Befejezetlen című képét, amelyen 
a műveinek kiindulópontjául szolgáló rács 
önálló képként jelenik meg. Ez a rács, azaz ko-
ordinátarendszer mátrixként köti össze Fritz 
minden munkáját, amelyet mint ötleteinek 
univerzumát, geometriákkal tölt meg. Néha 
matematikai szigorúságú rendezettséggel 
vagy ritmusokkal, és néha random káosszal, 
amelyet az 1990-es évek eleje óta számítógép 
segítségével véletlenszerűen hoz létre.

   Vasarely Múzeum, Budapest
2023. március 19-ig

MOLNÁR IMRE 80!
Molnár Imre a magyar bőrművesség, bőrművészet élő klasszikusa, aki szinte egyedüliként tágí-
totta folyamatosan a bőr művészi alkalmazási lehetőségeit. Mesteremberből művésszé válva 
immár több mint fél évszázada készít díszoklevelet bőrtokkal, bibliofil bőrkötésű könyveket és 
könyvtokot, bőrintarziával, domborítással, aranyozással, bőr váll- és kézitáskát, tarisznyát, övet 
és lábbelit, eljutva a nyakékek világáig, hogy aztán mindezt megtetézze összetett technikájú 
faliképeivel. Autonóm motívumvilága erőteljesen épül ősi forrásokra, anyagokra, népművészeti 
kutatásaira. Éppúgy alkotótársa ruhatervezőknek, mint ahogy megvalósítója saját látomásai-
nak, terveinek. A bőr szépsége uralkodik tárgyain, amit fokoz az anyag megmunkálása során, 
miközben fontossá válik a gondolat. Művei jelentős külföldi gyűjteményeknek is megbecsült da-

rabjai. Alkotóművészeti tevé-
kenysége mellett jeles oktató-
ja szakterületének. A Magyar 
Művészeti Akadémia levelező 
tagja. A 80 éves Ferenczy No-
émi-díjas művész életmű-kiál-
lítása – szó szerint – egyedül-
álló művek tárlata.

   Vigadó Galéria (Pesti Viga-
dó), VI. szinti kiállítótér
november 13-ig

KÖZVETLEN TÖRTÉNELEM. 
JUHAN KUUS (1953–2015) 

ÉLETMŰVE
Az észt származású, de Dél-Afrikában élő és 
dolgozó világhírű dokumentarista fotográfus 
munkái és fotóesszéi rendkívül nagyhatásúak 
abban a tekintetben, hogy környezetüket ké-
pesek  voltak társadalmi,  politikai cselekvésre  
ösztönözni. Tizenhét évesen kezdett fotóripor-
terként dolgozni, és negyvenöt éves pályafutá-
sa során az ország egyik legbefolyásosabb és 
legradikálisabb fotográfusává nőtte ki magát. 
Pályafutása csúcsán, 1986 és 2000 között az 
1973-ban Franciaországban alapított neves 
Sipa Sajtóügynökség párizsi és New York-i 
szerkesztőségének dél-afrikai tudósítójaként 
és fotóriportereként dolgozott. Fotográfi-
ái az országában zajló konfliktusok harcait 
és brutális erőszakát örökítették meg, ami 
iránt a sajtó világszerte érdeklődött ezekben 
az években, de képei az egyszerű emberek 
örömeit és gondjait, mindennapi életüket és 
hagyományaikat, az ember és a föld kapcso-
latát, valamint az uralkodó társadalmi nor-
mákat és tabukat is ábrázolják. Kuus egész 
élete során remélte, hogy munkái nemcsak 
szülőhelyén, Dél-Afrikában, de eredeti ott-
honában, Észtországban is inspirálni tudják, 
befolyásolhatják az embereket arra, hogy 
dokumentarista fotózással foglalkozzanak, 
valamint hogy a képein keresztül bemutatott 
problémákra megoldást keressenek, változá-
sokat indítsanak el. 

   Mai Manó Ház, Budapest, 
október 18. – 2023. január 15.
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LÉTEZIK-E INTERNETESZTÉTIKA?
NEW MEDIATIONS / ÚJ KÖZVETÍTÉSEK A MODEM-BEN

Az internet technológiai fejlődése soha nem látott szintre fokozta a képek közvetítését, amelyben 
egyszerre vagyunk képek és tartalmak mediátorai, fogyasztói és (újra)alkotói. Az új nemzetközi 
tárlat tizenkét kortárs művész és egy négytagú művészcsoport alkotásain keresztül nyújt bete-
kintést az internetes esztétika sokszínű, személyes felfedezésébe, új képeket és formákat hozva 
létre, amelyek kilépnek az anyagok merevségéből, további teret adva a valós és a virtuális köz-
vetítésének. A kiállítás az aktuális nemzetközi művészeti trend, az Y vagy a milleniumi generáció 
képviselői alkotta online és kortárs angol, német, szerb és hazai művészeti közösség jelentős kép-
viselőinek munkásságát kívánja felmutatni. 
A kiállításon többek között Batykó Róbert, 
Arno Beck, Oli Epp, Maja Djordjevic, Hanna 
Sophie Dunkelberg, Keresztesi Botond és 
Nemes Márton alkotásaival találkozhatnak 
a látogatók. Változatos műfajokban, dön-
tően analóg technikákkal, ugyanakkor refe-
renciahálójukat az internet esztétikájában, 
a mindennapi létezésük hátterét jelentő vir-
tuális valóságban keresik. A tárlat kurátora 
Török Krisztián Gábor művészettörténész. 

  MODEM Modern és Kortárs Művészeti 
Központ, Debrecen, 2023. január 22-ig

THE ART OF THE BRICK - A LEGNÉPSZERŰBB LEGO® MŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS VÉGRE BUDAPESTRE ÉRKEZIK!

Nathan Sawaya elismert New York-i művész élethű szobrokat alkot, a művészetben elsőként a vi-
lágon csakis LEGO®-kockák felhasználásával. A Unique Awardson 2011-ben elnyert legkreatívabb 
szokatlan művészet díjas művész kiállítása több mint 42 város meghódítása után most Budapes-
ten látható. A közel 100 000 kockából épült kiállításon megcsodálhatjuk például Monet híres fest-
ményét is, amit 3D-ben kelt életre. A művész szerint az álmok kockáról kockára épülnek, és a művé-
szetében médiumként felhasznált LEGO® sokkal több, mint egy játék, hiszen mindenki könnyedén 

tud kapcsolódni a jól ismert építőkockákkal.  
A szobrok mellett a Fun Zone óriási LEGO®-me-
dencével, foglalkozásokkal is várja a legkisebbe-
ket és a fanatikus rajongókat, így a kiállítás kor-
határ nélkül ejt rabul, lenyűgöző élményt nyújtva 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Sawaya 
számos vezető talkshow-ba kapott meghívást, 
emellett a Google Zeitgeist főelőadója volt, vala-
mint szerepelt a Forbes magazinban is mint koc-
kázatvállaló egyedül alkotó művész. A kiállítást 
a CNN a világ Top 10 kötelezően megnézendő 
kiállítása közé sorolta. 

   KOMPLEX, Budapest, 2023. január 31-ig

A MAGYAR GRAFIKA ÉVTIZEDE 1961-1971
Kondor Béla miskolci litográfiái – 

Ötven éve halt meg Kondor Béla (1931–1972) 
A Miskolci Galéria 1997 és 2010 között hat, tanulmánykö-
tettel kísért kiállítás keretében dolgozta fel a 20. század első 
fele magyar grafikájának történetét. E kutatások és kiállítá-
sok immár a 20. század második felére is ki lettek terjeszt-
ve, abból a célból, hogy meginduljon a II. világháború utáni 
hazai sokszorosított grafika új szempontú tárgyalása, amely 
nem az „avantgárd kánon” mentén zajlik. A több részből álló 
kiállítássorozat mostani állomása a Miskolci Grafikai Bienn-
álé első évtizedével foglalkozik, rekonstruálható anyagaiból 
válogat. Kiemelt helyet kapnak az első hat biennálé nagydí-
jasainak (Hincz Gyula, Kondor Béla, Feledy Gyula, Csohány 
Kálmán, Pásztor Gábor, Würtz Ádám) alkotásai, bemutat-
va, milyen sokféle irányzat kapott helyet a seregszemléken 
1961 és 1971 között. A kiállításhoz kapcsolódóan, egy idő-
ben a Kondor-teremben egy önálló Kondor-tárlat kap helyet.  
Az egykori festő- és grafikusművész korának sztárművésze 
volt. Halála ötvenedik évfordulója apropóján a válogatás 
Kondor Miskolcon készült litográfiáit vonultatja fel. 

   Miskolci Galéria, Miskolc, november 27-ig

KÁDÁR (JÁTÉK)KATONÁI 
A 20. század folyamán, a világ minden táján fellelhető mindenkori hatalom a társadalom világ-
képének formálásához a játékok, így a katonafigurák is eszközként szolgáltak. A játékkatonák-
nak a nemzeti ideológiai nevelésben betöltött propagandaszerepét első ízben a német Harmadik  
Birodalom aknázta ki, majd ez a funkció a háború után a „szocialista tábor” országaiban sem 
merült feledésbe. Az 1960-as évektől kezdve pedig francia, angol, olasz és amerikai mozifilmeket 
és tévésorozatokat néztünk, tehát történelmi léptékben Magyarország sajátos játéktörténettel 

is rendelkezik. A kiállítás több mint 
400 négyzetméteres területen mu-
tatja be, hogyan tükröződtek az el-
térő társadalmi, politikai, kulturális 
viszonyok a játékfigurákon. Miről 
és hogyan készültek, illetve nem ké-
szültek játékfigurák szerte a világ-
ban és Magyarországon? Hogyan 
nyomult be a valóság a játéktan-
kok és katonák világába? Volt-e kü-
lönbség a mesebeli lovagvilágban 
vagy az akkoriban nagyon divatos,  
western ihlette játékokban? 

