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Art Deco és moDernizmus
LAkásművészet mAgyArországon

Az Iparművészeti Múzeum lakásművészeti kiállítása igyekszik teljes képet adni az 1920–40 közötti 
időszak egymás mellett élő irányzatairól, legyen az „haladónak”, vagy „konzervatívabbnak” tekinthető 
ízlésirány. Művészi igényű hazai enteriőrök, iparművészek alkotta lakberendezési tárgyak, Kozma La-
jos, Kaesz Gyula, Bauhaus és art deco a két világháború közéből. 
Iparművészeti Múzeum, szeptember 30-ig

Új szerzemények, 
restAuráLt műtárgyAk

A múzeum gyűjteménye 2011-ben összesen 523 
tárggyal és több száz fotóval gazdagodott, mely-
hez idén két korábbi darab, egy-egy újonnan 
restaurált különleges betlehem is „újként” csat-
lakozott. A Regionális gyűjtemény többek kö-
zött a Finnugor kongresszusra érkező résztvevők 
tárgyaival, mari viseleti darabokkal, egy teljes 
bolgár népviselettel, két pamíri székkel, Fuszek 
Frigyes gyűjtéséből származó afrikai textilekkel 
gyarapodott, a Háztartás-kollekcióba pedig La-
katos Tibor Gyula gyűjteményéből egy gömöri 
korsó, valamint korondi kerámiák kerültek. A 
Textilgyűjteményt egy csíkszentkirályi nejlon csí-
kokból szőtt szőnyeg, egy különleges történetű 
matyó terítő, egy svéd kislány magyar ruhája és 
egy cifraszűr mellett többek között olyan mai 
darabok is gazdagítják, mint Pittman Zsófi házi 
áldás-hagyományokat idéző, E.T.-vel és mobiltele-
fonnal tarkított falvédője. 
Néprajzi Múzeum, augusztus 26-ig

Ferenczy károLy gyűjteményes kiáLLításA

Bár szó van róla, hogy a Múzeumok Éjszakájáig meghosszabbít-
ják a Magyar Nemzeti Galéria nagysikerű Ferenczy-kiállítását, a 
végleges döntésig hivatalosan csak május 27-ig látogatható a tár-
lat, melyen Ferenczy Károly közel 150 festménye, 80 graf ikája s 
mintegy 50 dokumentum (fotó, levél, katalógus, könyv) mesél a 
páratan tehetségű művész életéről és munkásságáról. A kiállítás 
számos kulisszatitokra is fényt derít, bepillantást enged a kusza 
családtörténetbe, az utolsó teremben pedig a teljes művészfamí-
lia, az ugyancsak festőművész Ferenczy-f iú, Valér, az ikerpár, 
Noémi és Béni, valamint a szintén képzőművész feleség, Fialka 
Olga is bemutatkozik. Ismerjék meg őket közelebbről!
Magyar Nemzeti Galéria, június 16-ig

thormA jános-
vánDorkiáLLítás

Egy nemzetközi kiállítás-sorozat első állomá-
saként láthatja a közönség a magyar festészet 
egyik legizgalmasabb, méltatlanul kevéssé 
emlegetett alakjának, Thorma Jánosnak 
THORMA című kiállítását, mely az elsősor-
ban naturalista és romantikus realista mű-
veiről, valamint 1848–49-es témáiról ismert 
nagybányai alkotó ritkán látható posztimp-
resszionista alkotásait mutatja be. A mintegy 
ötven festményből álló kollekciót hazai, il-
letve németországi és romániai múzeumok-
ból és magángyűjteményekből válogatták 
össze a kiállítás szervezői. 
Kecskemét, Cifrapalota, június 1–július 29.
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Daróczi Csaba: Fagyos ének

heFter 
ÜveggALériA

Igazán varázslatos dolog, 
amikor az üveg kikerül a 
hétköznapi környezetéből 
és fényesen csillogó, áttet-
sző vagy átsejlő műalkotás-
sá avanzsál. Pannonhalmán 
van egy üveggaléria, ahol 
Hefter László keze nyomán 
az üveg szinte szó szerint 
életre kel. Üvegképei, akár 
a festmények, csak épp 
több dimenzióban léteznek, 
változnak a fényben, nap-
szakok, évszakok szerint, 
változnak percről percre, pil-
lanatról pillanatra, változnak 
a valóságban és változnak 
a képzeletben. Felszínükön 
táncra perdül a fény a színek-
kel. A galéria, azon túl, hogy 
otthont ad Hefter László 
munkáinak, minden évben 
több nemzetközi kiállítást is 
szervez: márciustól egy üveg-
szobrászati és iparművészeti 
kiállítás, valamint egy kisgra-
fikai tárlat színesíti az amúgy 
is igencsak sokszínű progra-
mot. Két másik kiállítás, a 
Fényecho, illetve a Színes, 
festett, ólmozott üvegabla-
kok restaurálása című tárlat 
a galéria falain túlra is kite-
kint, és bemutatja azokat a 
Hefter László által készített 
vagy restaurált üveg tárgya-
kat, melyekbe az országot 
járva bárki, bármikor bele-
akadhat – például a Buda-
vári Mátyás Templomban, a 
Néprajzi Múzeumban vagy a 
Pannonhalmi Főapátságban.  
Pannonhalma, 
Hefter Üveggaléria, 
október 31-ig

vArázsLAtos 
mAgyArország

A Magyar Természettu-
dományi Múzeum Va-
rázslatos Magyarország 
című fotópályázatán 
kivétel nélkül olyan 
pályaművek versengtek 
egymással, melyeken 
a természetfotósok az 
ország természeti szép-
ségeit, növény- és állat-
világát, valamint a nem-
zeti parkok által őrzött 
kulturális örökséget 
kapták ilyen-olyan né-
zőpontból lencsevégre. 
A fődíjas idén Daróczi 

Csabának a Kiskunsági Nemzeti Parkban készített, Fagyos ének című alkotása lett, melyen annyira 
látványos a hideg, hogy még a madár leheletét is látni. A pályázat legszebb, díjnyertes alkotásaiból 
rendezett kiállításon szó szerint életre kel a varázs, s a Tavasztündér és Az ég haragos szellemének 
meséiből balettozó virág- vagy épp csókcsatát vívó állathősök születnek. 
Magyar Természettudományi Múzeum, április 30-ig

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége március 24. és május 6. között ismét a Magyar Nem-
zeti Múzeumban rendezi meg a Magyar Sajtófotó Kiállítást és a tárlathoz kapcsolódó Harminc 
év képekben című kísérőtárlatot. 
Az idei pályázat abszolút nyertese 
Hajdú D. András, az Origo fotó-
riportere lett, aki a West Balkán 
tragédia című képsorozatáért el-
nyerte a MÚOSZ Nagydíját, va-
lamint a Munkácsi Márton-díjat, 
A nagybányai Bejrút című kép-
riportjáért André Kertész Nagy-
díjat kapott, az Elég volt! című 
képe a Hír-eseményfotó kategória 
1. helyezettje lett, a Tűz van ba-
bám-képriport pedig a Művészet 
(sorozat) 2. díját kapta meg.
Magyar Nemzeti Múzeum, 
május 6-ig

hArminc év képekben
XXX. mAgyAr sAjtóFotó kiáLLítás

Hajdú D. András:  West Balkán tragédia, sorozat 
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éDes éLet
csók istván éLetmű-kiáLLításA

A Vaszary Villa a székesfehérvári Szent István 
Király Múzeummal karöltve rendez a nyáron 
Csók István-életműkiállítást, mely a festőmű-
vész korai munkáitól egészen a kései tájképekig, 
virágcsendéletekig kalauzolja a látogatót. A tár-
laton láthatóak lesznek híres portréi, a polgári 
létezés erkölcsösségét leplezetlen erotikával ki-
kezdő, buja, festéktől és vágytól burjánzó nőáb-
rázolásai, valamint az 1910 után készített, érett, 
férfias erejű alkotásai: Züzü-lányáról készített 
festménysorozata, számtalan színektől harsogó 
virágcsendélet és nem egy, a természet fensége 
előtt hódoló tájkép. Mint a legtöbb dunántúli 
festőnket, Csók Istvánt is megihlette a Balaton 
szépsége, s 1929–30-ban több művében is fog-
lalkozott a magyar tengerrel, amely különösen 
hullámzó, viharban felborzolt tajtékjaival és a 
partján élő emberek mindennapjaival csobbant 
fel a festő vásznára. 
Balatonfüred, Vaszary Villa, „A” Épület, 
május 4–szeptember 30.

kreAtív kísérLetek

A dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet idén is 
folytatja gyűjteményének sajátos átvizsgálását, me-
lyet tavaly a Kreatív Töltet című programsorozattal 
indított el. Az idei kiállítási koncepció szerint csupa 
olyan alkotás kerülhet egymás mellé a kiállítótér-
be, amelyek egymástól radikálisan eltérő munka-
módszer, sőt művészetfelfogás alapján jöttek létre. 
Az elmúlt két évtized jelentős művészettörténeti 
változásait – így például az installáció, a videó, a 
digitális technológiával létrehozott művek megjele-
nését, a társadalmi kérdéseket tematizáló alkotások 
számának növekedését – nyomon követő tárlaton a 
hazai kortárs művészeti szcéna olyan meghatározó 
alkotói lépnek egymással párbeszédbe, mint például 
Előd Ágnes, Gerhes Gábor, Kaszás Tamás, Koronczi 
Endre, László Gergely, Katarina Šević vagy a Ludwig 
Múzeumban önállóan kiállító Société Réaliste névre 
hallgató művészduó.
Dunaújváros, Kortárs Művészei Intézet, 
június 1-jéig

goyA győrben

Március végén három hónapra a győri Városi Mű-
vészeti Múzeum Esterházy-palotájába „költözik” 
a 18–19. század fordulójának spanyol udvari fes-
tője, Francisco Goya. A kiállításon egy német ma-
gángyűjteményből kölcsönzött rézkarcok éltetik 
a mestert, egészen pontosan Goya négy rézkarc-
sorozatából kettő: az 1799-ben kiadott, 80 lapból 
álló Los Caprichos, azaz a Szeszélyek, valamint 
az 1816-ban megjelent 40 lapos La Tauromaquia, 
vagyis a Bikaviadal. A Caprichos-sorozatban rész-
ben iróniával és szellemességgel, részben pedig 
drámai jelenetekkel ostorozza kora erkölcsét, ba-
bonáit, ostobaságait és emberi gyarlóságát, míg 
a bikaviadal témájú rézkarcsorozatával a ször-
nyűséges háborús események emlékeit igyekszik 
feldolgozni, vagy inkább feledni a csaknem 70 
esztendős művész.
Győr, Városi Művészeti Múzeum, 
március 29–június 30-ig
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A címet látva adja magát a kérdés: mikor, 
hol és hogyan született meg a fotóművészet?
Baki Péter: 1839-től datálhatjuk a fotográfia lét-
rejöttét, bár kezdetben csupán mint tudományos 
segédeszközt használták a fényképezés adta lehe-
tőségeket. Művészetként először a piktorialisták 
kezdték művelni az 1890-es években – Angliá-
ban, Ausztriában, Franciaországban és Német-
országban szinte egy időben. Ekkortájt jelentek 
meg azok a fényképészeti eljárások és technikai 
eszközök, melyek már lehetővé tették, hogy ne 
csak a szakfényképészek szűk köre legyen képes 
technikailag tökéletes fényképet létrehozni, ha-
nem a műkedvelők is egyre biztosabb kezekben 
tarthassák a fotográfiai eljárások gyakorlatát. Ez-
zel párhuzamosan a fotóművészet új irányának 
felbukkanásával újjáéledt a vita is arról, hogy 
művészet-e a fotográfia?

Mivel érvelt az, aki azon a véleményen volt, 
hogy nem művészet?
B. P.: Többek között azzal, hogy a fotózáshoz 
nincs szükség kézügyességre. Persze ezt már a 

piktorialisták előtt is sokan cáfolták – például 
a svéd Oscar Gustave Rejlander, aki a festői ha-
tás elérése érdekében 32 negatívból, hat hét alatt 
másolta össze Az élet két útja című allegorikus 
művét 1857-ben. 