   Budapesti Történeti Múzeum,  
október 28. – 2023. március 31.
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Budapest 1146,
Dózsa György út 35.

Kortárs kiállítási reflexió
a Néprajzi Múzeum gyűjteményére Nyitás: 2022. 10. 06.

A Néprajzi Múzeumban ősszel nyíló kiállításaiban fontos elem a múze-
um történetileg kialakult gyűjteményi tudásának és a kortárs művészet 
kifejezési formáinak ötvözése. Az együttműködésben megvalósított, tu-
dományos és művészeti projektek alapja a kutatók és az alkotók (építé-
szek és képzőművészek) hosszú, lassú és közös munkája. 

A Székátiratok című kiállítás a múzeum bútorgyűjteményében talál-
ható több száz szék formai és gondolati terétől indul. Az alkotók az AU 
Műhely (Ghyczy Dénes Emil és Szederkényi Lukács) építészei, akik ebből 
a tudástárból építenek kortárs világot és tárgyakat. A múzeumi műtár-
gyak így nemcsak formai mintát, hanem ihletet is jelentenek a kortárs 
székek számára (kurátor: Zsoldos Anna, Molnár Tamás).   

A kétely felfüggesztése című kortárs művészeti kiállítás három kép-
zőművész (Albert Ádám, Kristóf Krisztián és Trapp Dominika) és két ku-
rátor (Frazon Zsófia és Wilhelm Gábor) több éves együttműködésének 
eredménye. Tematikus tere pedig a gyarmatosítás és a múzeumi archi-
válás és reprezentáció kritikus és érzéki feldolgozása. 

Programok, családi programok, tárlatvezetések, kurátori fogadóórák: 
www.neprajz.hu

HOMMAGE-MESSAGE À KURTÁG GYÖRGY
YORGOS - GEORGIOS TZORTZOGLOU 

KIÁLLÍTÁSA SZENTENDRÉN
Yorgos a szentendrei művészet összetett személyisége – 
fest, fotózik, mindemellett a Vízöntő, a Kolinda, a Gép-
folklór, a Barbaro, most pedig a Balkán Fanatik együttes 
meghatározó tagja. 1994 óta lakik Szentendrén, azt 
azonban kevesebben tudják róla, hogy festőként is jelen-
tős. Korábban a görög szigetek galambdúc építményeit 
keresztezte kották mintáival, majd sajátos fotó-festmény 
hibrideket készített. Ember és tárgyak nélküli képein is a 
zene a főszereplő: kortárs zeneszerzők dedikált kottáit 
dolgozza át vagy fejleszti kísérletező technikákkal képpé. 
Penderecki, Stockhausen, Eötvös Péter, Kurtág György – 
utóbbi egyik művének, a Kafka-töredékeknek a kottarész-
lete például a krakkói zsidó temető sírkőmotívumaival 
vált önálló alkotássá.

   IKON – Szentendrei Képtár, Szentendre, november 20-ig

HANTAI, KLEE ÉS MÁS ABSZTRAKCIÓK
Hantai Simon (1922–2008) világhírű, magyar származású francia festőművész születésének szá-
zadik évfordulóját ünnepeljük december 7-én. A festő, aki 1948-ban hagyta el Magyarországot, fi-
atal éveiben Paul Cezanne, Henri Matisse, Joan Miró és Pablo Picasso művészetének bűvöletében 
élt. Később Párizsban – párhuzamosan azzal, hogy a francia szürrealisták munkatársa és barátja 
lett – a svájci születésű, német festő, Paul Klee kubisztikus, szürrealista és konstruktív festményeit 
tanulmányozta, majd az amerikai colour field és absztrakt expresszionista művészek alkotásaival 
folytatott élénk párbeszédet. Han-
tai Simon a pliage (hajtogatásos és 
kötözéses) technika felfedezésével, 
amely részben a magyar kézműves 
hagyományokat is felhasználta, 
az 1960-as években robbant be 
az európai művészeti köztudatba. 
2022-ben a világ legjelentősebb 
amerikai és európai galériái és 
múzeumai ünneplik őt, köztük a 
budapesti Szépművészeti Múzeum 
is (az intézmény Michelangelo-ter-
mében), egy ötvenöt művet felvo-
nultató kiállításon.

   Szépművészeti Múzeum  
Budapest, december 7. – 2023. 
március 19.
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„KAPCSOK ÉS KÖTELÉKEK ÁLTAL…”
Soha nem volt olyan közlékeny az ember, mint 
korunkban. Ezért könnyen tűnhet olyannak a 
világ, ahol mindenki elérhető és mindenki je-
len van. Online felületek, rövidebb-hosszabb 
kommentek és megszólalások sejtetik azt, hogy 
bárki kapcsolatba kerülhet bárkivel. Írhatunk 
és üzenhetünk, véleményt formálhatunk és ala-
kíthatunk, mintha nem is lennének határai az 
emberi kapcsolattartásnak. Magunkat tesszük 
hozzá a világ zajához, ugyanakkor személyes 
kapcsolataink mégis beszűkülnek. A Bibliamú-
zeum kiállításának alkotásai abban a korban 
készültek, amikor két ember kapcsolata a valós 
találkozásban, a szemtől szembe látásban és az 
együttlétben fogalmazódott meg. Ugyanakkor 
emlékeztetnek egy kapcsolatra, amelynek köte-
lékei ma egyre inkább meglazulnak és feledésbe 
merülnek: ez az ember és Isten (és ebből adódó-
an az Én és Te) kapcsolata. A tárlaton látható 
művek felhívják a figyelmünket erre a szent kö-
telékre, és arra, hogy milyen fontos jelen lenni a 
másik életében. Ezt ezen a kiállításon olyan al-
kotók művei mutatják meg nekünk, mint Csont-
váry Kosztka Tivadar, Derkovits Gyula, Vaszary 
János, Mattis Teutsch János, Kövesházi Kalmár 
Elza, Ámos Imre vagy Bernáth Aurél.

 
   Bibliamúzeum, Budapest
október 4. – december 17.

TETT - MEGTÖRT PROGRESSZIÓ 
(1968–1975) 

Az új gazdasági mechanizmussal együtt járó 
társadalmi nyitás az 1960-as évek végén és 
a ‘70-es évek legelején szinte felrobbantot-
ta a magyar művészeti életet. A helsinki bé-
kefolyamat jegyében is nyitó hatalom rövid 
gyeplőn, de engedte a kibontakozó új művé-
szetet, sőt némileg támogatta is a kezdemé-
nyezéseket. Abban a pillanatban azonban, 
amikor azt érezte, hogy a művészek ellene 
dolgoznak, közbelépett, és így vagy úgy elle-
hetetlenítette a próbálkozásokat. A Megtört 
progresszió című kiállítás nyolc év hazai tör-
ténéseit és művészeti törekvéseit tekinti át. 
Bemutatja azokat a politikai és társadalmi 
folyamatokat, amelyben a magyar progresz-
szió megszületett, végigköveti az új művésze-
ti utak sorsát, amelyek – sajnos szinte kivétel 
nélkül – elhaltak, vagy alkotóik elhagyták az 
országot. A kiállítás a Syrius zenekar előtt 
is tiszteleg, hiszen idén lesz ötven éve, hogy 
megjelenhetett hazánkban is a műfajra és 
az évtized alkotóművészeire is óriási hatá-
sú, Devil’s Masquerade című nagylemezük.  
A tárlat a Savaria MHV Múzeum által indí-
tott TeTT-kiállítássorozat része, amelynek 
középpontjában az 1968–1975-ös évek hazai 
kultúrpolitikája, a 3T (tiltott, tűrt, támoga-
tott) időszaka áll.

   Szombathelyi Képtár
október – 2024. április

Kiállításunk, a 
bemutatja a vízgazdálkodás múltját, 
jelenét, a vízzel kapcsolatos innová-
ciókat, szemlélteti a víz erejének 
felhasználását, bemutat hajózással 
kapcsolatos érdekességeket és 
maketteket, foglalkozik többek 
között  a fürdés történetével, a 
Balatonnal, az ásványvizekkel és a 
szódavíz történetével is.

Esztergom

Nyitva: kedd kivételével minden nap 
9-17 óra között

2500 Esztergom, Kölcsey Ferenc u. 2.

+36 33 500 250 dunamuzeum.hu

info@dunamuzeum.hu
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ÚJ ÉLMÉNYEK VÁRNAK 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN

Bizonyára sokaknak megakadt a szemük az Art-
kalauz címlapján, amelyen Beethoven, Liszt és 
egy kötelekre erősített zongora látható, szürreá-
lis elrendezésben. Mi ez? Nos, ez a színes, vidám 
és meghökkentő kép a Magyar Nemzeti Múzeum 
reklámkampányának egyik eleme, amely új szem-
léletet jelez és változatos kalandokat ígér.

„A mi történetünk”
Amikor a látogató betér a megújult Nemzeti 
Múzeumba, a történetek kifogyhatatlan kin-
cseskamrájába érkezik. Minden kiállítási tárgy-
hoz különleges történet fűződik, a műtárgyak-
hoz események, korok, emberek, személyes 
pillanatok kapcsolódnak. A reklámkampány 
ezek közül idéz fel néhányat játékos, látvá-
nyos formában. A plakátokon visszatérő elem  
„A mi történetünk” sor, amely többféleképpen 

is értelmezhető: lehet a tárgyak története, a 
múzeum mint gyűjtemény története, de utalhat 
közös múltunkra, nemzetünk történetére is.