Szóval, minél inkább hasonlított a fotó a 
festményhez, annál inkább volt művészi?
B. P.: A piktorialisták legalábbis így gondolták. 
Igyekeztek a fotográfiát a festői látásmódhoz kö-
zelíteni, elrugaszkodtak a valóság pontos leképe-
zésétől, lágy rajzolatú objektíveket használtak, és 
úgynevezett nemeseljárásokkal hozták létre alko-
tásaikat, melyeknek közös jellemzője, hogy a kép-
alkotó ezüstöt mindig valamilyen más hordozóra 
cserélték, ezzel is erősítve a festői hatást.

Van olyan, hogy emblematikus „első” pik
torialista mű?
B. P.: A stílus születésének egyfajta „hadüzenet 
jellegű” alkotása George Davison A hagymaföld 
című 1890-es képe, mely hasonló fogadtatásban 
részesült, mint húsz évvel korábban Cézanne, 
Monet, Pisarro, Renoir és Sisley festményei.

Mi jellemzi ezt a stílust?
B. P.: Művelői már nem a valóság leképezésére, 
hanem önkifejezési eszközként használták a foto-
gráfiát. A festészeti hagyományokhoz kötődően itt 
is kialakult például az akt, a csendélet, a portré, a 
tájkép és a zsánerkép műfaja, mely művészi rangra 
emelte a fényképezést. Ez a piktorialista fotográfia 
legnagyobb érdeme. Meg persze az, hogy mindezt 
elfogadtatta a kor közvéleményével és művészettör-
ténészeivel. 

Meddig ívelt felfelé a csillaga?
B. P.: Erőteljes hatása az első világháborúig 
tartott, de még az 1930-as években is éreztette 
hatását. A kiállítás azonban 1929-cel véget ér. 
Ez az a dátum, egész pontosan a stuttgarti 

Film und Foto kiállítás, amikorra a moder-
nista fotográf ia egyértelműen legyőzte a 
piktorializmust.

Ismerünk olyan alkotót, aki tehetséges pikto
rialistából mesteri modernistává tudott válni?
B. P.: Például Alfred Stieglitz, aki piktorialista 
létére először váltott a modernizmus, az úgyneve-
zett Straight Photography felé. 1907-es Fedélköz 
című képe, melyet minden valószínűség szerint 
a II. Vilmos császár óceánjárón készített, for-
dulópont az életében. A fáma úgy szól, hogy a 
családjával New York-ból Le Havre-ba utazó mű-
vész megunta az első osztályon utazók unalmas 
társaságát, és inkább a másod- és harmadosztály 
forgatagában sétálgatott. Egyik alkalommal az 
utasokat elválasztó fedélközhöz érve szó szerint 
megbabonázta az elé táruló látvány, kabinjába 
sietett az útra magával hozott 4×5 inches Graflex 
kamerájáért, és rohant vissza, hogy még ugyanott 
álljon a szalmakalapos férfi, hogy még meglegyen 
a szeme előtt lebegő kép. Az elkészült felvételt 
Stieglitz egy héttel később Párizsban hívatta elő, 
s bár több lehetősége lett volna a kép publikálásá-
ra, azt mégsem tette meg egészen 1911-ig.

Tehát nem festői, hanem dokumentarista 
szemmel nézte a témát…
B. P.: Ettől volt annyira modern. A piktorialisták 
a festői hatású fényképek témaválasztásánál egyál-
talán nem használták ki a fénykép dokumentum 
jellegének lehetőségét, így hiányoztak a társadal-
mi valóságot bemutató alkotások, a mindennapi 

életet és a munkát rögzítő felvételek, illetve azok 
a képek, melyeket csak és kizárólag a fotográfia 
eszközeivel lehet megalkotni. Ezekre a „hiányos-
ságokra” több válasz is született egymástól füg-
getlenül az Egyesült Államokban és Európában 
egyaránt – Alfred Stieglitzé az egyik, de Edward 
Steichen, Paul Strand és később Edward Weston 
is rendkívül sokat tettek azért, hogy megalkossák 
a tiszta és objektív képi nyelvet.

Mennyire prosperáló szakma volt fotómű
vésznek lenni akkoriban?
B. P.: Komoly egzisztenciák voltak. Stieglitznek 
például New York belvárosában volt műterme, a 
Galéria 291-ben árusította fotográfiáit és ő alapí-
totta meg a Camera Work című lapot, mely szin-
tén mérföldkő a fotográfia történetében. Francia 
piktorialisták például komoly banki állásokat 
hagytak ott, hogy fotográfusok lehessenek. 

Ehhez képest nálunk?
B. P.: Ehhez képest le voltunk maradva jó 10 
évvel, ami 40 év viszonylatában nem kevés. 
Piktorialistáink, Pécsi József, Rónai Dénes vagy 
Esterházy Mihály, nagyon tehetségesek voltak 
ugyan, de nemzetközi viszonylatban nem igazán 
számottevő, amit alkottak. A magyarok, And-
ré Kertész, Capa vagy Moholy-Nagy később, a 
modernizmusban vállaltak korszakalkotó szere-
pet, csak hát nem Magyarországon. De például 
Moholy-Nagy László „új optika” fogalma, melyet 
1925-ben vezetett be, az új vizualitás egyik vezető 
gondolata lett.

A fotóművészet születése
Március végétől újabb fotóművészeti témájú kiállításnak ad otthont a Szépmű-
vészeti Múzeum, ahol ezúttal több mint 200 fotográfia mesél a fotóművészet 
történetének kezdeteiről. A tárlat a piktorializmus első nagyhatású publikációjá-
tól (1889) a stuttgarti Film und Foto kiállításig (1929) terjedő időszakban készült 
alkotásokkal mutatja be azt a változást, mely a piktorialista fotóművészet és a 
modern fotográfia között zajlott le. A részletekről Baki Péterrel, a kiállítás kurá-
torával beszélgettünk.

Moholy-Nagy László: Új berendezés a múzeumban, mindenki meglőheti 
a maga képét, 1925

Edward Steichen: Greta Garbo, 1928

Alfred Stieglitz: Fedélköz, 1907
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Kortárs szlovák képzőművészek munkáiból nyílt 
nemrégiben kiállítás a debreceni MODEM-ben, 
ahol március végétől olyan művészek alkotásai lát-
hatók, akik az utóbbi tizenkét évben meghatározó 
módon formálták a szlovák vizuális művészetet.

Valamikor 2004 vagy 2005 táján volt az Ernst Múze-
umban egy kiállítás, mely a 20. század második felé-
nek kortárs szlovák művészetét vette górcső alá. Ak-
kor, az a kiállítás még pont arról szólt, hogy mindaz, 
ami ma, vagyis kb. 7-8 évvel ezelőtt szlováknak volt 
tekinthető, az lényegében egyenlő a cseh(szlovák) 
neoavantgárd pozsonyi száműzetésben zajló történé-
seivel. Aztán alig telt el egy évtized, és a MODEM 
kiállítása ma, vagyis 2012-ben azt állítja, hogy a 
kortárs szlovák képzőművészet bizony markánsan 
körvonalazható jelensége a 21. századi gondolkodás-
nak. A cím, Zéró évek, egyszerre utal a kezdetre és 
a végre. A kortárs szlovák képzőművészet ugyanis 
rengeteg szálon kötődik azokhoz a huszadik századi 
avantgárd és modernista törekvésekhez, melyekről 
annak idején az Ernst Múzeum kiállítása is mesélt. 
Visszanyúl a múlt századi gyökerekhez, miközben 
valahol mégiscsak az új, globális, posztnacionalista 

és posztkommunista állapot adja az alkotások po-
litikai és kulturális hátterét. A kiállítás rendszervál-
tás időszakában szocializálódott kurátorai (Juraj 
Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor és Mira 
Sikorová-Putišová – mindannyian szervesen részt 
vettek az elmúlt évtized művészeti szcénájában, kul-
túrpolitikájában, kiállításokat szerveztek, kritikákat, 
értekezéseket írtak, oktattak, galériát, díjakat és ösz-
töndíjakat alapítottak) az általuk emblematikusnak 
tartott szempontok szerint állították össze saját, ön-
álló szekcióikat. A négy perspektíva több ponton is 
„keresztezi” egymást, ezáltal árnyaltan rajzolódnak 
ki a „zéró”, azaz a 2000-es évek jellegzetes, vizuá-
lis csapásirányai. A kiállítás egyfelől izgalmas bete-
kintést nyújt – a földrajzi közelség dacára is kevéssé 
ismert –  szlovákiai kortárs képzőművészet elmúlt 
bő egy évtizedének termésébe, ugyanakkor ráirá-
nyítja a figyelmet a szlovák és a magyar művészeti 
közeg hasonlóságaira is. Ilyen például a korábban 
lefojtott, majd intézményesült avantgárd művészet, 
a szocialista múlt felszámolásának és a nemzeti kul-
túra kimunkálásának folyamata, valamint a modern 
politika és a modernista művészet „posztmodern” 
(leginkább feminista) kritikája. 
A kiállítás több generáció művészeinek munkáit 
mutatja be, s a válogatásban épp úgy helyet kaptak 
a legismertebb „nemzeti” sztárok, többek között 
Roman Ondák és Július Koller, mint az újabb, kí-
sérletező, felforgató hangok.

zéró évek
kortárs szlovák 
képzőművészet
Debrecen, moDem, június 24-ig

Tihanyi Lajos gyűjteményes kiállítása a KOGART 
Ház modernista életmű sorozatának legújabb tárlata. 
A kiállítás mintegy 90 festmény, 40 grafika, 1 szobor, 
archív fotók, korabeli dokumentumok, levéltári anya-
gok és egy Tihanyiról készült némafilm segítségével 
kísérli meg minél élvezetesebben bemutatni a magyar 
avantgárd festészet egyik legkiemelkedőbb alkotóját.

Annak ellenére, hogy a művészettörténeti méltatá-
sok Tihanyi Lajost rendre a hazai avantgárd „legjei” 
között említik, az elmúlt négy évtizedben munkái 
többnyire csoportos kiállításokon, aukciókon buk-
kantak fel, s a teljes életmű egyben sehol nem volt 
látható. Ám ahogy a Nyugat című folyóiratban írta 
róla 1918-ban Bálint Aladár, Tihanyi már életében 
is amolyan elvonulós fajta volt. „Elvonult, hosszú 
töprengés, intenzív munka közepette mélyítette 
azokat a megkezdéseket, amelyeknek hat esztendő-
vel ezelőtt, a Nyolcak utolsó kiállítása alkalmával 
tanúi voltunk. Nem kereste a gyors érvényesülés 
útjait, nevét sehol se láttuk ott, hol a közönség se-

kély ízlését szolgálják, hol vásárt csapnak és múló 
értékek fitogtatásával megakasztják a hosszú útra 
felkészült igaz emberek célhoz jutását.” Annál na-
gyobbat szólt viszont, amikor előrukkolt valamivel, 
ha kiállítása nyílt valahol. 
A KOGART tárlata ezúttal Tihanyi legszínvona-
lasabb munkáit vonultatja fel, azokat, amelyekkel 
hazai és külföldi kortársaihoz képest is újat tudott 
mondani. Igyekszik a festő helyét meghatározni a 
magyar festészetben, illetve elhelyezni az európai 
művészet térképén, megmutatni, mely alkotásai 
kapcsán tekinthető az európai avantgárd egyik leg-
rangosabb képviselőjének. Mivel tisztes vendéglátós 
családból származott – apjáé, Tihanyi Józsefé volt 
az egykor híres Balaton-kávéház, amely a Rákóczi 
út és a Szentkirályi utca sarkán állott –, s a családi 
legendárium szerint kisgyermek korában nem sok 
affinitást mutatott a rajzolás iránt, talán soha nem 
kerül a festészet közelébe, ha nem kap tizenegy éves 
korában agyhártyagyulladást, nem veszíti el a hal-
lását, s nem hagyja abba tanulmányait. Persze az 
ekkora tehetség valahogy mindig utat tör magának, 
mint ahogy néhány évnyi rajzi alapképzést követő-
en Tihanyi is egy csapásra betört a nagybányai újí-
tók, a neósok közé, majd Párizsba, majd a Nyolcak 
társaságába, majd Kassák körébe, majd Bécsbe, ké-
sőbb Berlinbe, aztán vissza Párizsba, majd… – de er-
ről inkább meséljen maga a kiállítás, melynek egyik 
célja, hogy megkedveltesse Tihanyi Lajos személyét 
a látogatókkal. Mert, ahogy Bölöni György is írta 
róla, ő „egy különleges és páratlan jelenség.”

tihAnyi lAjos
egy bohém festő párizsbAn, budApesten és berlinben
kogArt ház, április 20–augusztus 20.