Remélhetőleg az imázskampány sokakban 
kelti majd fel a vágyat, hogy minél többet meg-
ismerjen a történetek végtelen sokaságából, 
amelyekkel a Magyar Nemzeti Múzeum állan-
dó és időszaki kiállításain találkozhat.

Megújuló múzeum
Az utóbbi időben a Magyar Nemzeti Múzeum 
sok tekintetben megújult. A közönség elől eddig 
elzárt helyek nyíltak meg, megújultak a múzeum 
közönségforgalmi terei, emellett az épületben 
múzeumshopot, új pénztárat és információs pul-
tot, valamint új kávézót alakítottak ki. A múzeum 
új arculatot, új logót kapott, amelynek központi 
eleme a magyar királyok koronázási palástja.

Kalandok gyerekeknek
A folyamatosan bővülő szolgáltatások egyre 
több kreatív programot kínálnak kicsiknek és 
nagyoknak a múzeumban töltött éjszakától 
kezdve a különféle korokban való kalandozáson 
át a hiteles ruharekonstrukciókban előadott je-
lenetekkel színesített tárlatvezetésekig.

Fontos, hogy a gyerekek már egészen kicsi 
korukban megismerkedjenek a múzeum vilá-
gával, és ez a találkozás igazi élmény legyen a 
számukra. A Magyar Nemzeti Múzeum válto-
zatos gyermekprogramjai erre számtalan lehe-
tőséget kínálnak.

Programok a legkisebbekkel
Kezdetnek tökéletes a Babával a múzeumban! 
programsorozat, amely változatos témákkal 
és programokkal várja a kismamákat-kispapá-
kat, természetesen az apróságokkal együtt. 
A programok túlmutatnak a tárlatvezetésen: 
interaktív játékokkal, módszerekkel, minden 
érzékszervre ható aktivitásokkal hozzák köze-
lebb a történelmet a legkisebbekhez és a leg-
nagyobbakhoz. Időpontok: október 13. 10.00, 
november 10. 10:00, december 15. 10.00. 
Jegyár: 3000 Ft/fő.

Felejthetetlen születésnap
Az 5–12 évesek számára örök élményt nyújt a 
Születésnap a múzeumban, hiszen a számukra 

különleges napot egészen kü-
lönleges helyszínen tölthetik, 
barátaikkal együtt. A Nem-
zeti Múzeum felfedeznivaló 
kincsekkel, szórakozással és 
élményekkel teli, játékos fog-
lalkozással várja a születés-
naposokat. Egyéni jelentkezés 
alapján. Jegyár: 4900 Ft/fő.

Közös élmények 
a nagyszülőkkel
A Kicsik és Nagyik című prog-
ram alapszabálya: belépés 
csak unokával! A nagyszülők 
unokáikkal közösen fedez-
hetik fel a Nemzeti Múze-
umot az általuk választott 
tematikus tárlatvezetések 
során. Megismerkedhetnek 
ókori hősökkel, bepillant-
hatnak a középkorba vagy 

ámulhatnak a barokk kor mesés világán.  
A program regisztrációhoz kötött. Díja: 8000 Ft, 
amely tartalmazza a tárlatvezetést és belépője-
gyet két nagyszülőnek és négy unokának. 

Tölts egy jó éjszakát a múzeumban!
Rendkívüli lehetőséget kínál a Tölts egy jó éj-
szakát a múzeumban! című program, amelynek 
során a 7–13 éves gyerekek egy rejtélyekkel teli 
éjszakát tölthetnek el az ország legrégebbi mú-
zeumában, megfejthetik a kincsek titkait és be-
barangolhatják a rejtett zugokat. Csak a felfe-
dezőkedvüket és a hálózsákjukat kell magukkal 
hozniuk! Jegyár: 10 000 Ft/fő.

Mindegy, hány éves valaki, az élményteli 
megismerés életre szóló és egy életen át tartó 
kalandjába sohasem késő, és mindig érdemes 
bekapcsolódni!

Jelentkezés és bővebb információ:
mnm.hu
facebook/nemzetimuzeum
instagram.com/magyarnemzetimuzeum/
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2016-ban igazi csodának lehettek tanúi a 
Magyar Nemzeti Galéria raktárában dolgo-
zó szakemberek, ugyanis a múzeum jövőbeni 
költözéséhez kapcsolódó munkálatok során, a 
festményekkel megrakott polcsor mögött egy 
falnak fordított, alacsony szekrényre bukkan-
tak. Miután kiemelték és felnyitották a befor-
dított bútort, meglepetésükre két szennyezett 
vászontekercset találtak, amelyek pecséttel 
lezárt spárgával voltak átkötve. A vásznakon 
egy halvány, kézzel írt felirat volt olvasható: 
VASZARY. A szakemberek döbbenete és örö-
me még nagyobb volt, amikor a tekercsekből 
egyenként húsz-húsz Vaszary-olajfestmény 
került elő. Volt köztük néhány rossz állapotú, 
sérült darab, de a többségük szerencsére jó 
minőségben maradt meg.

De vajon hogyan történhetett mindez? Az 
biztos, hogy a képek Vaszary János (1867–
1939) hagyatékának részeként kerültek először 
a Szépművészeti Múzeumba, majd onnan ké-
sőbb a Nemzeti Galériába. Meg is találták a ró-
luk szóló feljegyzést egy kézzel írt, összesített 
listán, de valahogy mégis a többi képtől külön 
kezelték azokat, így később a törzsleltárból is 

kimaradtak. Majd jött a galéria 1975-ös Buda-
vári Palotába költözése, és valószínűleg ekkor 
kerülhettek több évtizedre a polcokkal eltakart, 
elfeledett szekrénybe.

Nyilvánvaló volt, hogy ez a szenzációs felfe-
dezés nagy publicitást és egy külön kiállítást ér-
demel. Ez a tárlat a Nemzeti Galéria szeptem-
berben nyílt, Vaszary. Az ismeretlen ismerős 
című kiállítása, amelyen az újonnan előkerült 
alkotások közül a legszebb, legizgalmasabb 
huszonnégy művet mutatják be. A festmények 
a teljes életmű szinte minden korszakát képvi-
selik: a korai impresszionisztikus időszaktól az 
expresszív kompozíciókig, a párizsi art deco 
stílustól a Duna-korzó képeiig és a mediter-
rán hangulatú tengerparti jelenetekig. Ezt a 
huszonnégy (ezüst képkeretbe foglalt) alkotást 
a múzeum gyűjteményében található más Va-
szary-remekművek, magángyűjteményekből 
kölcsönzött, kevésbé ismert, sokáig lappangó-
nak hitt fő művek, valamint a múzeum grafikai 
gyűjteményének szintén kevéssé ismert darab-
jai egészítik ki.

A képekkel való feltöltődés után a kiállítás-
hoz kapcsolódó kisfilmre is érdemes időt szán-
ni, amely az ember-művész-utazó-férj-tanár 
Vaszary János életén vezeti végig a nézőket.

   Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
2023. január 15-ig

VASZARY. AZ ISMERETLEN ISMERŐS
A veszprémi Dubniczay-palota legújabb tárlata 
hat hazai alkotó autonóm és használati tárgya-
in keresztül kívánja bemutatni a kortárs kerámi-
aművészet sokszínűségét. A kiállítókban közös, 
hogy elsősorban magas hőfokú fatüzes ége-
téssel készítik műveiket, ahol nagy szerepe van 
a véletlennek, hiszen a tárgyak közvetlenül a 
lángokkal érintkeznek, ezáltal magukon viselik 
azok nyomait. A tárlat igyekszik bemutatni azt 
is, hogy a hagyományos kézműves technikák, a 
kortárs kísérleti törekvések és a dizájnerszem-
lélet miként fonódik össze a ma kerámiaművé-
szeti alkotásaiban.

A hat kiválasztott alkotó mind különleges mű-
veket hozott el a kiállításra. Berkes Anna Csen-
ge mestermunkája a csokoládéfogyasztást és a 
csokoládé kultúráját teszi ismertebbé, míg fine 
dining tányércsaládja a Balaton térsége, illetve 
Tihany regionális gasztronómiai és kulturális sa-
játosságaira reflektál. Autonóm tárgyainál pedig 
elsősorban a technikai kísérletezés kap szerepet.

Kontor Enikő kerámiaképei az elmúlt hónap-
ban készültek el a kecskeméti Nemzetközi Kerá-
mia Stúdióban. Nem narratív alkotásokról van 
szó, inkább a kép és keret viszonyát vizsgálják.

KONSTELLÁCIÓK
Lantos Tímea Japánban él, autonóm és hasz-

nálati tárgyainál is nagy hangsúlyt fektet a sa-
ját maga által bányászott agyag és különleges 
hamumáz alkalmazására.

Pattantyús Orsolya alkotásai elsősorban a 
kerámiaművészet történeti gazdagságából 
merítenek, munkáit emlékei inspirálják, egy-
egy tárgy sorsa elevenedik meg plasztikáiban.

Ruzicska Tünde a hazai gasztrokerámia ki-
emelkedő alkotója, aki saját márkás termékeiről 
is ismert. Autonóm tárgyaiban a tér és edény 
közös találkozási pontjait kutatja. A mostani ki-
állításon a Nemzetközi Kerámia Szimpóziumon 
készült legfrissebb alkotásait mutatják be.

Szabó Ádám Csaba 2014-ben alapította 
meg az ERROR N’ MORE nevű márkát, amely 
a gasztronómia, a képzőművészet és a dizájn 
határait, metszéspontjait vizsgálja. Autonóm 
tárgyai közül a legújabb plasztikái, a Kovari-
ancia-sorozat darabjai szerepelnek a tárlaton, 
amelyek a közelmúlt eseményeinek megrázó, 
ugyanakkor meditatív mivoltára reflektálnak.

   Művészetek Háza Veszprém, Dubniczay-palo-
ta, december 11-ig
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Első alkalommal láthat a magyar nagyközön-
ség itthon El Greco életművét átfogóan be-
mutató kiállítást. A Szépművészeti Múzeum 
hiánypótló tárlatának célja, hogy széles körű 
áttekintést adjon az európai művészet törté-
netének egyik legkiemelkedőbb mestere, a 
Domenikosz Theotokopoulosz néven született,  
El Grecóként (1541–1614) ismertté vált mű-
vész életművéről, 
bemutatva a festő 
teljes formai komp-
lexitását és nagy 
ívű stílusfejlődését.

A tárlatra, amely 
a művész és mű-
helye közel félszáz 
festménye köré 
épül, a világ számos 
nagy presztízsű köz-
gyűjteménye, példá-
ul a madridi Museo 
Nacional del Prado 
és a Museo Thys-
sen-Bornemisza, a 
párizsi Musée du 
Louvre, a londoni 
National Gallery 
és a washingtoni 
National Gallery of 
Art is kölcsönzött al-
kotásokat. El Greco 
munkássága mel-
lett a kiállítás be-
mutatja azt a kon- 
textuális környeze-
tet is, amelyben a művész élt, tanult és alkotott, 
szemléltetve, miként sajátította el és építette be 
műveibe az őt ért hatásokat, több itáliai mester 
tanítását és a tőlük átvett mintaképeket. 

A február közepéig nyitva tartó tárlat nyolc, 
tematikus és kronologikus fonalat követő 
szekcióban mutatja be a kiállított műveket, 
azzal a szándékkal, hogy általuk, valamint 
a fal- és szekciószövegek, képfeliratok és au-
diovizuális eszközök segítségével a látogatók 
behatóan megismerkedhessenek a spanyol–
krétai mester egyedülálló munkásságával.  
A kiállításon látható, félszáz saját kezű re-

EL GRECO
mekmű a művész korai, itáliai éveiben, a 
bizánci ikonfestészet hagyományait még 
erősen magukban hordozó, kis méretű fatáb-
lákra festett képeitől indulva a már Spanyol-
országban készült, nagy méretű oltárképe-
ken, a magánáhítatot szolgáló, közvetlenebb 
vallásos ábrázolásokon, valamint világi port-
rékon át egészen végső korszakának láto-

másszerű alkotásaiig mutatja be munkássá-
gát és páratlan stílusfejlődését, köztük több 
emblematikus, már El Greco életében nagy 
népszerűségnek örvendő kompozícióval.  
Az áttekintést néhány, a művész számára 
közvetlen inspirációként szolgáló, 16. száza-
di velencei mester festménye egészíti ki, aho-
gyan két legszorosabb követője, fia, Jorge 
Manuel Theotokopulosz és Luis Tristán mun-
kái is helyet kaptak.

   Szépművészeti Múzeum, Budapest
október 27. – 2023. február 19.

Bozsó János születésének századik, halálának 
huszonötödik évfordulója alkalmából emlékév-
vel tiszteleg a Bozsó Gyűjtemény 2022 év vé-
gétől az alapítója előtt. A művész alkotásainak 
bemutatását, a rendkívül gazdag életútjának 
és innovatív szellemiségének megismertetését 
egyaránt célul tűztük ki szülővárosában, Kecs-
keméten és vándorkiállítások keretében hazai 
és külföldi városokban.

Bozsó művészetét a magyar expresszív re-
alisták közé sorolják. A nagy alföldi realisták 
szellemében, az 1940-es évek végére datálható 
az indulása. Látványelvű festészetében mindig 
a szubjektivitásán átszűrt transzponálással ve-
títi elénk a megjelenítést. Az 1960-as évek vé-
gétől – sajátos nyelvezetét kialakítva – érzelmi 
hullámzásainak széles tárházát vonultatja fel. 
Végtelen szabadságvágyát fogalmazza meg a 
messze nyújtózó alföldi síkban, a lélek fájdal-
mát sugallva örvénylő vihar kavarog a fák szag-
gatott lombkoronájában, életigenlő napfény 
harsan fel a háza falán, mélabús pára hull a 
rezzenő a víztükörre. Zsigereibe kódolva érezte 
és értelmezte a természet mélységes csendjét 
vagy tombolását saját individuumát látva és 
láttatva. Széles, heves ecsetvonások baráz-
dálják a képfelületet, szinte elfedik a szigorú 
képszerkesztést, ritmikus tömbökbe épülnek, 
olvadnak a tónusok.

A festőpalettából és ecsetekből bontako-
zott ki az életmű másik fele, mint ikrek nőttek 
fel egymás mellett, egymást soha el nem en-
gedve a művészet és a műgyűjtés. A Bozsó 
Gyűjtemény a régió legnagyobb látogatható 
magángyűjteménye. A csendéletekhez keresett 
tárgyak hívták életre Bozsó János műgyűjtői vé-
náját. A gyermekkori paraszti élet keserű-édes 
emléke a magyar néprajz, a tárgyi kultúra irán-
ti örökös, elkötelezett szerelemmé nemesedett. 
A magyarlakta vidékek kerámiaedényeinek, 
fafaragásainak, népi bútorainak gyűjtése után 
rövidesen az európai iparművészet és egy-
házművészet tárgyai is látókörébe kerültek a  
15–19. századot felölelve. A megmentés elve és 
a közkinccsé tétel vezérelte négy évtizeden át 
elhívatott műgyűjtői attitűdjét, majd az egész 
kollekciót egy alapítvány keretében Kecskemét-
nek ajándékozta.

    Nyitva tartás és további információ: 
www.bozso.net

BOZSÓ 100 EMLÉKÉV
BOZSÓ JÁNOS (1922. DECEMBER 27. – 1998. DECEMBER 14.) FESTŐMŰVÉSZ, MÚZEUMALAPÍTÓ
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Festőjóga
A tárlat Molnár Sándor olajfestményeinek va-
rázsát, auráját tárja a néző elé, az eddigi leg-
teljesebb formában. A művek sorozata Molnár 
sajátos művészi és életprogramja szerint tago-
lódik öt egységre, amely keletkezésük időrend-
jét is jelenti. Ezek a Föld, a Víz, a Tűz, a Kristály 
és a Levegő elem. A festmények lenyűgöző 
sorát Molnár plasztikái és anyagtanulmányai 
egészítik ki.  
   2023. február 5-ig

HÁROM KIÁLLÍTÁS A MŰCSARNOKBÓL
Wagner Nándor 100 – A filozófus szobrász
A száz évvel ezelőtt született művészre nagysza-
bású kiállítás emlékezik. 
Életműve három ország-
hoz – Magyarországhoz, 
Svédországhoz és Japán-
hoz – kötődik. Legismer-
tebb alkotása a Filozófiai 
kert című szoborcsoport 
a budapesti Gellérthe-
gyen, amelynek 3D tech-
nológiával kinyomtatott 
mása a műcsarnoki kiállí-
tás középpontjába állítva 
most is együtt gondolko-
dásra hív.
   2023. február 5-ig

A.BALLA. Ballada. 
Balla András fotográfus kiállítása
A tájépítész és építészmérnöki tanulmányok-
kal induló művész az 1970-es évektől az egyik 
legsokoldalúbb, legszínesebb fotós életművet 
hozta létre. Az analóg technikával készült fotó-
kat és fotogramokat az experimentális kísérle-
tektől, a csendélettől a portrékig, aktokig, táj-
képekig különleges témaválasztások, formai 
lelemények, kivételes esztétikai érzékkel kom-
ponált megoldások jellemzik. A gazdag életmű-
vet tematikus egységekre bontja a kiállítás. 
   november 27-ig

IRÁNY BERLIN!
Idén novemberben három fontos magyar 

témájú kiállítás is nyílik Berlinben! Az első a 
Szépművészeti Múzeum és a Berlinische Gale-
rie közös szervezésében november 4-től láto-
gatható, Magyar modern. Magyar művészet 
Berlinben 1910-1933 című tárlat. A több mint 
negyven művészt felsorakoztató kiállítás hi-
ánypótló és fontos esemény a német művészeti 
életben, hiszen a rendszerváltás óta nem került 
sor hasonló volumenű, magyar vonatkozású 
tárlatra németországi múzeumban. 

A Collegium Hungaricum Berlin (CHB) is 
szorosan együttműködött a két művészeti mú-
zeummal az előkészítési folyamat során, oly-
annyira, hogy novembertől számos kísérőprog-
rammal és két saját szervezésű kiállítással is 
hozzájárul a projekt sikeréhez. 

Ezek egyike a Magyar neoavantgárd című 
tárlat, amely az 1960-as, 1970-es évek ma-
gyarországi művészetéből mutat be tematikus 

válogatást. Az elmúlt években felerősödött Né-
metországban az érdeklődés a magyarországi 
neoavantgárd nemzedéke, azon belül is legin-
kább Maurer Dóra és Lakner László művészete 
iránt. Ezt a lehetőséget megragadva a CHB a 
Berlinische Galerie-ben látható művészek szak-
mai utódainak munkáit mutatja be Sípos Lász-
ló kurátor szervezésében.  

Sorban utoljára, azaz november 18-án nyílik 
Az avantgárd öröksége Magyarországon című 
kiállítás, amelynek helyszíne a Kunstwerkberlin 
galéria. A tradicionális művészeti eljárásokat 
előtérbe helyező válogatás az avantgárd örök-
ségét formai, technikai, művészeti jellegzetes-
ségek mentén vizsgálja az elmúlt egy évtized-
ben létrejött alkotások tükrében. 