Lucia Dovičakova: Nővérek, 2008

Gross Andor, 1913

Szécsénykovácsi nyár, 1913

Viktor Frešo: Kömatex lap, 2008
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robert mApplethorpe st gAlleni kAlAndok
hArtung, tÀpies, uecker és Az erker-jelenségLuDwig mÚzeum, május 25–szeptember 30. 

szépművészeti mÚzeum, július 1-jéig

A Ludwig Múzeum május végén nyíló kiállítása 
a New York-i Robert Mapplethorpe Foundation 
anyagából mutat be egy reprezentatív válogatást, 
amely egyfelől lenyűgöző, másfelől kissé bizarr 
képekkel rajzolja meg a 20. századi fotográfia 
egyik legnagyobb fenegyerekének botrányoktól 
sem mentes életművét.

1998-ban egy spanyol diáklány, a Birmingham 
City University egyik hallgatója, arra kereste a 
kérdést, hogy hol a határ a művészet és a por-
nográfia között. Az egyetemi könyvtárban egy 
Mapplethorpe kötetben talált néhány képet, me-
lyeket illusztrációként szeretett volna használni 
dolgozatához. A képeket lefotózta, majd elvitte 
előhívatni, a labor azonban a fotók láttán a rend-
őrséghez fordult, így végül a bíróság döntött ar-
ról, hogy mi az obszcenitás kritériuma… 
Robert Mapplethorpe kétségkívül a huszadik 
századi fotográfia egyik legfontosabb művésze, 
de az is tény, hogy munkái még ma, a halála 

Az utóbbi évtizedek talán legfontosabb adomá-
nyaként került a Szépművészeti Múzeum gyűj-
teményébe a svájci Erker Műhely mintegy 600 
grafikája, melyből a szépművészeti Múzeum kiál-
lításán mintegy hetvenet láthat a közönség.

Vannak a világban bizonyos helyek, ahol egy adott 
időben rendkívüli módon összesűrűsödnek az 
események, s így azután jelentékeny kulturális tel-
jesítmények helyszíneként írhatják be magukat a 
művészet történetébe. Ilyen hely a svájci St. Gallen 
is, azon belül a Franz Larese és Jürg Janett által ala-
pított Erker Galéria, Kiadó és Műhely. A névadók 
1958-tól vezették a Galériát, ahol 1963-tól grafikai 
műhelyt és nyomdát is működtettek. A művészeti 
központ működése során mintegy másfél ezer gra-
fikai lapot adott ki, az alkotóknak pedig több mint 
száz önálló vagy csoportos kiállítást rendezett. Az 
európai és az amerikai absztrakció két nagyobb, is-
kolateremtő központja (Párizs és New York) mellett 
az elvonulás tökéletes helyszínét kínálva a művészek 
számára St. Gallen a nonfiguratív törekvések egy ki-
sebb, de nyitottabb fóruma lett, ahol nem csupán 
képzőművészek, hanem kritikusok, írók, filozófu-
sok is találkoztak egymással. Az Erker Műhelyben 
alkotó művészek közül a legjelentősebbek – Hans 
Hartung, Antoni Tàpies, Günther Uecker – éveken 
keresztül dolgoztak St. Gallenben, s életművükben 
megkülönböztetett helyet foglalnak el az Erker 
Műhelyben készült, mind ez idáig kevésbé ismert 

után 23 évvel is felborzolják a látogatói kedé-
lyeket. Mert egyfelől ő maga volt a „fotográfus 
doctus”, azaz a tudós fotós, aki az antik és a 
reneszánsz szobrászatból merített inspirációt 
jellegzetes tónusú fekete-fehér képeihez, ame-
lyeken főként férfi és női portrék, meztelen tes-
tek, bizarr szexuális helyzetek vagy művészien 
megvilágított virágcsendéletek jelennek meg, 
ugyanakkor homoerotikus, szado-mazo témái 
és képeinek kendőzetlen szexualitása olykor bi-
zony még ma is botrányt kavar. Olyannyira az 
antik művészetekért rajongott, hogy kezdetben 
festészetet és szobrászatot tanult a New York-i 
Pratt Intézetben, a fotográfia pedig pusztán 
annyiban érdekelte, hogy olykor a saját egyéb 
képzőművészeti alkotásaiba is belevegyített 
egy-egy magazinból kitépett fényképet. Első 
fotóit egy polaroid géppel készítette, mindösz-
sze azzal a szándékkal, hogy ne mások képeit 
kelljen a saját műveihez felhasználnia. Ekkor 
még főleg saját magát fotózta, de aztán hamar 
rákapott az exponálás ízére, és ahogy kezdtek 
kialakulni a kedvelt témái – virágok, portrék 
és persze a szexualitás – egyre inkább hajolt 
meg a fotográfia előtt. Őelőtte pedig a New 
York-i művészvilág. Első gépét a Metropolitan 
Museum egyik kurátora vette neki, egy másik 
kurátor, bizonyos Sam Wagstaff pedig a 80-as 
években fél millió dollárral finanszírozta meg 
stúdióvásárlását. Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy Wagstaff nem csupán a barátja és mélta-
tója, hanem a szeretője is volt Mapplethorpe-
nak. A 80-as évek végén pályája elképesztő 
magaslatokban szárnyalt, csak ’88-ban négy 
nagy kiállítást is szerveztek a műveiből világ-
szerte. Miután 1989-ben AIDS-ben meghalt, az 
Institute of Contemporary Art folytatta a már 
zajló vándorkiállítását, ám az eredetileg a tár-
latot felvállaló washingtoni Corcoran Gallery 
of Art visszalépett a megrendezéstől. A galé-
ria kurátora attól tartva, hogy intézményétől 
megvonják az állami támogatást, ha obszcén, 
homoerotikus képeket állít ki, inkább a bizton-
ságot választotta és lemondta a kiállítást, me-
lyet helyette végül a Washington Project for the 
Arts rendezett meg – példátlanul óriási sikerrel.

grafikáik. Rajtuk kívül többek között olyan neves 
írók, költők, művészettörténészek, kritikusok, filo-
zófusok is megfordultak St. Gallenben, mint Max 
Frisch, Ezra Pound, Eugène Ionesco, Martin Hei-
degger, Friedrich Dürrenmatt vagy Joseph Brodsky. 
Az Erker-történet 1960-as, 1970-es és 1980-as évek-
beli nagyszabású sikereinek gyökere nagyrészt az 
irodalom és képzőművészet szoros egységében, írók 
és képzőművészek tökéletes együttműködésében és 
a kivételesen magas színvonalú bibliofil könyvki-
adásban rejlik. A kiállításon a második világháború 
utáni nemzetközi absztrakt képzőművészeti moz-
galmak egyik meghatározó központjának fényko-
rát ekképpen a grafikák mellett bibliofil könyvek, 
hangfelvételek, archív fotók és irodalmi alkotások 
segítségével ismerhetik meg a látogatók. St. Gallen, 
Zürich és Drezda után Budapest a világ negyedik 
városa, ahol közgyűjteménybe kerültek az Erker 
Műhely jelentősebb alkotásai.

Ajitto-sorozat

Günter Uecker: Hommage à Pierre Boulez, 1992

Antoni Tàpies: Kézlenyomatok, 1980
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őstémák és modernizmus 
A megújult művészetmAlombAn
szentenDre, művészetmALom, 
A képpé formált város, május 20-ig; A motívumtól a képig, június 30-ig

Március 24-én az egykori déli szárny újjáépült te-
reivel kiegészülve nyílik újra az ország egyik legiz-
galmasabb, számos régi részen is kicsinosított kiál-
lító-komplexuma, a tekintélyes Modern és Kortárs 
Művészeti Kiállítóközpont névre hallgató szentend-
rei MűvészetMalom. A 13 esztendeje kiállítótérként 
működő egykor volt fűrészmalom felújítva március 
végén egy a szentendreiséget és a gyökereket kihang-
súlyozó kiállítással, valamint a magyar moderniz-
mus festőivel debütál a nagyközönség előtt.

Az újonnan felépített épületrész falait május 20-ig 
„A képpé formált város”, azaz a szentendrei festők 
őstémái alapján kirajzolódó Szentendre látványa 
díszíti. Az őstémák olyan városrészletek, épületek, 
amelyeket szinte kötelességszerűen sorra megörö-
kítettek a szentendrei és a városba alkalmilag kilá-
togató festők. A honfoglalók és az egymást követő 
festőgenerációk tagjai, akik talán egymástól, egymás 
példáján is okulva, vagy önállóan felfedezve látták 
meg az adott témában rejlő szépséget, érdekességet. 
Szentendre egészen az 1960-as évekig kicsi kis város-
ka volt – hosszában úgy két kilométer, széltében pe-
dig mindössze 700-800 méter. Nem csoda hát, hogy 
a nap- és évszakok változásaiban ugyanarra a témára, 
sőt ugyanabból a nézőpontból figyeltek fel a festők. 
S mivel egyre kevesebben vannak olyanok, akiknek 
még módja volt csaknem abban az állapotában látni 
azt az évtizedeken át Csipkerózsika álomban szuny-
nyadó várost, amelyet az 1920-as években itt megte-
lepedő festők képeiken feldolgoztak, a kiállítás újra 
élővé, továbbvihető emlékké teszi Szentendrének azt 
az arcát, amelyről ma már egyre inkább csak a fotók 
és festmények, többek között Barcsay Jenő, Czóbel 
Béla, Vajda Lajos és Jeges Ernő művei mesélnek. Hi-

dat képezve a múlt, azaz a gyökerek, és a jelenbeli 
továbbélés lehetőségei között. Akár maga a Malom, 
amely a Szentendre műemlék belvárosában megszü-
letőben lévő új múzeumi-kiállítási tengelynek (a Fe-
renczy Múzeum hamarosan elkészülő új épületétől 
vezet a Szentendrei Képtáron és a MűvészetMalmon 
át a Régi Művésztelep felé) egyik rendíthetetlen bás-
tyája. Nem meglepő hát, hogy ez a bástya szintén 
március végétől, három hónapra a legtekintélyesebb 
19. és 20. századi hazai festők alkotásait tűzi zászla-
jára. A magyar modernizmus festői nyelvének kiala-
kulását a 19. század utolsó negyedétől a 20. század 
második évtizedének feléig nyomon követő tárlat 
Munkácsy Mihálytól Rippl-Rónai Józsefen, Va-
szary Jánoson, Ferenczy Károlyon, Csók Istvánon, 
Mednyánszky Lászlón, Hollósy Simonon és Czó-
bel Bélán át olyan kevésbé ismert festőkig kalauzol, 
mint például Fényes Adolf, Perlmutter Izsák vagy 
Perlrott-Csaba Vilmos. A kiállított anyag, miközben 
áttekintést nyújt a magyar művészek útkereséseiről, a 
hagyománytisztelet és a megújító kezdeményezések 
párhuzamosan ható folyamatairól, az alkotók egyéni 
érzelemvilágát, életszemléletét is igyekszik tükrözni. 
Kalandozás Munkácsy szimbolisztikus késői vászna-
itól egészen a nagybányai neósokig – a festők város-
ánál keresve sem lehetnének jobb helyen!

művészet és tudomány
kepes györgy életműve új helyszínen
eger, kepes intézet

Március elején megnyílt Egerben a fényművészet 
atyjaként, illetve a művészet és a tudomány ösz-
szekapcsolódásának úttörőjeként számon tartott 
Kepes György életművét bemutató művészeti 
központ, amely a tervek szerint a jövőben a mű-
vészet és a természettudomány szinte valamennyi 
ágának, többek között a lézertechnikának, a ro-
bottechnikának, a festészetnek és a fotográfiának 
egyaránt helyet ad.

Az intézmény megálmodói a „Kepesi” gondolko-
dásra építettek, amikor a tudomány, a technika 
és a művészet kapcsolatának végtelen lehetőségét 
használták fel. Az egykori kaszinóból 21. századi 
technikai színvonalon működő múzeumi kiállí-
tótérré és 2700 m-es nemzetközi léptékű kortárs 
művészeti centrummá avanzsáló épületben Kepes 
György több száz alkotása mellett a tanítványok, 
illetve a kortársak művei is helyet kapnak – a köz-

pont létrehozásának apropóját amúgy az szolgálta, 
hogy a Heves megyei származású művész 1991-
ben Egernek adományozta életműve egy jelentős 
részét, mintegy 200 alkotást, melyet ez idáig a 
Vitkovics-ház őrzött.
Az elképesztő terekkel és technikával rendelkező 
komplexum egyfajta kulturális központi babérokra 
tör, éppen ezért nem is nevezik múzeumnak. Az 
intézményt üzemeltető Komplex Kultúra Kutatá-
sáért Alapítvány szándéka szerint a Kepes György 
Nemzetközi Művészeti Központ legfőbb célja az 
ismeretterjesztés. Tanítani, oktatni szeretnének az 
épületben, ahol Kepes, illetve pályatársai művei 
alkotják majd az állandó kiállítás gerincét, ugyan-
akkor a háromszintes intézményben egy a magyar 
és külföldi alkotók műveit bemutató fényművészeti 
múzeumot is berendeznek.
S bár a kiállítóterek teljes pompájukban tündököl-
nek – a centrumban minden új: a padlóburkolat, 
az elektronikai és fűtéstechnika, kicserélték a bel-
ső átrium üvegtető-szerkezetét, az emeletre vezető 
lépcső újjáépítéséhez az érseki kőbányából érkezett 
nemeskő, a második szinten két híd épült, a szín-
házteremben pedig egy 22 méteres balkon került 
kialakításra –, a tervek teljes megvalósításához még 
kell egy kis idő.
Talán erre is utalhat a nyitó kiállítás címe: „Egy 
százalék rendetlenség”, mely a komputerművé-
szet legkorábbi alkotói között számon tartott, 
Párizsban élő Molnár Vera munkáiból szemezget. 
Szigorú rendbe szedve, egyetlen százalék rendet-
lenséget engedve.

Jeges Ernő: Szentendrei városkép
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európAi utAzók
kolozsvári művészet Az ezredforduló után
műcsArnok, április 19–július 1.

A nemzetközi kortárs képzőművészet egyik leg-
izgalmasabb központja Erdély fővárosa, Kolozs-
vár. Az elmúlt két évtizedben tucatnyinál is több 
olyan művész indult innen, akinek a kiállítása a 
legjelentősebb berlini, londoni, párizsi galériák-
ban és kortárs művészeti múzeumokban világra-
szóló sikert aratott. A közel harminc művészt és 
tizenöt intézményt felvonultató tárlat ennek rep-
rezentatív bemutatása.

Ha azt halljuk, Kolozsvár, nem biztos, hogy elsőre 
épp a kortárs művészet jut eszünkbe róla. Aki vi-
szont figyelemmel kísérte a nemzetközi művészeti 
szcéna utolsó évtizedének fejleményeit, nyomon kö-
vetve így a kolozsvári művészek sikereit is, az ponto-
san tudja, milyen különleges esemény a Műcsarnok 
kiállítása. A tárlaton többek között olyan nemzet-
közileg elismert alkotók állítanak ki, mint Mircea 

Kantor, akinek 2008-ban már szentelt önálló kiállí-
tást a Műcsarnok, Adrian Ghenie, Victor Man, Ve-
res Szabolcs, aki 2010-ben a New York-i Browstone 
Galériában értelmezte újra neo-expresszionista 
stílusban a klasszikus portré műfaját, valamint 
Ciprian Muresan, aki pedig méltatói szerint a mé-
diaművészeti piac leghatásosabb „terroristája. 
Muresan Maurizio Cattelan „La nona ora” című 
szobrán felbuzdulva, amely II. János-Pál pápát áb-
rázolja, amint éppen leteríti egy meteorit, Ciprian 
elkészítette a katolikus körökben hatalmas port ka-
varó mű remake-jét, csak épp a modell  Teoctist ro-
mán ortodox egyházfő volt, a szobor címe pedig Az 
ötéves terv vége. Gyártotta újra az Andrej Rubljovot, 
pontosabban a film első öt percét, másodpercpon-
tossággal, beállítás hűen, csak épp a videójátékokra 
emlékeztető 3D animációs technikával, és elkészí-
tette Dalí és Bunuel 1929-es Andalúziai kutyáját 
is, csak épp Shrekkel és Fionával a főszerepben. 
Az elején a közönségnek persze fogalma nincs, mi 
történik, aztán jön a híres borotvás jelenet, és egy 
csapásra leesik a tantusz…
A tárlaton a kiállított alkotások mellett a város 
művészeti közelmúltjának és jelenének intézmény-
rendszeréről, így például a 90-es évek végén alakult 
Tranzit Ház, a Balkon/Idea kortárs művészeti folyó-
irat, a későbbi Bázis platform vagy a nemrég nyílt, 
egykori ipartelepből lett kortárs művészeti központ, 
az Ecsetgyár produkciós, közvetítői, kiadói tevé-
kenységéről is képet kaphat a látogató.
A rendezvényen a konceptuális-kritikai művészeti 
hagyományokat folytató, valamint a festészet újra-
értelmezésével foglalkozó művek egyaránt helyet 
kapnak. A több mint száz festmény, grafika, fotó, 
objekt, installáció és videó kétség kívül a nyárelő 
egyik legizgalmasabb eseményének ígérkezik.

jöjjön ki óbudárA! 
A kereskedelmi és vendéglátóipAri múzeum új élete

Alig egy fél éve költözött be új helyszínére a koráb-
ban a Belvárosban székelő MKVM, máris úgy belak-
ta a régi, átriumos óbudai épületet, mintha mindig 
is egymáshoz tartoztak volna. S bár a költözés nem 
önszántukból történt, a patinás udvarház annyi még 
kiaknázatlan lehetőséget rejt, hogy a kényszerűség 
pillanatok alatt izgalmas tervezgetéssé változott, az 
egykori Krúdy-házból pedig kanyargós, zegzugos 
múzeumi kalandház lett.

Kiss Imre igazgató és csapata ambiciózus tervet 
dolgozott ki a Dugovics tér 13–17. szám alatt talál-
ható épületcsoport fejlesztésére, melyben a kiállí-
tások megrendezésén túl egy pinceborozó, egy de-
likát bolt és egy cukrászda létrehozása is szerepel. 
Mivel ez a ház volt Krúdy Gyula utolsó otthona, 
sőt itt is halt meg, lakóhelyiségeiben a múzeum egy 
Krúdy-emlékszobát alakított ki, egészen pontosan 
kettőt, melyek egyfelől magát az otthont mutatják 
be, másfelől pedig Krúdy kedvenc vendéglőiből, 
kiskocsmáiból és kávéházaiból adnak egy idézetek-

kel és anekdotákkal megspékelt körképet. Ott az 
óbudai Kéhli, a Mókus utcából, ahová saját beval-
lása szerint utolsó éveiben a legszívesebben járt az 
író, a Három hetes és a Mélypince, mely a tabáni 
kocsmák közül volt a kedvenc. 
Előző helyén nem lehetett állandó kiállítása a mú-
zeumnak, ezért most az első számú célok között 
szerepel egy kereskedelmi és egy vendéglátóipari 
állandó tárlat létrehozása, a lehető legtöbb inter-
aktív elemmel megbolondítva. Ezeket az épület-
együttes két oldalsó szárnyában helyeznék el, míg 
a középső részen maradna a múzeumpedagógiai 
terem, a Krúdy-emlékszoba, a fogadótér a ruha-
tárral, a múzeumshoppal és a pihenést, üldögélést 
szolgáló, de egyúttal kiállítótérként is működő elő-
tér. Az állandó kiállítás a piacoktól és vásároktól 
indulva fogja végigkövetni a kereskedelem történe-
tét a szatócsboltokon (egy vas-, egy papír- és egy 
ruhabolt bemutatásával) át a szocializmus kiske-
reskedelméig. 
Addig a helyének szánt termekben időszaki tárla-
tok láthatók, például a 19. századi vendéglátást és 
zenemű-kereskedelmet górcső alá vevő Csárdás, 
polka, zepperli (június 16-ig, a Múzeumok Éjsza-
kájáig meghosszabbítva) és egy szintén június 16-ig 
nyitva tartó Zórád Ernő-tárlat, Füles-címlapokkal, 
Winettou-képregénnyel és Irodalmi Pantheonnal. 
Multifunkcionális tér lévén a múzeum helyet ad 
egy színházteremnek is, ahol április 28-án egy kor-
társ premierre kerül sor, a folyosókon régi zománc 
cégtáblák között bolyonghatunk, melyek a Radion 
és a Persil mosóporok csodáját hirdetik, egy vitrin-
ben pedig feltűnik gyermekkorunk „csokoládé”-
netovábbja, a Kajla nugát. 
Valamikor később beköltözik az épületbe egy ven-
déglátós-szekció is, mely nem kronologikus, hanem 
tematikus módon követi végig a vendéglátás hazai 
történetét: egy szoba a cukrászatról fog szólni, egy 
pedig annak a hátteréről – itt lesz egy kis műhely 
is, amely cukorkát fog gyártani. A leendő kiállítás 
bemutatja az éttermet, a vendéglőt, a kávéházat, a 
szállodaipart, valamint a turizmust és a fürdőkultú-
rához kapcsolódó vendéglátást egyaránt. Talán szó 
lesz kicsit az éjszakai életről is, majd egy Krúdy-kora-
beli ebédlő és egy több mint száz éves konyha teszi 
fel az i-re a pontot.

Veres Szabolcs: Gonorrhea in Church, 2010

Ciprian Muresan: Az ötéves terv vége, 2004
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A Mai Manó Ház májusban nyíló kiállítása 
random módon, azaz véletlenszerűen, egymás-
tól függetlenül, „ide is egy-oda is egy” alapon 
kíván átfogó képet adni a 21. század elejének 
kortárs magyar fotográfiáiról, az új irányokról 
és felfedező utakról.

A kiállítás anyagába ezúttal 23 művész 144 
olyan munkáját válogatta be a kurátor, Kincses 
Károly, melyek témájukat, stílusukat vagy fotó-
művészeti irányultságukat tekintve nem illeszt-
hetőek bele a kiállító művész korábbi, esetleg 
éveken át konzekvensen vitt fotóarculatába. 
Amúgy a tárlaton szereplő művészek zöme 
megfordult már így vagy úgy a Mai Manó Ház-
ban – Sprenc Balázs és Zselinsky Miroslav Más-
fél liter Dunája például jelenleg is a galéria falai 

közt „csordogál”, Szaminak pedig úgy nagyjá-
ból két éve rendezett a Fotográfusok Háza egy 
igen csak látványos önálló tárlatot, melyen a 
fiatal művész átfestett portrékkal táncolt át a 
konceptualizmus és az experimentizmus hatá-
rán. A RANDOM anyaga a magyar fotográfia 
két jelentős alkotói bázisára, a Magyar Fotómű-
vészek Szövetsége 45 alatti tagjainak és a Fiatal 
Fotóművészek Szövetségében alkotó művészek 
munkáira épül, szem előtt tartva a szokatlan al-
kotói kísérleteket, képletesen lecsapva egy-egy 
új korszak kezdetére. 
A RANDOM idei kiállítása egy évente megren-
dezésre kerülő, öt etapos sorozat első állomása 
– a sorozat koncepciójából adódóan minden 
alkalommal más kurátort lát vendégül, ezzel is 
frissítve a kiállítások létrejöttét.

mAgyAr FotográFusok házA – mAi mAnó ház, május 10–június 17.
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Budapest
a38 Hajó
XI., Petőfi híd budai hídfő Tel.: 464-3940, www.a38.hu
Nyitva: hétfő–szombat 11–18 óráig. Vasárnap zárva. 
Látogatás előtt egyeztetés szükséges.

• Les Frankolores Fesztivál – Floszmann Attila, Pályi 
Zsófia és Várai Enikő Afrikában készült fotóinak kiállí-
tása. (Április 18–28.)
• Szigeti Tamás festőművész kiállítása. (Május 8–24.)
Š. R. 70 – Šwierkiewicz Róbert jubileumi kiállítása a 
művész 70. születésnapja alkalmából. (Május 29– 
június 12.)

aquincumi Múzeum – Romkert
III., Szentendrei út 135. Tel.: 250-1650
Nyitva: április 15. és május 1. között 10–17 óráig, 
május 1–szeptember 30-ig 10–18 óráig.