   Magyar modern. Magyar művészet Berlin-
ben 1910–1933, Berlinische Galerie
november 4. – 2023. február 6.

   Magyar neoavantgárd
Collegium Hungaricum Berlin
november 11. – 2023. január 27.

   Az avantgárd öröksége Magyarországon
Kunstwerkberlin
november 18. – 2023. január 20.
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IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
(Állandó kiállítások: artkalauz.hu) 

BUDAPEST

A KIÁLLÍTÓHELYEK PROGRAMJA VÁLTOZHAT, 

KÉRJÜK TÁJÉKOZÓDJANAK A WEBOLDALAKRÓL !

Aquincumi Múzeum 
és Régészeti Park
I. ker., Szentendrei út 135. Tel.: 1 250 1650
Nyitva: október 31-ig a múzeum kedd–va-
sárnap 10–18 óráig, a Romkert 9–18 óráig. 
November 1-jétől a múzeum kedd–vasárnap 
10–16 óráig, a Romkert száraz időjárás esetén 
kedd–vasárnap 10–16 óráig látogatható.

• Minden út (Rómába) Aquincumba vezet 
(december 31-ig)
• H.A.S. Háromfogásos gyomortörténelem

• Égi Marcell és Vékony Fanni ékszertervezők 
kiállítása (december 2. – 2023. január 6.)
• Rabóczky Judit szobrászművész kiállítása 
(2023. január–február)
• Szotyory László festőművész kiállítása 
(2023. január–február)

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

• Varga Pál 85 – Kép-Tár. Varga Pál bélyegter-
vező grafikusművész életmű-kiállítása.  
(2023. augusztus végéig)

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

• Aki képben látja a világot… – Chochol 
Károly fotóművész életmű-kiállítása  
(november 15. – 2023. június)

A kiállítás címének jelentése: H(alózni) 
A(lapvető) S(zükséglet), azaz a táplálkozást 
mint az emberi élet alapfeltételét mutatja be. 
(december 31-ig)

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

• Bartl 90 – Bartl József festőművész emlékki-
állítása (október 27. – november 25.)
• Horváth Dániel festőművész egyéni kiállítá-
sa (október 28. – november 25.)
• A Föld végső elhagyásának lehetséges 
érintői – Nagy Gábor György képzőművész 
kiállítása (december 1. – 2023. január 5.)

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. 

 • „Embernek röpülni boldogság” – Latinovits 
Zoltán (1931–1976) (december 4-ig)
• Börcsök Enikő-emlékkiállítás (2023. február 
26-ig)  

Bibliamúzeum 
IX. ker., Ráday utca 28. Tel.: 30 441 9642 
Nyitva: kedd–péntek 10–17 óráig,  
szombaton 10–14 óráig. 

• „Kapcsok és kötelékek által...” (Kol 2,19) 
– csoportos kiállítás. A kiállítás alkotásai az 
Istennek az emberrel való kapcsolatára hívja 
fel a figyelmet. A bemutatásra kerülő magán-
gyűjtemény festményeiből, szobraiból össze-
állított tárlaton találkozhatnak többek között 
Csontváry Kosztka Tivadar, Derkovits Gyula, 
Vaszary János, Berény Róbert, Patkó Károly, 
Vörös Géza, Kernstok Károly, Ámos Imre vagy 
Bernáth Aurél műveivel. (december 17-ig)

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

• Határeset 2.0 / Kelet-Közép-Európa, újra – 
csoportos kiállítás (november 27-ig)
• Szíj Kamilla képzőművész egyéni kiállítása 
(december 9. – 2023. február 12.)
• Máté Dániel képzőművész egyéni kiállítása 
(december 9. – 2023. február 12.)

Budapesti Történeti Múzeum – 
Vármúzeum
• Kádár (játék)katonái (október 28. – 2023. 
március 31-ig)
• A sziget – Szent Margit és a domonkosok.  
A kiállítás Szent Margit halálának 750. 
évfordulója alkalmából emlékezik a szentéletű 
középkori királylányra és élete helyszínére, a 
margitszigeti domonkos kolostorra. (november 
17. – 2023. március 19.)
• Középpontban a középkor – A budai 
várnegyed középkora (december 9. – 2023. 
tavasz)
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Deák Erika Galéria
VI. ker., Mozsár utca 1. Tel.: 1 201 3740
Nyitva: szerda–péntek 12–18. Előzetes bejelent-
kezéssel más időpontokban is látogatható 

• Minimo. A sötétség színei – Nádas Péter 
fotókiállítása (november 21-ig)

Erdős Renée Ház Muzeális  
Gyűjtemény és Kiállítóterem
XVII. ker., Báthory u. 31. Tel.: 1 256 6062 
Nyitva: kedd–vasárnap 14–18 óráig. Előzetes 
bejelentkezés esetén más időpontban is láto-
gatható.

• Ruha-Tár II. – néprajzi kiállítás (november 
12. – 2023. január 15.)

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

• A mi Sándorunk – Petőfi az evangélikus okta-
tás útvesztőiben. A kiállítás azt az ifjú Petőfit 
állítja középpontba, aki néhol viszontagságos 
tanulmányokon, magánéleti megrázkódtatá-
sokon keresztül jutott el odáig, hogy születése 
után kétszáz évvel is egyik legmeghatározóbb 
költője legyen irodalmunknak. (november 30. – 
2023. május 31.)

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

• Positive – Gáti György fotóművész kiállítása 
(november 3–24.)
• Csoportos képzőművészeti kiállítás  
(december 1–23.)
• Csoportos képzőművészeti kiállítás  
(2023. január)
• Konkoly Gyula festőművész kiállítása  
(2023. február)

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

• A csálénál egy fokkal ferdébb – Holló Anna 
grafikusművész kiállítása (október 24. –  
november 27.)

• Vízi utak szárazföldön – Varga Zsófi kép-
zőművész kiállítása (november 28. – 2023. 
január 15.)

• Budapest ostromai 1686–1849–1945 (de-
cember 31-ig)
• Négylábú bajtársak – katonák és kutyák (kül- 
és beltéri fotókiállítás) (2023. március 28-ig)

Hopp Ferenc Ázsiai  
Művészeti Múzeum
VI. ker., Andrássy út 103. Tel.: 1 469 7759
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig.

• Jurták és kolostorok. Mongol művészet a 
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban
(2023. január 15-ig)

Karinthy Szalon
XI. ker., Karinthy Frigyes út 22. Tel.: 1 209 3706
Nyitva: hétfő–péntek 11–18 óráig.

• Tablók – Krajcsovics Éva festőművész kiállí-
tása (október 18. – november 10.)
• Sipos Endre és Török Gábor képzőművészek 
kiállítása (november 15. – december 9.)

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

• Hangszínek – Új zene a történeti avantgárd-
ban (2023. február 26-ig)

Gaál Imre Galéria
XX. ker., Kossuth L. u. 39. Tel.: 1 283 1779
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.

• Horváth Péter Kornél belsőépítész kiállítása 
(november 9. – 2023. január 7.)
• Emlékkiállítás Gaál Imre születésének 100. 
évfordulója alkalmából (november 9. – 2023. 
január 7.)
• Vizsolyi János szobrászművész kiállítása 
(2023. január 18. – február 25.)
• Góra Orsolya festőművész és Somogyi Eme-
se szobrászművész kiállítása (2023. január 25. 
– február 25.)

Godot Kortárs Művészeti Intézet 
(GICA) – Godot Labor
III. ker., Fényes Adolf utca 21. Tel.: 70 386 8668
Nyitva: kedd–vasárnap 14–18 óráig. 

• Műveljük kertjeinket – Bukta Imre képzőmű-
vész kiállítása (november 18. – 2023. április 16.)

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

• Vadász-Katonák (október 31-ig)
• Magyarok – Fegyverek. Kiállítás az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 65. évfordulójá-
ra (december 31-ig)

• Horváth Ágnes képzőművész kiállítása 
(december 13. – 2023. január 20.)
• Piti Zsuzsanna festőművész kiállítása (2023. 
január 24. – február 17.)
• Távoli partok – Magyari Márton festőművész 
kiállítása (2023. február 21. – március 17.)

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

• VAU! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete 
a modern korban (2023. március végéig)
• Ki a raktárból! I. – Válogatás a BTM Kiscelli 
Múzeum – Fővárosi Képtár gyűjteményeinek 
19. századi anyagából (november 15-ig)
• Határtalan design (november 11-ig)
• Nyugati tér (november – 2023. február)
• Mácsai 2.0 (december 8. – 2023. április 2.)

Kisterem
V. ker., Képíró u. 5. Tel.: 1 267 0522 
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig. Más időpon-
tokban előzetes bejelentkezéssel látogatható

• Kristóf Gábor képzőművész egyéni kiállítása 
(2023. februárig)
• Fusz Mátyás képzőművész egyéni kiállítása 
(október 25. – november 25.)
• Gosztola Kitti képzőművész egyéni kiállítása 
(november 29. – 2023. január 20.)
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Klebelsberg Kultúrkúria
II., Templom u. 2–10. Tel.: 1 392 0860 
Nyitva: a kiállítás megtekinthető: hétfő–péntek 
8–20 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig

• Sodrás – a VII. Nemzetközi Textilművészeti 
Triennále díjazott műveinek tárlata  
(november 2-ig)

• The Art of the Brick – A legnépszerűbb 
LEGO® művészeti kiállítás (2023. január 31-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. 