Tel.: 250-1650, 430-1081, Ódor Bernadett,
Pálinkás Szilvia, odor.b@aquincum.hu, 
palinkas.szilvia@aquincum.hu

• „Van új a föld alatt…” – Válogatás a 2010. év leg-
szebb budapesti ásatási leleteiből. 
(2012. március 25-ig)

aRte Galéria és aukciós Iroda
V., Ferenczy István u. 14. Tel.:317-4423, www.arte.hu
Nyitva: hétfő–péntek 11–17.30-ig.

• Uroboros – Pavol Truben SK grafikai kiállítása 
(Április 4–május 4.)

Bajor Gizi színészmúzeum – 
Országos színháztörténeti 
Múzeum és Intézet
XII., Stromfeld Aurél u. 16. Tel.: 375-1184/124, 
www.szinhazimuzeum.hu
Nyitva: csütörtök–vasárnap 14–18 óráig. 

Tel.: 375-1184/105

• Állj meg, pillanat! – Domonkos Sándor fotografikus 
emlékei az 1960-as, 1970-es évekből (Március 29– 
június 24.)
• Pécsi Sándor-emlékkiállítás (Március 18–június 24.)

Budapesti történeti Múzeum –
Vármúzeum
I., Szent György tér 2., E épület. Tel.: 487-8800, 
487-8871, www.btm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

Tel.: 487-8871, Berhidai Magdolna, 
berhidai@mail.btm.hu 

• Empire és biedermeier bútorművészet Magyaror-
szágon. (Április 1-jéig)
• Múzsák a Teátrum téren – 200 éves a pesti Német 
Színház 1812–1849 (Március 21–szeptember 30.)
• Az ország tükre. Egy század – ahogy a képes sajtó 
látta. (Május 30–szeptember 30.)
• Egy svájci diplomata Budapesten. Carl Lutz fényké-
pei 1942–1949. (Április 12–május 13.)
• Krakkó régészeti kincsei – Fényképek a Krakkói Vá-
rostörténeti Múzeumból.
(Május 18–június 10.)

Centrális Galéria (Osa archívum)
V., Arany János u. 32. Tel.: 327-3250, 
www.osaarchivum.org 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• Halott könyvtár – könyvek olvasatlanul. Kísérlet a 
magyar könyvtárak 1989 óta olvasatlan
állományának modellezésére. A kiállításon ötezer 
olyan könyvet vehet kézbe a látogató, amelyet 1989 
óta senki sem kölcsönzött ki. (Április 22-ig)

deák erika Galéria
VI., Mozsár u. 1. Tel.: 201-3740, 
www.deakgaleria.hu
Nyitva: szerda–péntek 12–18 óráig, 
szombat 11–16 óráig. 

• iski Kocsis Tibor festőművész kiállítása. 
(Április 5–április 28.)
• EIKE – video-installációk. (Május 4–június 9.)
• Böröcz András szoborkiállítása. (Június 14–július 28.) 

ernst Múzeum
VI., Nagymező u. 8. Tel.: 341-4355, www.mucsarnok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 11–19 óráig. Hétfőn zárva.

• Újragondolt hagyomány – A Derkovits-ösztöndíja-
sok kiállítása (Április 5–22.) 
• Átfestett ikonok – Kelemen Károly kiállítása. 
(Május 3–július 1.) 
• Arcok és álarcok – Százévnyi tekintet. 
(Július 14–november 25.)

Faur Zsófi – Ráday Galéria
XI., Bartók Béla út 25. Tel.: 209-3635 
www.raday-galeria.hu
Nyitva: hétfő–péntek 12–18, szombat 10–13 óráig 

• A jövő előre nem látható eseményei – Fabricius 
Anna fotókiállítása. (Április 8-ig)
• Alfredo Barsuglia festőművész kiállítása. 
(Április 10–május 6.)
• Isten veled – csoportos képzőművészeti  kiállítás
(Május 9–június 3.)
• Magyar Ádám fotóművész kiállítása. 
(Június 6–július 10.)

Fuga Budapesti 
Építészeti Központ
V., Petőfi Sándor u. 5. Tel.: 266-0837, www.fuga.org.hu
Nyitva: 11–21 óráig.

• Tarján Hédi festőművész emlékkiállítása – Művek a 
székesfehérvári Szent István Király Múzeumból. 
(Március 13–április 2.)
• Hidak a Dunán – Gyukics Péter fotóművész kiállítá-
sa. (Március 30–április 16.) 

• 256 N. 4 szín 4 tónusának variációja – Rákóczy Gi-
zella festőművész kiállítása. (Április 5– május 1.)
 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
I., Kapisztrán tér 2-4. Tel.: 325-1600,
 www.militaria.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 325-1600/44199, Kovács Beáta, 
kovacs.beata@hm-him.hu

• Volt egyszer egy múzeum – válogatás az egykori 
Aradi Ereklyemúzeum kincseiből. 
(Március 14–augusztus végéig)               
• Katonaolimpikonok (Április 24–július végéig)

Iparművészeti Múzeum
IX., Üllőit út 33-37. Tel.: 456-5107, www.imm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 456-5121, 456-5171, 456-5107

• Art deco és modernizmus – Lakásművészet 
Magyarországon 1920–1940. (Szeptember 30-ig)
• Simon Károly formatervező életmű-kiállítása. 
(Április 8-ig)
• Egy magyar művész Londonban – Márkus Lili és 
a magyar kézművesség, formatervezés és építészet. 
(Március 1–április 29.)
• Test, mozdulat, tánc – Mozdulatművészet és foto-
gráfia kapcsolata a két világháború között. 
(Június 28–szeptember 9.)
• Art and Design for All – A Victoria és Albert Múze-
um. A világ vezető művészeti és design múzeumának 
története. (Május 24–szeptember 16.)

KIállítóHelyeK pROGRaMKínálata / 
IdősZaKI KIállításOK

Múzeumpedagógiai kapcsolat
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karton Galéria
V., Alkotmány u. 18. Tel.: 472-0000, www.karton.hu
Nyitva: hétfő-péntek 13–18 óráig. 

• Pekka of Finland – válogatás kortárs finn illusztráto-
rok munkáinak legjavából. (Március 23-ig)
• Családfakutatás – Ember Sári kiállítása. 
(Március 29–április 14.)
• Viszonyok – Kiállítás Gerlóczy Sári, Nádler István és 
El Kazovszkij munkáiból. (Április 19–május 30.)
• Kiss Márti kiállítása (Június 7–július 6.)

Kassák Múzeum
III., Fő tér 1., Zichy-kastély. Tel.: 368-7021, 
www.kassakmuzeum.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 10–17 óráig

• Az avantgárd magángyűjteményekben II. – A kölcsö-
nös hatások körei. A MA és a Zenit a zágrábi Marinko 
Sudac-gyűjteményben. (Április 15-ig)
• Juraj Melis – Magánarchívum. Dokumentumok egy 
életműből. (Április 28–június 10.)
• Madzsar Aliz és a munkás testnevelés. 
(Június 23–szeptember 2.) 

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár
III., Kiscelli u. 108. Tel.: 388-7817, www.btmfk.iif.hu
Nyitva: októberben 10–16 óráig, hétfőn zárva. 
November 1-től: kedd-péntek 10–16 óráig, 
szombat–vasárnap 10–18 óráig, hétfőn zárva.

Oratórium
• Az erőd bevétele és kiadása – Szamódy Zsolt Olaf 
fotókiállítása. (Április 1-jéig) 
• 150 éves a Nemzeti Hajósegylet. (Április 13–június 10.)

Kogart Ház
VI., Andrássy út 112. Tel.: 354-3836, www.kogart.hu
Nyitva: 10–18 óráig.

• Sugárút – Kocsis Imre festőművész gyűjteményes kiál-
lítása. (Április 15-ig)
• Tihanyi Lajos – egy bohém festő Budapesten, Berlin-
ben és Párizsban. (Április 20–augusztus 20.)

Közlekedési Múzeum
XIV., Városligeti krt. 11. Tel.: 273-3840, www.km.iif.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–16 óráig, szombat–vasárnap 
10–17 óráig. Hétfőn zárva.

• A szocializmus játékszerei (Március 31-ig)
• Szabad a pálya – Ízelítő a 19. század technikában, 
életmódban és szórakozásban hozott újdonságaiból a 
polgáriasult Magyarországon. (2013. március 31-ig)

liszt Ferenc emlékmúzeum 
és Kutatóközpont
VI., Vörösmarty u. 35. Tel.: 342-7320, 
www.lisztmuzeum.hu
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, 
szombat 9–17 óráig. Vasárnap zárva.

• Liszt és Budapest – Liszt budapesti tartózkodásá-
nak fő eseményei az 1823-as első fellépésétől kezdve 
1886-os búcsúhangversenyéig. (Szeptemberig)

ludwig Múzeum – 
Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u.1., Művészetek Palotája. 
Tel.: 553-3444, www.ludwigmuseum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–20 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 555-3477, 
muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu

• A kép tere – A geometrikus formáiról világszerte is-
mert hazai neoavantgárdista művész, Megyik János 
kiállítása. (Június 10-ig)

travel.
.hu

zenében ut
azunk

Hallgassa meg a legnagyobb sztárokat, 
az évad legjelentősebb 
produkcióit 
a világ leghíresebb 
zenepalotáiban!

Fedezze fel 

Európa kulturális 
központjait!
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• Société Réaliste: Empire, State, Building. 
(Április 20–augusztus 5.)
• Robert Mapplethorpe fotókiállítása. 
(Május 25–szeptember 30.) 

• A hős, a hősnő és a szerző – művészi szerepfelfogá-
sok és stratégiák a Ludwig Múzeum gyűjteményének 
emblematikus, illetve kevésbé ismert művein keresz-
tül. (Július 6–október 21.)

Magyar Fotográfusok Háza – 
Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Tel.: 473-2666, 
www.maimano.hu
Nyitva: hétfő–péntek 14–19, 
szombat–vasárnap 11–19 óráig. 

• Duna – Nyitott könyv (április 29-ig)
• Pécsi József Ösztöndíjasok beszámoló kiállítása 
2012 – Hangay Enikő és Váradi Viktor munkái. 
(Március 22–május 6.)
• Az Év fotóriportere: Hajdú D. András 
(Március 29–május 6.)
• Random (Május 10–június 17.)

Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum
III., Korona tér 1. Tel.: 375-6249, www.mkvm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• Csárdás, polka, zepperli – Zenés szórakoztató ven-
déglátás és zenemű-kereskedelem a 19. században. 
(Június 16-ig)
• Zórád 100 – Zórád Ernő életmű-kiállítása. (Június 16-ig)

Magyar Mezőgazdasági Múzeum
XIV., Városliget, Vajdahunyadvár. Tel.: 363-1117, 

www.mezogazdasagimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn zárva.  

Tel.: 363-2711

• Húsvét-kiállítás. (Március 30–április 10.)
• X. Magyar Kézműves Remek – képzőművészeti kiál-
lítás. (Április 27–május 20.)
• KalandVár – Játékkiállítás és Vásár. (Május 25–28.)
• Magyar Kézművesség 2012 – képzőművészeti kiál-
lítás. (Július 3–22.)
• Harsányi Zsuzsa képzőművészeti kiállítása. 
(Július 26–augusztus 26.)

Magyar nemzeti Galéria
I., Budavári Palota. Tel.: 201-9082, www.mng.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 20-439-7436, info@mng.hu

• Ferenczy Károly gyűjteményes kiállítása. 
(Május 27-ig)
• Hősök, királyok, szentek. A magyar történelem ké-
pei és emlékei (Augusztus 26-ig)
• Rippl-Rónai. Művek régi gyűjtők kezéből. 
(Szeptember 23-ig)

Magyar nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14-16. Tel.: 327-7773, www.mnm.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 327-7703, muzeumpedagogia@hnm.hu

• XXX. Magyar Sajtófotó Kiállítás. 
(Március 24–május 6.)

Magyar népi Iparművészeti 
Múzeum  
I., Fő u 6. Tel.: 201-8734, 
www.hagyomanyokhaza.hu/nmm/muzeum
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.

• Velünk élő Népművészet Mesterei – A 2010-ben 
Népművészet Mestere díjat kapott alkotók életmű-ki-
állítása. Nagy Mária és Vidák István textilművészek. 
(Március 30–április 28.) 
• 20 éves a Nádudvari Kézművesiskola. 
(Május 4–június 23.)

Időszaki kiállítóterem
I., Szilágyi Dezső tér 6. Tel.: 201-8734
Nyitva: hétfő–csütörtök 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig.

• Tóth Géza fazekas népi iparművész emlékkiállítása. 
(Április 27-ig)

• Mesterremek 4 – a 2012-ben Népi Iparművész cí-
met kapott alkotók kiállítása. (Május 16–június 15.)

Magyar természettudományi
Múzeum
VIII., Ludovika tér 2-6. Tel.: 210-1085, www.mttm.hu
Nyitva: 10–17 óráig. Kedden zárva. 

Tel.: 210-1085,  303-6193, Hartmann Éva

• A Varázslatos Magyarország című fotópályázat 
nyertes képeinek bemutatója (Március 12–április 30.) 
• Becses tárgyak – válogatás több mint 200 év ado-
mányaiból (Május 2–november 26.) 
• Nagy Ágnes szobrászművész kiállítása. 
(Május 2–július 2.) 

Magyar Zsidó Múzeum
VII., Dohány u. 2. Tel.: 321-0408, www.zsidomuzeum.hu
Nyitva: 10–18 óráig, pénteken 10–16.30-ig. 
Szombaton zárva.

• Csabai Ékes Lajos emlékkiállítása. (Május 21-ig)

Műcsarnok
XIV., Hősök tere. Tel.: 460-7000, www.mucsarnok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18, csütörtök 12–20 óráig. 
Hétfőn zárva.

Tel.: 30-410-8582, aszabics@mucsarnok.hu

• New York, Versailles, Budapest – Bernar VENET ki-
állítása. (Március 25-ig)
• Európai utazók – Kolozsvári képzőművészet az ez-
redforduló után. (Április 19– július 1.)

Mélycsarnok
• Az üresség nyolc leckéje – Marina Abramovič 
videomunkája. (Április 22-ig) 
• Láthatatlan rajzok – Magyarósi Éva kiállítása plexi-
be gravírozva. (Május 10–június 17.)
• Órák – Christian Marclay velencei nagydíjas képző-
művészeti filmje. (Június 28–augusztus 26.) 

néprajzi Múzeum
V., Kossuth tér 12. Tel.: 473-2441, www.neprajz.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 473-2439, 30-558-8022, Bodnár Kata, 
bodnar@neprajz.hu

• Új szerzemények, restaurált műtárgyak. 
(Augusztus 26-ig) 
• Amazónia – Utak az indiánokhoz. (Április 8-ig)
• Nők, szőnyegek, háziipar. (Augusztus 26-ig)

• Kauri és nagyító – Bíró Lajos óceániai ékszerei. 
(Április 1-jéig)

petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi M. u. 16. Tel.: 317-3611, www.pim.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 317-3611/151, 153, Bujtor Anna, Helmich Ka-
talin, Kákonyi Magdolna, muzeumped@pim.hu

• Írók arcai – Bakos Zoltán fotóművész kiállítása. 
(Május 1-jéig)
• A láthatatlan ember arcai – Gárdonyi Géza-kiállí-
tás. (Október 2-ig)
• Az árnyból szőtt lélek – Kiállítás Tóth Árpád születé-
sének 125. évfordulója alkalmából. (Májusig) 

Raiffeisen Galéria
V., Akadémia u. 6. Tel.: 484-4406, www.raiffeisen.hu
Nyitva: 10–18 óráig. A belépés ingyenes!

• Feltöltő – Hangay Enikő fotókiállítása. 
(Március 19–május 6.)
• Gál András festőművész kiállítása. (Május 14–július 1.)
• Göbölyös Luca fotókiállítása. 
(Július 9–augusztus 26.)

semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum
I., Apród u. 1-3. Tel.: 375-3533, 201-1577, 
www.semmelweis.museum.hu
Nyitva: 10.30–18 óráig. Hétfőn zárva.

• Szívdobbanás – A kardiológia múltja és jelene. 
(Április 12–szeptember 30.)

szépművészeti Múzeum
XIV., Hősök tere. Tel.: 469-7100, www.szepmuveszeti.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 469-7180, 
muzeumpedagogia@szepmuveszeti.hu

• Múmiák testközelben. (Július 1-ig)
• St. Gallen-i kalandok – Hartung, Tàpies, Uecker és 
az Erker-jelenség (Március 21– július 1.)
• A fotóművészet születése – A piktoralizmustól a mo-
dern fotográfiáig 1889–1929. (Március 29–július 1.)
• Művészeti átalakulás Németalföldön Pieter Bruegel 
századában – a Szépművészeti Múzeum 16. századi 
németalföldi rajzai. (Szeptember 16-ig)

Váci1 Üzletház
V., Váci u. 1. Tel.: 802-1800, 
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www.azemberitest.hu, www.thehumanbody.hu 
Nyitva: vasárnap–csütörtök 10–19 óráig, péntek–
szombat 10–21 óráig.

• The Human Body Exhibition – Az emberi test. 
(Május 27-ig)

VaM design Center
VI., Király u. 26. Tel.: 666-3100, 666-3156, 
www.vamdesign.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–19 óráig, május 1-jétől 
9–20 óráig.

• Bodies2 – Szenzációs testünk. (Július 30-ig)

Várfok Galéria
I., Várfok u. 11. Tel.: 213-5155, 30-562-2772, 
www.varfok-galeria.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Vasárnap, hétfőn zárva.

• Kertek és katedrálisok – aatoth franyo és Ervin 
Patkai kiállítása. (Április 7-ig)
• Szirtes János és feLugossy László közös kiállítása. 
(Április 20–május 20.)
• Martin C. Herbst és Sebastian Weissenbacher kö-
zös kiállítása. (Június 30-ig
         
Várfok project Room 
I., Várfok u. 14.

• Emlékkristályok – Misetics Mátyás. (Április 7-ig)
• Hollós Ádám egyéni kiállítása. (Április 20–május 
20.)
• Csiszér Zsuzsi projektje. (Június 1–június 30.)

Vintage Galéria 
I., Magyar u. 26. Tel.: 337-0584, www.vintage.hu
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig.

• Zsilipek – Maurer Dóra kiállítása. (Április 20-ig) 

VIdÉK

BalatOnFÜRed

Vaszary Villa
Honvéd u. 2-4. Tel.: 21-200-2458, 30-654-5779, 
www.vaszaryvilla.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

a épület
• Sándor Antal szobrászművész kiállítása. (Április 29-ig)
• TEXTÚRA – szöveg és szövet: Zoób Katti divatterve-
ző kiállítása. (Április 29-ig)
• „Édes élet” – Csók István életmű-kiállítás. (Május 
4–Szeptember 30.)

B épület
• Fürdőélet a Monarchiában – Balatonfüred–Abbá-
zia–Bad Ischl. (Szeptember 2-ig)
• Fiumei emlékek magyar vonatkozásban – kultúrtör-
téneti kiállítás. (Május 20-ig)
• 3H: Hagyomány-Hungarikum-Herend. 
(Május 25–szeptember 2.)

széchenyi terem
• Pillanatok – híres művészek fotókon. (Május 6-ig)
• KIKÖTŐ-Part – kamara-kiállítás kortárs festőművészek, 
vitorlázók műalkotásaiból. (Május 12–július 10.)

deBReCen 

Medgyessy Ferenc emlékmúzeum
Péterfia u. 28. Tel.: 52-413-542, www.derimuz.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–16 óráig. Hétfőn zárva. 

• „… mikor bekukkant Debrecenbe…” – Arany János 
Debrecen és Nagyszalonta kapujában (április 1-jéig)
• Démoni ragály: a pestis – A pestis története, helyi 
vonatkozású anyagokkal kiegészítve.
(Április 14–június 3.)

Modem Modern és 
Kortárs Művészeti Központ
Baltazár Dezső tér 1. Tel.: 52-525-018. 
Nyitva: 10–18 óráig, csütörtökön 12–20 óráig.
Hétfőn zárva.

Tel.: 20-971-4606, Jahoda Réka, 
jahoda.reka@modemart.hu

Közös jövőnk Hajdú-Bihar – Vitairat a közösségi 
művelődés megújításának stratégiájáról

A jelen időszakban, amikor a közösségek szétzilált állapota és a közösségi megoldásokban való 
gondolkodás és cselekvés képtelensége már társadalmi-gazdasági fejlődésünk, sőt szinten ma-
radásunk akadálya, akkor az anyagi és a szakmai erőforrásokat a közösségekre kell koncentrálni, 
a közösségi művelődésnek kell prioritást adni.
Meggyőződésünk, hogy mind a szakpolitikának, mind a szakmai-módszertani fejlesztő mun-
kának, mind pedig a helyi cselekvések sokaságának a közösségeket és a közösségi megoldásokat 
kell a középpontba helyezniük, munkájuk során a közösségekre és azok szándékaira, igényeire 
és szükségleteire kell, hogy építsenek és elsődlegesen azok létrejöttét, fejlesztését kell célozni-
uk. Vitairatunk e munka lépéseire tesz javaslatot.
Alapvetéseink egyrészt a „Közös jövőnk Hajdú-Bihar közösségi művelődési modell” program 
részeként 2011 szeptemberétől megtartott szakmai műhelyek keretében formálódtak. Más-
részt hatással volt rá az, a műhelyeinkkel párhuzamosan a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ke-
retében folyó munka, amelynek eredményeként összeállt, majd a magyar kultúra napján bemu-
tatásra került a Magyar Közművelődés Országos Szakpolitikai Koncepciója. Vitairatunk tehát 
egyrészt önálló dokumentum, másrészt a NEFMI által jegyzett koncepció kiegészítése. Célunk 
kettős: legyen eszmecsere a közösségi művelődés alábbiakban tárgyalt kérdéseiről, majd a viták 
keretében kiérlelt álláspontokkal bővüljön, módosuljon a tárca szakpolitikai koncepciója.
Vitairatunkat 2012. február 24-én, a Párbeszéd Házában mutattuk be. Javaslataink kapcsán 
Cserép László, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság Köz-
művelődési Főosztályának vezetője, Monostori Éva, a Civil Közösségi Házak Magyarországi 
Egyesületének elnöke, Péterfi Ferenc, a Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke, Kovács Ist-
ván, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnökségének tagja, P. Forrai Tamás SJ, a Jezsuita Rend 
Magyar Rendtartományának provinciálisa, Dr. Koncz Gábor, a Magyar Comenius Társaság 
alelnöke és Dobos Dorina, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság tagja mondta el 
véleményét, kritikáit, javaslatait.

A vitairat és a hozzá kapcsolódó fórum rovat a www.meliusz.hu honlapon megtalálhatók.
Kedves Olvasó! Kérjük, hogy Ön is ossza meg észrevételeit, kritikáit, 
javaslatait a www.meliusz.hu oldalon!
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• 7 milliárd emberi agy, nagyjából – feLugossy László 
retrospektív kiállítása. (Április 29-ig)
• A Vacsora / Das Abendmahl – Botond kiállítása. 
(Május 27-ig)
• Zéró évek – Kortárs szlovák képzőművészet. 
(Március 24–június 24.)
• Nagyon speciális örömök – Tót Endre-retrospektív. 
(Június 2–szeptember 8.)
• Idegen anyag. A szürrealizmus a valóság vonzásában 
– Az Antal-Lusztig-gyűjtemény. (Június 16–október 4.)
• Vadak, halak, madarak. Soltész István fotókiállítá-
sa. (Július 14–október 28.)

dunaújVáROs

Kortárs Művészeti Intézet
Vasmű út 12. Tel.: 25-412-220, www.ica-d.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Vasárnap zárva. 

• Kreatív kísérletek – Csákány István, Előd Ágnes, 
Gerhes Gábor, Horváth Tibor, Kaszás Tamás, Koronczi 
Endre, László Gergely, Oláh Mátyás, Katarina Sevic, a 
Société Réaliste és Szabó Ádám kiállítása. 
(Március 10–június 1.)

eGeR

Kepes Intézet
Széchenyi u. 16. Tel.: 36-420-044, 
www.kepeskozpont.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig,
 vasárnap 10–16 ig. Hétfőn zárva. 