• Liszt Ferenc, a tanár. A kiállítás elsősorban 
a zeneszerző oktatói tevékenysége felől mutat-
ja be Liszt kivételesen széles körű gondolko-
dásmódját, művészi megközelítését.  
(2023. november 6.)

• Színtér és Lakótér – Modern lakóházak Ma-
gyarországon 1928–1945. A tárlat bemutatja 
a korszak építészetének jellegzetességeit, 
azokat az alapfogalmakat, amik mentén az 
építészek a modernista lakóházakat tervezték. 
(2023. május 31-ig)

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

• Jó lesz a bólesz – Zsidó étkezéskultúránk a 
török hódoltságtól 1945-ig  (november 27-ig)
• Napjaink budapesti zsidó vendéglátóhelyei 
– fotókiállítás (november 27-ig)
• „I Love Sushi” – A japán konyhaművészet 
egyedülálló világa (2023. január 13. – április 2.)

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

• Kaland az esőerdőben – Kincskereső játék 
és kiállítás (november 27-ig)

Magyar Nemzeti Galéria
I. ker., Szent György tér 2. Tel.: 1 201 9082
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Vaszary. Az ismeretlen ismerős  
(2023. január 15-ig)

• Az Eszmény felé. Belga szimbolista szobrá-
szat a Szépművészeti Múzeum gyűjteményé-
ből – kamarakiállítás (2023. január 29-ig)

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

• Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei 
(október 30-ig)
• World Press Photo 2022 (október 30-ig)
• Kincset érő közösség – régészeti kiállítás 
(december 31-ig)

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

• Illatok, ízek, formák – nézd kézzel, lásd 
szívvel (2023. október 31-ig)
• Tradíció és dizájn – korunkbeli öltözék hagyo-
mánnyal ötvözve. Az ÚĽUV – Szlovák Népmű-
vészeti Központ – kiállítása (december 31-ig)

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

• UV fényen innen és túl – Zelena Veronika 
képzőművész kiállítása (november 4-ig)
• Út az örökkévalóságba – Az egyiptomi 
múmiák titkai (november 28-ig)
• Kalandos erdő – Játékos természetismereti 
kiállítás gyerekeknek (december 31-ig)
• Tehetsz méh többet! – Zümmögés. Európa 
legnagyobb beporzótárlata rovarperspek-
tívából mutatja be a beporzók, köztük az 
emberiség számára legfontosabb faj, a házi 
méh munkáját, életünkben betöltött szerepét 
és a méhészet fejlődését. (december 31-ig)
• Év fajai (december 31-ig)
• 220 éves a Magyar Természettudományi 
Múzeum – A hónap műtárgya (december 31-ig)
• AetEnto Tárlat – Művészet és rovarok.   
A tudományos-ismeretterjesztő emlékkiállítá-
son különböző vizuális művészeti alkotásokon 
és installációkon keresztül elevenedik meg a 
biológia és a képzőművészet kreatív kölcsön-
hatása. (december 31-ig)

• Látens fények – Sándor László fotókiállítása 
(október 25. – november 18.)
• Mayer Berta és Végh András Munkácsy-dí-
jas festőművészek közös kiállítása  
(november 10– 27.)
• Próbajáték – Nemesi Attila ötvösművész és 
Sprok Antal képzőművészek kiállítása  
(november 18. – december 8.)
• Töreky Ferenc ( 1922–2016 ) grafikusművész 
emlékkiállítása (december 7–20.)
• Gera Noémi ötvösművész kiállítása  
(2023. januárig)

Knoll Galéria Budapest
VI. ker., Liszt Ferenc tér 10. Tel.: 1 267 3842
Nyitva: kedd–péntek 14–18.30 óráig, szombat 
11–14 óráig.

• Érzékeny rendszerek_Kölcsönhatások – 
Pusztai Sárközi Éva festő, grafikus kiállítása 
(november 19-ig)

Komplex (volt VAM Design Center)
VI. ker., Király u. 26. Tel.: 70-365-6703
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–20 óráig.

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

• Nem vagyok robot. A szingularitás hatása 
(november 27-ig)
• Időgép. Új válogatás a Ludwig Múzeum 
gyűjteményéből (december 31-ig) 
• Kisebb világok. Dioráma a kortárs képzőmű-
vészetben (2023. január 15-ig)
• Keresztes Zsófia: Az álmok után: merek da-
colni a károkkal – Az 59. Velencei képzőművé-
szeti biennále magyar pavilonjának kiállítása 
(december 16. – 2023. február 26.)

Magyar Építészeti Múzeum  
és Műemlékvédelmi  
Dokumentációs Központ
V. ker., Vigadó tér 2. (Walter Rózsi-villa)
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig.
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Mai Manó Ház
VI. ker., Nagymező utca 20. Tel.: 30 505 0455
Nyitva: kedd–vasárnap 12–19 óráig. 

• Közvetlen történelem. Juhan Kuus életműve 
(október 18. – 2023. január 15.)

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

• Geometric environments – csoportos kiállí-
tás (november 26-ig)
• Somody Péter festőművész kiállítása  
(december – 2023. január)
• Konok Tamás festőművész kiállítása  
(2023. február – március)

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 bejelentkezéssel. 

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

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. 

• A.BALLA | Ballada – Balla András fotográ-
fus kiállítása (november 27-ig)
• Festőjóga – Molnár Sándor festőművész 
kiállítása (2023. február 5-ig)
• Wagner Nándor 100 – A filozófus szobrász 
(2023. február 5-ig)
• Kőnig Frigyes Munkácsy-díjas képzőművész, 
egyetemi tanár kiállítása (2023. február 5-ig)

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

• Megérkeztünk. A tárlat az elmúlt másfél 
évszázad múzeumi munkájának eredménye-
iről beszél, egyszerre mutatva be a legelső, 
19. század közepi gyűjtéseket és a legújabb 
szerzeményeket. (2023. tavaszig)
• Székátiratok. Kortárs kiállítási reflexió a 
Néprajzi Múzeum gyűjteményére. (október 6. 
– 2023. január vége)
• A kétely felfüggesztése. Etnográfiai és ant-
ropológia kutatások során múzeumba került 
tárgyak művészi tekintettel való újraolvasásá-
ról szóló kortárs művészeti kiállítás.  
(november 30. – 2023. május vége)  

Óbudai Múzeum
III. ker., Fő tér 1. Tel.: 1 250 1020
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Harrer Pál – Óbuda első polgármestere.  
Élet és hivatás – minitárlat (október 30-ig)
• Szávoszt Katalin grafikai alkotásai  
(október 30-ig)
• Ki gombolta volna? – kiállítás a múzeum 
gombgyűjteményéből (december – 2023. 
augusztus)

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

• Hungarikonok LL. Híres magyarok emblema-
tikus ereklyéi a zene és az irodalom világából. 
(december 31-ig)

Pesterzsébeti Múzeum
XX. ker., Baross u. 53. Tel.: 1 283 1779
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.

• Divat a múltból – Illyés Borbála iparművész 
babaszobrai (2023. január 7-ig)

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

• Molnár Imre 80 – Molnár Imre bőrműves 
iparművész jubileumi kiállítása (november 
13-ig)
• Az MMA Képzőművészeti Tagozatának 
díjazottjai VIII. (november 15-ig)
• Évszázadok öröksége – A magyar műemlék-
védelem 150 éve (november 20-ig)

Postamúzeum
VI. ker., Benczúr u. 27. Tel.: 1 269 6838
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. November 
1-jétől február 28-ig kedd–vasárnap 10–16 óráig.

• Archivált üzenetek visszaállítása (2023. 
március 26-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.

• Apró rejtélyek – Hans van der Meer (Leimui-
den, 1955) holland dokumentarista fotográfus 
kiállítása (december 23-ig)

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

• Álmok álmodói 20 – Világra szóló magyarok 
és találmányok (2023. január 29-ig)

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

• Kiállítás Dr. B. L. gyűjteményéből  
(november 11-ig)
• Linea Umbra (frottázsok) – Gaál József kép-
zőművész kiállítása (november 16. – december 2.)
• Téli tárlat (november 14. – december)

• Hipotézis: Levél minden – Dezső Tamás 
kiállítása (december 23-ig)
• André Kertész Szigetbecsének ajándékozott 
képei (december 31-ig)
• Best regards – Mucsy Szilvia kiállítása 
(2023. január 15-ig)

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

• El Greco (október 27. – 2023. február 19.)
• Hantai/Klee és más absztrakciók – kamara-
kiállítás Hantai Simon születésének századik 
évfordulója alkalmából (december 7. – 2023. 
március 19-ig)
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VIDÉK
BAJA 

Türr István Múzeum
Deák Ferenc utca 1. 
Tel.: +36 79 324 173 
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. Ettől 
eltérő időpontokban előzetes bejelentkezés 
alapján látogatható.

• Duna bajai meghódítói – csónakkiállítás 
(2023. szeptember 30-ig)

BALASSAGYARMAT    

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

• Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint isko-
lába... – Palóc gyermekélet (2023. március 31-ig)
• Centrumból a perifériára – A trianoni 
békeszerződés hatásai Balassagyarmatra 
(november 30. – 2023. június 30.)