• Egy százalék rendetlenség – Vera Molnar-
életműkiállítás. (Május 27-ig)
• Másodfokú egyenletek / Quadratic Equations. 
(Május 27-ig)

esZteRGOM

duna Múzeum 
Kölcsey u. 2. Tel.: 33-500-250, www.dunamuzeum.hu
Nyitva: októberben 9–17 óráig, 
novembertől 10–16 óráig. Kedden zárva. 

irisz@dunamuzeum.hu, 
gildiko@dunamuzeum.hu

• 100 éves az esztergomi Szent István Fürdő – Cente-
náriumi fotókiállítás. (Április 30-ig)

• Válogatás dr. Zsemberi Dezső képzőművészeti gyűj-
teményéből. (Május 4–június 4.)
• Rosa Brunner és Judith Siedersberger közös kiállítá-
sa – a Bamberg–Esztergom testvérvárosi kapcsolat 
20. évfordulója alkalmából. (Június–július) 

Gödöllő

Gödöllői Királyi Kastély
Grassalkovich-kastély. Tel.: 28-410-124, 
www.kiralyikastely.hu, Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 28-430-864/108-as mellék, 
Oravec-Kis Éva, oravec.eva@kiralyikastely.hu

• Titkok, bálok, utazások – Erzsébet királyné és ma-
gyar udvarhölgyei. (Június 8–szeptember 30.)

GyőR

Városi Művészeti Múzeum
Király u. 17. Tel.: 96-322-695
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 20-508-5929 és 20-532-2644, Gergics Ág-
nes és Turzai Erika, gergics.agnes@artmuz.hu 
és turzai.erika@artmuz.hu

• Francisco de Goya – Rézkarcciklusok. 
(Március 29–június 30.)
• Rechnitzer János műgyűjteménye. 
(Július 7–augusztus 31.) 

Váczy péter Gyűjtemény, Magyar Ispita 
Nefelejcs köz 3. 
• Máté Gábor fotóművész kiállítása. (Április 14–május 31.)
• Pézman Andrea önálló kiállítása – a 43. Nemzetközi 
Művésztelep díjazott művészének tárlata. 
(Június 15–július 29.) 

Cziráki – terem
• Mesék képekben – Rékai Lilla képzőművész kiállítá-
sa. (Március 24–május 31.)
• Gyöngyékszerek – Kokas Éva kiállítása. 
(Június 8–augusztus 31.) 

napóleon-ház 
Király utca 4.
• Németh Attila festőművész kiállítása. (Április 15-ig)
Aranyidők – Szalkai Károly festőművész önálló kiállí-
tása. (Április 27–június 3.)

Gyermekmúzeum 
Apor Vilmos Püspök tere 2. 
• Maszkabál – Mindent az álarcokról c. kiállítás. 
(Március 31-ig)
• A Nap meg a Hold meséje – égitestek művészi ábrá-
zolásai. (Április 13–június 30.) 

KeCsKeMÉt

Cifrapalota
Rákóczi út 1. Tel.: 76-480-776
Nyitva: 10-17 óráig. Hétfőn zárva.

Tel.: 76-481-350, 30-406-5260, Merinu Éva

• Az Axel Springer országos sajtófotó kiállítása. 
(Március 6–április 8.)
• 1848 emlékezete – a kiállítás a 19. század végéről 
származó nyomatok, és a mindennapi élet használati 

tárgyain keresztül mutatja be a szabadságharc törté-
netét és századvégi kultuszát. (Április 8-ig)
• Éva Farkas-Fischhóf  képzőművész kiállítása.  
(Április 14–május 31.)
• THORMA – A Thorma János-vándorkiállítás első ál-
lomása. (Június 1–július 29.)                                      

Magyar Fotográfiai Múzeum 
Katona József tér 12. Tel.: 76-483-221, 
www.fotomuzeum.hu
Nyitva: 10–17 óráig. Hétfőn és kedden zárva.

• POLAROID – XVIII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé. 
(Március 30–május 27.)

leányFalu

aba-novák Galéria
Móricz Zs. út 124. Leányfalu-Ház. 
Tel.: 20-446-5234, 
www.aba-novak.hu
Nyitva: kedd–szombat, 14–18 óráig.
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• Aba-Novák, a karcoló – Aba-Novák Vilmos rézkar-
cai. (Április 15-ig)
• Itt voltam – Vilhelm Károly emlékkiállítása. 
(Április 21–május 19.)
• Tér-Képregény – Mátai Attila grafikusművész kiállí-
tása. (Május 26–június 23.)
• Hetvenöt – Paulovics László festőművész kiállítása. 
(Június 30–július 21.)

MIsKOlC

színháztörténeti 
és színészmúzeum
Déryné u. 3. Tel: 30-660- 9299, 
www.szineszmuzeum-miskolc.blog.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

• Kosztüm-mesék – Laczó Henriette jelmeztervező 
kiállítása. (Április 14-ig) 
• Kiss Manyi-emlékkiállítás. (Április 26–augusztus 20.)

Miskolci Galéria Rákóczi-ház
Rákóczi u. 2. Tel: 46-500-680, 46-500-681, 
www.miskolcigaleria.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva. 

Tel.:30-414 81 22, Éliás István

• Seres László és Bánki Ákos kiállítása. (Június 2-ig)
• „Ha a figyelem semleges...” –  Nádas Péter fotói. 
(Május 12-ig)
• Fekete Balázs retrospektív kiállítása. 
(Április 12–május 12.)  
• Kétszáz ajtó – Varga Éva szobrászművész kiállítá-
sa. (Április 12–május 12.) 
• Vasgyári plasztikák – Varga Éva szobrászművész 
kiállítása. (Április 12–június 16.)
• Szirtes János és Molnár Éva kiállítása. 
(Május 17–június 16.)
• Rutkai Bori és Nemes Péter kiállítása. 
(Május 17–június 16.)
• Lakatos István képregény-kiállítása. 
(Május 17–június 16.)
• Képregény-pályázat nyerteseinek kiállítása. 
(Május 17–június 16.)
• Szalay Péter szobrászművész kiállítása. (Április 17-ig)
• Auschwitz-album – rólunk, nekünk, nélkülünk. 
A Holokauszt Emlékközpont vándorkiállítása.  
(Március 31-ig)
• Textilművészek Miskolcon. (Június 7–augusztus 24.) 
• Veres Lajos festőművész kiállítása. 
(Június 7–szeptember 1.) 
• Miskolc rejtett kincsei. (Június 21–szeptember 1.)

pannOnHalMa

Hefter Üveggaléria
Tóthegy 11/a. Tel.: 96-470-318, 70-519-7171, 
www.hefterlaszlo.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig

• Fényfigurák – Nemzetközi üvegszobrászati és ipar-
művészeti kiállítás. (Október 31-ig)
• Nemzetközi kisgrafikai kiállítás – Leo Bednarik Szlo-
vák grafikus művész Ex Libris kisgrafikai gyűjteményé-
ből bolgár, orosz, ukrán, cseh, szlovák, olasz, német 
művészek munkái tekinthetők meg. (Október 31-ig)
• Fényecho – Válogatás Hefter László üvegfestészeti 
munkáiból. (Október 31-ig)
• Színes, festett, ólmozott üvegablakok restaurálása. 
– Dokumentációs kiállítás, Hefter László restaurálási 
munkáiból. (Október 31-ig)

sZeGed

Reök – Regionális 
összművészeti Központ
Tisza Lajos krt. 56. Tel.: 62-471-411. 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

Tel.: 62-471-411, Ale Ildikó, 
muzeumpedagogia@reok.hu

• The art of John Lennon. (Május 6-ig)
• XIV. Táblaképfestészeti Biennálé. (Május 19–július 15.)

sZentendRe

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32. Tel.: 26-301-701, 
www.muveszetmalom.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–18 óráig.

• A képpé formált város – A szentendrei festők ősté-
mái. (Május 20-ig)
• A motívumtól a képig – A magyar modernizmus 
festői nyelvének kialakulása. (Március 31–június 30.)
• A Szentendrei Grafika Műhelyben 2011-ben készült 
nyomatok kiállítása. (Május 20-ig)
• Kortárs Szentendrei festészeti tárlat. 
(Június 1–szeptember 2.)

szabadtéri néprajzi Múzeum
Sztaravodai út. Tel.: 26-502-500 
Nyitva: 9–17 óráig. Hétfőn zárva.

skanzen Galéria
• Erdély virágai. Egy kutatás pillanatképei 2006–2011. 
(Április 15-ig)

szentendrei Képtár
Fő tér 6. Tel.: 26-310-244, www.pmmi.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig

• FÉNY-KÉPEK – Nagy Barbara képzőművész kiállítá-
sa. (március 8–április 22) 
• Artventúra (Május 27-ig)
• SzEKKO IV. – Szentendrei színes szobrok. 
(Június 16–augusztus 26.)

sZÉKesFeHÉRVáR

szent István Király Múzeum 
Megyeház u. 17. Tel.: 22-329-504, www.szikm.hu
Nyitva: 10-18 óráig. Hétfőn zárva.

• Az ördög a DNS-ben. Győrffy László képzőművész 
kiállítása. (Május 19–augusztus 26.)
 
Csók István Képtár
Bartók Béla tér 1.
Nyitva: hétfő 13–18 óráig, kedd–vasárnap 10–18 óráig

• Július Gyula képzőművész kiállítása. 
(Április 6–június 3.)
• Képzőművészeti új szerzemények. 
(Június 16–szeptember 16.)

sZOMBatHely

szombathelyi Képtár
II. Rákóczi Ferenc u. 12. Tel.: 94-508-800, 
www.keptar.szombathely.hu
Nyitva: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 10–17 órá-
ig, szerda: 10–18 óráig. Vasárnap, hétfőn zárva.

• A Sezession Graz köszönti Szombathelyt – kiállítás az 
1923-ban alapított grazi szecesszionista művészcsoport 
alkotásaiból. (Május 26-ig)
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KlIMt-eMlÉKÉV 
BÉCsBen
Idén július 14-én lenne 150 esztendős Gustav 
Klimt, melyet a bécsi művészvilág Klimt-emlék-
évvel ünnepel. Az emlékév alkalmából szinte 
valamennyi jelentős osztrák múzeum tematikus 
kiállításokkal rukkol elő, és megújul a város nyu-
gati peremén álló Klimt-villa is, mely a festő utol-
só műtermének adott otthont. A kiállításokra 
minden résztvevő múzeumban kedvezményes 
Klimt-bérlet váltható, melyekkel összesen tíz 
tárlat tekinthető meg. Aki mind a tíz helyszínen 
begyűjti a jelenlétet igazoló pecsétet, annak egy 
Klimt-meglepetés üti a markát, aki pedig több 
mint öt kiállításon igazoltan megfordul, és a kár-
tyáját elhelyezi a múzeumokban felállított gyűj-
tőládákba, sorsoláson vehet részt. Az első há-
rom nyertes exkluzív Klimt-hétvégét nyerhet az 
Attersee-tóhoz, hajókázással a Klimt Centerbe! 
(Klimt-kiállítások az év folyamán: Belvedere, 
Művészettörténeti (Kunsthistorische) Múzeum, 
Leopold Múzeum, Albertina, Bécs Múzeum, 
Osztrák Színházmúzeum, Művészház, Osztrák 
Néprajzi Múzeum)

Klimt – Rajzok
Az Albertina 160 rajzot vonultat fel a bécsi 
szecesszió nagymesterének alkotói hagyaté-
kából. A tárlaton többek között láthatók olyan 

híres festményekhez készült tanulmányok, mint 
A Csók, a Vízikígyók, a Beethoven-fríz vagy a 
Bécsi Egyetem számára készített és a maguk 
korában botrányt kiváltó Fakultás-képek. A 
kiállításról ezúttal szinte teljesen hiányoznak 
a Klimt festményeit jellemző aranyszínű motí-
vumok – helyettük a rendkívüli rajztehetségről 
árulkodó tanulmányok csillognak, melyek bepil-
lantást engednek Klimt munkamódszerébe és 
gondolkodásmódjába is. 
Albertina, június 10-ig

Klimt-festmények emelvényről
Közvetlen közelről, tizenkét méteres magas-
ságban csodálhatják meg a látogatók Gustav 
Klimt néhány kevéssé ismert falfestményét, 
melyek a Kunsthistorisches Museum lépcső-
házát díszítik. A különböző művészettörténe-
ti korszakokat jelképező allegorikus alakok a 
központi csarnok emeleti boltívei között he-
lyezkednek el, és rendes körülmények között 
csak messziről vehetők szemügyre – a Klimt-
emlékév alkalmából azonban májusig egy 

külön erre a célra készített emelvényről, közvetlen közelről is 
megcsodálhatók. S bár a falfestmények apró, ritkán látható 
részletei minden bizonnyal magukra szegezik a tekinteteket, 
érdemes az emelvényről nemcsak körbe, hanem fölfelé is pis-
lantani, hisz a mennyezetet Munkácsy Mihály alkotása, A re-
neszánsz apoteózisa díszíti.
Művészettörténeti (Kunsthistorisches) Múzeum, május 6-ig

Fókuszban a Bécs Múzeum gyűjteménye
„Aki szeretne rólam valamit megtudni, az nézze meg figyelmesen 
a képeimet” – mondta nem egyszer a festőóriás, akinek életéről 
május 16-tól a Bécs Múzeum is közöl egy-két érdekes adalékot. 
A Klimt-festményeket és rajzokat egyaránt felsorakoztató tárla-
ton láthatjuk többek között Emilie Flöge portréját, plakátokat, 
nyomatokat, a művész festőköpenyét, a halotti álarcát, valamint 
Egon Schiele rajzát, amelyet a halott Gustav Klimtről készített. A 
világ legnagyobb, 400 rajzból álló Klimt-gyűjteménye első alka-
lommal látható teljes egészében a kiállításon.
Bécs Múzeum, május 16–szeptember 16.