BALATONFÜRED

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

• Rippl-Rónai Józseftől Maurer Dóráig / 
Rejtőzködő főművek – Válogatás a Fővárosi 
Képtár modern és kortárs képzőművészeti 
gyűjteményéből (2023. január 8-ig)

BÉKÉSCSABA 

Munkácsy Mihály Múzeum
Széchenyi u. 9. Tel.: 66 323 377 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Terrakotta hadsereg – Az első császár üzene-
te. Kiállítás a kínai agyaghadsereg darabjairól 
készült élethű másolatokból. (október 30-ig)
• ÉG terei / FÖLD helyei – Kohut Ilona kép-
zőművész alkotásai (november 20-ig)
• XXIII. Országos Tervezőgrafikai Biennálé 
(november 18. – 2023. január)

DEBRECEN

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

• Töttös Kata kiállítása (október 30-ig)

Debreceni Irodalom Háza és 
Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum
Péterfia u. 28. Tel.: 52 322 207 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Elefántfogó – kiállítás Grela Alexandra 
illusztrátor, festőművész alkotásaiból 
(december 31-ig)

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

• Új világ hajnalán – Tisza István-emlékkiállí-
tás (december 31-ig)

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

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

• Kecső Endre festőművész kiállítása  
(október 27. – november 17.)
• Gerber Márton képzőművész kiállítása 
(november 30. – 2023. január 10.)

Terror Háza Múzeum
VI. ker., Andrássy út 60. 
Tel.: 1 374 2600
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Slachta Margit (1884–1974) – A legmoder-
nebb magyar nő (decemberig)

Vasarely Múzeum   
III. ker., Szentlélek tér 6. Tel.: 1 388 7551
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Egység a kettősségben – Kunibert Fritz 
kiállítása (2023. március 19-ig)

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

• Retina – Czigány Ákos fotóművész kiállítása 
(október 29-ig)
• Keserü Károly képzőművész egyéni kiállítása 
(november 11. – december 31.)
• Kazi Roland médiaművész egyéni kiállítása 
(november 11. – december 31.)

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

• Európa Digitális Kincsei: Európa megterem-
tése – Történelem, emlékezet és az európai-
ság ezeréves mítosza – transzmédia-kiállítás 
(augusztus 30. –)

Várnegyed Galéria
I. ker., Batthyány u. 67. Tel.: 20 350 5401 
Nyitva: csütörtök–szombat 14–18 óráig.

• Találkozás a természettel – fotókiállítás  
(október 20. – november 12.)

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

• Rajzmontázsok – Bálint Endre képzőművész 
kiállítása (november 11-ig)

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

• MDI_DIPLOMA_22 – Az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetem Média és Design Intézet 
kiállítása (november 10-ig)
• Horrorokokó – Karácsonyi László képzőmű-
vész kiállítása (október 15. – november 18.)
• Benczúr Emese képzőművész kiállítása 
(november 29. – 2023. január 2.)
• Ámmer Gergő szobrászművész kiállítása 
(december 1. – 2023. január 10.)

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

• Miniképek 2022. Kiállítás a Magyar Fes-
tészet Napja rendezvénysorozat keretében 
több mint 200 meghívott kortárs művésszel. 
(október 27-ig)
• Sinkó István képzőművész önálló kiállítása 
(november 3– 24.)
• XXI. Karácsonyi Tárlat – a Magyar Festők 
Társasága karácsonyi tárlata (december 
1–20.)
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GÖDÖLLŐ

Gödöllői Királyi Kastély
Grassalkovich-kastély, 5852 hrsz.
Tel.: 28 410 124
Nyitva: október 31-ig mindennap 10–18 
óráig. November 1-jétől február 28-ig hétfő–
péntek 10–17 óráig, szombaton és vasárnap 
10–18 óráig.

• Az én Sisim – Gyűjtők és gyűjtemények Erzsé-
bet királyné bűvöletében (2023. március 16-ig)

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Alföldi Galéria
Kossuth tér 8. 
Tel.: 62-245-499
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.

• 68. Vásárhelyi Őszi Tárlat (december 4-ig)

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

• Kotormán Norbert és Kotormán Ábel szob-
rászművészek, a 67. Vásárhelyi Őszi Tárlat 
díjazottjainak kiállítása (december 4-ig)

KÁPOLNÁSNYÉK 

Halász-kastély
Deák Ferenc utca 10. 
Tel.: 21 292 0471
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Novem-
ber 7-től 2023. március 31-ig zárva.

• Törékeny egyensúly – Horváth Éva Mónika 
festőművész, pasztell- és grafikusművész kiállí-
tása (november 6-ig)

KECSKEMÉT

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

• XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé 
– Állatok és növények (október 16-ig)
• Sisa József képző- és iparművész emlékkiállí-
tása (november – december)
• Petőfi-kiállítás (november – 2023. február)

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.

• Megújuló hagyomány – kettős jubileumi 
kiállítás. A 40 éves Duna-Tisza közi Népművé-
szeti Egyesület és a 70 éves Kecskeméti Díszí-
tőművészeti Szakkör közös kiállítása (október 
14. – 2023. február 28.)

• Latrokként tér és idő keresztjére verve… – 
Öt mester az Antal–Lusztig-gyűjteményből 
(október 23-ig)
• Új közvetítések. A csoportos kiállítás egy 
aktuális nemzetközi művészeti trend, az Y 
generációs művészek alkotta, földrajzi kötött-
ségektől független online és kortárs művészeti 
közösség angol, német, szerb és hazai jelentős 
képviselőnek munkásságát mutatja be.  
(2023. január 22-ig)
• 30+ . Három évtized magyar képzőművésze-
te középiskolások szemén keresztül  
(október 24. – 2023. február 12.)

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 (december 31-ig)

EGER

Egri Érseki Palota  
Turisztikai 
Látogatóközpont
Széchenyi u. 3. 
Tel.: 36 517 356 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Kiállítás Gárdonyi Géza halálának 100. 
évfordulójára (október 31-ig)
• Jézus Szíve, légy velem! – a mezőkövesdi 
Matyó Múzeum kiállítása a 100. Szív-búcsú 
alkalmából (november 5-ig)

Kepes Intézet
Széchenyi u. 16. 
Tel.: 30 486 4590
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.

• Találkozások – Vera Molnár és László Hor-
váth kiállítása (december 31-ig)

ESZTERGOM

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

• Dóka Béla fotográfus rögtönzött stúdióban 
készült képei. A fotóművész fotósorozata 
tisztelgés a palawani halászok előtt.  
(október 7. – november 21.)

Művészetek Háza Gödöllő –  
Kulturális és Konferencia Központ
Szabadság út 6. 
Tel.: 28 514 130
Nyitva: hétfő–péntek 8–19 óráig.

• Párban – Keleti Éva Kossuth- és Balázs 
Béla-díjas fotóművész kiállítása (október 
30-ig)
• Vizek, tájak, érzések – Hajdu-Felső Berna-
dett festményei (november 19. –december 14.)
• Nyom, Vonal – a Nyomvonal Rajzműhely 
tagjainak kiállítása (2023. január 13. – feb-
ruár 19.)

GYULA 

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

• Úton Erzsébet királynéval (2023. május 28-ig)  



34  |  tárlatok tárlatok  |  35  

• Pintér Gábor festőművész kiállítása  
(2023. március 5-ig)
• Púder vol. 5 – csoportos képzőművészeti 
kiállítás (decembertől)

• A váci domonkos kripta kincsei  
(december 31-ig)

Zsolnay Kulturális Negyed
Zsolnay Vilmos utca 37. Tel.: 72 500 350
Nyitva: m21 Galéria: kedd–vasárnap 10–17 
óráig.

• GraphicPécs Nemzetközi Grafikai Fesztivál 
(november 10. – 2023. január 8.)
• Színerő (2023. január 20. – február 26.)
• Breuer 120 (2023. március 23. – május 21.)

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.

• Benczúr Gyula-emlékkiállítás (október 30-ig)   
100 év – 100 műtárgy. Helytörténeti kiállítás 
Salgótarján várossá nyilvánításának 100 éves 
évfordulója alkalmából. (október 30-ig)
• A hit és hatalom házai – Középkori temp-
lomok és várak Nógrád megyében (2023. 
február 28-ig)
• Szalay és Picasso – Válogatás a Dornyay 
Béla Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből 
(2023. március 31-ig)
• Salgótarján első likőrgyára – kamarakiállí-
tás (2023. május 31-ig)

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)

KESZTHELY

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

• Igaz vót ám! Egy vállusi summás asszony 
mesevilága – utazás a népmesék birodalmába 
(2024. január 31.)

MISKOLC

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

• Nagyjaink – 40 éves a Fügedi Márta Nép-
művészeti Egyesület – gyűjteményes tárgyal-
kotó kiállítás (december 9-ig)
• Emlékek dombja – A táj Feledy Gyula (1928–
2010) művészetében (2023. január 28-ig)

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

• A magyar sokszorosított grafika 100 éve –  
A magyar grafika évtizede 1961–1971  
(november 27-ig)

• Szabó Ottó képzőművész kiállítása (október 
20. – december 11.)
• XXVI. Miskolci Téli Tárlat (december 10. – 
2023. január 29.)
• MiTiŐk . ENYÉM / TIÉD / MIÉNK  sorozat te-
matikus válogatása a Miskolci Galéria kortárs 
képzőművészeti gyűjteményéből (2023. január 
12. – március 26.)

Thália-ház – Színészmúzeum
Déryné u. 3. 
Tel.: 46-500-680
Nyitva: keddtől vasárnapig 9–17 óráig

• Csodamalom 30 – A miskolci Csodamalom 
Bábszínház jubileumi kiállítása (december 31-ig)

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 (2023. március 31-ig)

PANNONHALMA 

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

• Megújulás – csoportos kiállítás  
(november 11-ig)
• De thesauro suo nova et vetera / Kincsei-
ből újat és régit. A Pannonhalmi Főapátsági 
Könyvtár a nemzeti kulturális vagyon része, 
gyűjteménye jelentős része „régi könyv”, 
muzeális, védett dokumentum. A kiállítás a 
könyvmentő munkát mutatja be.  
(2023. március 21-ig)

PAKS

Paksi Képtár
Tolnai út 2. 
Tel.: 75 830 283 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

PÁPA

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

• Szobrok és grafikák – Habsburg Gabriella 
kiállítása (december 31-ig)

PÉCS 

Csontváry Múzeum
Janus Pannonius u. 11. 
Tel.: 72 514 040
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Szerb megszállás Pécsett (1918–1921) – 
tablókiállítás (december 31-ig)

Néprajzi Múzeum
Rákóczi út 15. 
Tel.: 72 315 629
Nyitva: kedd–szombat 10–16 óráig. Előzetes 
bejelentkezés szükséges.
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SÁTORALJAÚJHELY-SZÉPHALOM
 
A Magyar Nyelv Múzeuma
Kazinczy u. 275. Tel.: 47 521 236
Nyitva: október 31-ig kedd–vasárnap 9–17 
óráig. November 1-jétől április 4-ig kedd–va-
sárnap 8–16 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.

• Kanális, kloáka, klozet. A csatornázás, a 
higiénia és a toalett történetét bemutató 
kiállítás (2023. március 30.)

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

• Cowboyok és indiánok – A legendás vadnyu-
gat  (december 31-ig)

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

• Stefanovits Péter Munkácsy Mihály-díjas grafi-
kus kiállítása (október 15. – november végéig)

SZÉKESFEHÉRVÁR

Országzászló téri épület – a Szent 
István Király Múzeum kiállítóhelye
Országzászló tér 3. Tel.: 22-315-583 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• 800 x 1050 / Fehérvár Szalon 2022 – képző-, 
ipar- és fotóművészeti kiállítás (október 23-ig)
• Koós Gábor képzőművész kiállítása (novem-
ber 11. – december 11.)

Új Magyar Képtár
Megyeház utca 17. Tel.: 70 664 6164 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Előzetes 
bejelentkezés szükséges.

• „Elképzelés” mappa – 1972. Egy meg nem 
valósult kiállítás dokumentumai
(december 2. – 2023. január 31.)

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

• Párizs levegőjét hozta – Czóbel Béla 
(1883–1976) festőművész munkáit bemutató 
kiállítás (december 4-ig)

SZENTENDRE

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

• Két paletta – Modok Mária és Czóbel Béla 
kiállítása (október 30-ig)

IKON – Szentendrei Képtár
2000 Szentendre, Fő tér 2–5. Tel.: 20 779 6657
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig. 

• Hommage – message à Kurtág György –  
Yorgos Georgios Tzortzoglou kiállítása  
(november 20-ig)
• Keserü Ilona festőművész kiállítása  
(november 26. – 2023. február 25.)

Kmetty János Múzeum
2000 Szentendre, 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.

• DUNARTCOM Somorjai Nemzetközi Mű-
vésztelep kiállítása (november 19-ig)
• Mikrokozmosz – a MAOE Képzőművészeti 
Tagozatának csoportos kiállítása (november 
23. – december 23.)

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

• Képtelenség – Pacsika Rudolf életmű-kiállí-
tása (2023. január 29-ig)

• Csendek – Deim Pál képzőművész kiállítása 
(október 16. – 2023. január 15.)

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

• Info Kamikaze – klasszikusok, sokkoló meg-
lepetések és újdonságok az eddigi életműből 
– Balogh István Vilmos (Steven Balogh) festő 
kiállítása (október 22-ig)
• Szűcs Attila képzőművész egyéni kiállítása 
(október 26. – november 26.)
• Karácsony tárlat (november 30. – decem-
ber 23.)

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

• Egybeesés – Csontó Lajos képzőművész 
egyéni kiállítása (2023. január 8-ig)
• Vajda Lajos Szentendréje  (október 15. – 
2023. április 23.)

SZOMBATHELY

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

• Sisi – Királyné feketén-fehéren 2.0  
(november 27-ig)

Schrammel-gyűjtemény
Thököly Imre u. 20. Tel.: 20 536 8187
Nyitva: október 31-ig kedd–vasárnap 10–18 
óráig. November 1-jétől december 31-ig szer-
da–vasárnap 10–18 óráig.

• TeTT – Symposion ’69, ’70. Schrammel Imre 
keramikusművész 1969-ben hozta létre az 
első magyar kerámiaszimpóziumot Siklóson, 
amely 1970-ben vált nemzetközivé. Ezen 
az első két szimpóziumon készült magyar 
munkákkal, fotókkal és dokumentumokkal 
emlékeznek meg a magyar iparművészetben 
jelentős változást hozó alkotótelepre.  
(2024. szeptember 1-ig)
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Szombathelyi Képtár
Rákóczi Ferenc u. 
12. Tel.: 94 508 800
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig.
• Petőfi színvilága – A népi díszítő- és tárgy-
kultúra színhasználata a kortárs képzőművé-
szetben (november 15-ig)
• TeTT – Megtört progresszió (1968–1975)  
(2024. februárig)
• TeTT – Velem ’75. A kiállítás a Velemi 
Textilművészeti Alkotóműhely művészeit és itt 
született munkáit mutatja be. (október 20. – 
2023. május 7.)
• Történelmi képek Szent Márton városának 
múltjából – kamarakiállítás (november 9. – 
2023. január 30.)
• Szezon a műteremben – csoportos kiállítás 
(december – 2023. február)

TATA

Kuny Domokos Múzeum
Váralja u. 1–3. (Tatai vár). Tel.: 34 381 251 
Nyitva: kedd–péntek 10–18, szombat–vasár-
nap 9–18 óráig. 

• Barlang / Grotta X. – Egy kis világ maga 
(novemberig)

TATABÁNYA

Tatabányai Múzeum
Szent Borbála tér 1. (a Vértes Agorája épülete)
Tel.: 20 251 6007 
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. 

• Visszhangok – a Petőfi-emlékév kereté-
ben nyíló tárlat Bánfi József képzőművész 
grafikáival és Taizs Gergő verseivel (2023. 
március 18-ig)

TOKAJ

Világörökségi Bormúzeum
Serház út 55. Tel.: 36 47 552 050
Nyitva: október 31-ig kedd–vasárnap 10–18 
óráig. November 1-jétől március 31-ig kedd–
szombat 9–17 óráig.

• „... gyermekek a dobozban a bácsit keresték 
...” – kiállítás Csörsz László magángyűjte-
ményéből. A 20. század rádiói, lemezjátszói. 
(2023. február 1-ig)

VESZPRÉM 

Dubniczay-palota / Várgaléria / 
Magtár
Vár u. 29. Tel.: 88 425 204
Nyitva: szombaton 17–21 óráig, vasárnap 
10–20 óráig.

• Fogpiszkálótól a komódig – Így éltek 100 
éve a Veszprém megyei arisztokrata családok 
(november 30-ig)
• Konstellációk – csoportos kiállítás. Az anyag 
hat kortárs alkotó autonóm és használati tár-
gyain keresztül mutatja be a kortárs kerámi-
aművészet sokszínűségét. (december 11-ig)



Van Gogh napraforgói, Gauguin, Delacroix,  
Pissarro remekművei a mozivásznon

2022 őszétől két különleges tematikus mozifilmsorozat is várja a művészetbarátokat, A művészet temp-
lomai sorozat átfogó képet nyújtó epizódjai, és az Exhibition on Screen sorozat filmjei, amelyek egy-egy 
exkluzív kiállítás virtuális tárlatvezetéseként mélységében elemzik a címben szereplő alkotó műveit, mun-
kásságát. A művészet templomai sorozat október elején mozikba kerülő, Napoleon 200 című rendhagyó 
epizódja egy különleges kultúrtörténeti dokumentumfilm, amelyben feltárul a megkerülhetetlen törté-
nelmi személyiség és államférfi kultúrához, azon belül is elsősorban a képzőművészethez fűződő, igen 
bonyolult kapcsolata. Október végétől érkezik az Exhibition on Screen sorozat Napraforgók vonzásában 
című része, amely Van Gogh utánozhatatlan stílusú képeinek titkát igyekszik feltárni, az amszterdami 
Van Gogh Múzeum nagyszabású tematikus tárlatának részletes bemutatásával. Novemberben érkezik 
a Delacroix-tól Gauguinig – A dán műgyűjtő című Exhibiton-film, amely a Royal Academy of Artban a 
dán Ordupgaard Gyűjteményből rendezett teltházas kiállítás kapcsán Delacroix romantikus, valamint 
Corot és Courbet realista festményeitől Monet, Pissarro, Cézanne és Sisley impresszionista tájképeiig és 
Degas, Manet, Morisot és Gonzalès arcképeiig a valaha festett legkitűnőbb impresszionista munkákat 
vonultatja fel a mozivásznon. Decemberben két alkotás is várható a mozikban: az impresszionizmus 
atyjának is nevezett Camille Pissarro életművét bemutató Exhibition-film és A művészet templomai so-
rozat Mámorító Velence című epizódja, amely Velence 1600 éves történetét és a művészettörténetben 
betöltött kiemelkedő szerepét foglalja össze a város művészeti élete és múzeumai, utánozhatatlan han-
gulatú lagúnái és sikátorai bemutatásán keresztül. A sorozat korábbi részei is rendszeresen elérhetők 
budapesti vetítéseken a Várkert Bazárban, a Cinema MOM-ban és az Art+ Cinemában. Emellett a filmek 
otthonról is megnézhetők a Pannonia Entertainment online filmkölcsönzőjében.

Részletek: www.facebook.com/AMuveszetTemplomai 
www.pannonia-entertainment.hu/filmkolcsonzo 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET MOZIVÁSZNON
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Az amszterdami 
Van Gogh Múzeum
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