Klimt magánélete
Legszívesebben kócos hajjal, kék festőkabátjában mutat-
kozott, és származásának megfelelő tájszólással beszélt. A 
császári család megtiszteltetése ellenére a nemesek mellőz-
ték – ő inkább a feltörekvő polgárság festője volt, melyről a 
korabeli közízlést számtalan módon kikezdő női portréi is ta-
núskodnak. Soha nem házasodott meg, és több asszonytól is 
született gyermeke. Állítólag tizennégy… A Leopold Múzeum 
kiállítása képeslapok, fotók és dokumentumok segítségével 
idézi meg a művész magánéletének fontosabb pillanatait, va-
lamint Klimt művészi munkásságának legjelentősebb állomá-
sait. A kiállításon belekukkanthatunk élettársa, Emilie Flöge 
intim tárgyakat is tartalmazó hagyatékába, a vele folytatott 
levelezésébe, egy 400 darabból álló képeslapgyűjteménybe, 
valamint személyes fotóiba, melyeken a kék festőkabáton túli, 
egyszeri Klimt szerepel – például egy kirándulócsoport tagja-
ként az Attersee partján. 
Leopold Múzeum, augusztus 27-ig

Klimttel szemben
a nuda Veritas és védelmezője, Hermann Bahr
Klimt 1898-ban festette meg a Secession egyik programadó 
alkotásának számító „Nuda Veritas“-t, mely később egyik leg-
nagyobb mecénása és barátja, az író Hermann Bahr tulajdo-
nába került. Mivel Bahr nemcsak pártolta és gyűjtötte a sze-
cesszió akkoriban forradalmian új szeleket kavaró alkotásait, 
hanem a Klimt művei körüli heves viták kapcsán „Klimt ellen” 
című könyvével a festő mellé is állt, az Osztrák Színházmúze-
um tárlatán a Meztelen Igazság az ő személyes hagyatékába 
illesztve üdvözli Klimtet, a szecessziót, valamint lelkes hívét, 
Hermann Bahrt. 
Osztrák Színházmúzeum, május 10–október 29.



3736

kitekintőkitekintő
egerek a Mumokban
A bécsi Modern Művészeti Múzeum Claes 
Oldenburg-tárlata elsősorban az amerikai pop 
art legjelentősebb ma élő képzőművészének 
korai, hatvanas évekből származó munkáira 
koncentrál – köztük a Coosje van Bruggennel 
együttműködésben megvalósított monumen-
tális köztéri projekteket is felsorakoztatva. A 
kiállított tárgyak között ott találjuk a modern 
nagyvárosi életet a graffiti-művészet által ins-
pirált módon bemutató The Street című ins-
tallációt, a The Store nevű üzletének híres fo-
gyasztási cikkeit, valamint a modern „családi 
házban” használatos látványos használati tár-
gyakat: a telefont, a WC-kulcsot, a fürdőkádat, 
a ventilátort, a fűrészt és a villanykapcsolót. 
A kiállítás csúcspontja a Mumokban található 
Mouse Museum, mely ténylegesen egy bejár-
ható, geometrikus egér formájú minimúzeum, 
381, az ötvenes évekből származó egér-tárgy-
gyal a fedélzetén. 
MUMOK, május 28-ig

újranyílt a Villa tugendhat
Két év rekonstrukciós szünet után február végén 
nyílt meg ismét a nagyközönség előtt Brnóban 
a Villa Tugendhat, mely a két világháború kö-
zötti funkcionalista, ha tetszik, Bauhaus építé-
szet egyik legtökéletesebb, már-már műalkotás 
számba menő remeke. A Černá Pole utcán álló 
épület Csehország első modern építészeti alko-
tása – a ma is varázslatos adottságokkal rendel-
kező telket a Tugendhat házaspár, Greta és Fritz 
Tugendhat kapta nászajándékba Greta édes-
apjától 1928-ban, melyre maga Ludwig Mies 
van der Rohe álmodhatott villát. A 2001 óta 
az UNESCO Világörökségéhez tartozó épület 
a II. Világháború alatt sérüléseket szenvedett, 
1945 után rövid ideig egy sportiskola, majd egy 
gyermekkórház rehabilitációs központja koptat-
ta falait, s az időközben megszerzett ráncokat, 
gyűrődéseket csak idén februárra sikerült ki-
kozmetikázni. Az épület, mely Le Corbusier Vil-
la Savoye-ja és Frank Lloyd Wright Robie-háza 
mellett a 20. század legjelentősebb lakóépüle-
tének számít, bejelentkezéssel, vezetés mellet 
látogatható.
Brno, www.tugendhat.eu

Kismarton
Hercegnék lakosztályai
Idén áprilisban új kiállítással nyitja a szezont 
a kismartoni Esterházy-kastély. A tárlaton az 
Esterházy-udvar egykori úrnőinek – név szerint 
Maria Josefa Hermenegilda, Maria Theresia és 
Lady Sarah Frederica – életébe nyerhetünk bete-
kintést. A kiállításon a hölgyek lakosztályaikban, 
eredeti berendezési tárgyaik között kutathatunk 
a múltban, beleolvashatunk privát levelezésük-
be vagy kortársaik beszámolóiba, a hercegnéi 
lakosztályok közvetlen szomszédságában pedig 
az egykori szolgálók mindennapjaiba kukkant-
hatunk bele.  
Kismarton, Esterházy-kastély, december 31-ig

Oszmánok, poroszok, franciák
Míg a hölgyek elmélyednek a hercegnék életé-
ben addig az urak Fraknó várában, a 18. századi 
fegyvertár és laktanya falai között, új rendezés-
ben ismerkedhetnek az Esterházy család 300 
évre visszanyúló hadtörténetével. A kiállítás 
különlegességei között néhány most először 

látható 17. századi koronázási zászló, valamint 
egy 1618-ból származó Szent István-korona-
ábrázolás is szerepel. Igazi érdekességnek ígér-
keznek az Esterházy Alajos (a Kismartonban 
„fellépő” Lady Sarah Frederica fia) herceg ha-
gyatékából származó szokatlan tárgyak, melyek 
segítségével jól rekonstruálhatók az Osztrák-
Magyar Monarchia utolsó nagy hadtörténeti 
eseményei. Alajos a császári és királyi hadsereg 
dragonyos ezredében kezdte pályafutását, ké-
sőbb pedig a magyar testőrség kapitánya, majd 
saját huszárezredének lovassági tábornoka lett, 
legnagyobb kedvtelése pedig a vadászat volt.
Fraknó vára, december 31-ig

a Belvedere aranyai
A kiállításon szereplő alkotások a címben emlí-
tett nemesfémet mint díszítő eszközt mutatják, 
s a művészettörténet elmúlt évezredét bebaran-
golva keresik a helyét a képzőművészetben. 
A kezdeteket egy a Krisztus utáni második 
századból származó múmiaportré fémjelzi, 
Giandomenico Tiepolo és William Blake képein 
pedig azt láthatjuk, hogyan jelent meg az arany 
először az újkori festészetben. Bruno Gironcolli, 
Yves Klein, Sylvie Fleury, Richard Hamilton, Emil 
Orlik, Georg Baselitz és Gerhard Richter mába 
nyúló alkotásai azt példázzák, milyen az, amikor 
az arany használatot, amolyan kortárs módra, 
sem tartalmi, sem formai, sem stilisztikai korlá-
tok nem kötik.
Bécs, Belvedere, június 17-ig
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Budapest 
Castle dIstRICt

Budapest History Museum
Former Royal Palace. Open: 10 a.m. – 6 p.m.  
From 1 Nov 10. a.m. – 4 p.m. Closed on Tuesday.

permanent exhibition
• Budapest – Light and Shadow displaying the 1000 
year history of the Hungarian capital from ancient 
times up to the 1989 political changes.

temporary exhibition
• Muses in Theatre Square – 200th 

anniversary of the founding of the 
Pest German Theatre, 1812–1849. 
Exhibition about central Europe’s 
one-time largest theatre building, 
designed by the Austrian architect 
Johann Aman and constructed in 
1812 under the direction of Mihály 
Pollack. (21 March – 30 September)
• A Swiss Diplomat in Budapest. 
Photographs taken by Carl Lutz in 
1942-45 when he was vice-consul in 
Budapest. (12 April – 13 May)

Hungarian 
national Gallery
Former Royal Palace. Open: 10 a.m. 
– 6 p.m. Closed on Monday.  
www.mng.hu

• A retrospective exhibition of Káro-
ly Ferenczy (1862–1917) – one of the 
greatest masters of the Nagybánya 
School who was both a European in 
the noblest sense of the word and 
a Hungarian in terms of continuing 
and developing the tradition of Hun-
garian painting. (until 27 May) 
• Heroes, Kings, Saints – Images 
and Documents from the History 
of Hungary. Emblematic Hungar-
ian paintings, statues and codices, 
as well as library and archive docu-

exHIBItIOns In spRInG 
and tHe eaRly suMMeR

ments, provide visitors with an overview of Hungary’s 
political and cultural history of the past 1100 years. 
You can dip into, for example, the Admonti Codex, the 
oldest surviving annotated record of the statues of 
Saint Stephen, the Pragmatic Sanction, which allowed 
succession in the female line of the House of Habs-
burg, or the original manuscript of the 1867 Statue 
of Compromise, signed by the king. There are English-
language texts and an audioguide in English is avail-
able. (Until 26 August)

• József Rippl-Rónai – Works of Art from the Hands of 
Old Collectors. The special feature of the displayed draw-
ings and reproduced works of graphic art is that in the 
main they came to the collection of the Hungarian Na-
tional Gallery from the artist himself. (Until 23 September)

óBuda

aquincum Museum – 
Roman archaeological Collection
135 Szentendrei Road. Open: 10 a.m. – 4 p.m. 
Closed on Monday.

• Permanent exhibitions: Rome in Aquincum. Aquin-
cum Scenery Store.

neaR paRlIaMent

Museum of ethnography
12 Kossuth Square. Open: 10 a.m. – 5 p.m.  
Closed on Monday

• Amazonia – a selection from the museum’s Ameri-
ca collection (until 8 April)
• New Acquisitions, Newly Restored Artefacts. 
Among the more than 500 items collected in 2011 
one of the most outstanding is a Khanty reticule 
made for herself by a Khanty woman, a member of a 
reindeer-keeping family in the Ural region, as a bag 
for festive occasions. (5 March – 26 August)

andRássy aVenue 
and enVIROns

the Zelnik István southeast asian 
Gold Museum
110 Andrássy Avenue. Open Monday: 9 a.m. –  
6 p.m. Tuesday–Sunday: 9 a.m. – 7 p.m.

permanent exhibition
• Cultures & Civilization of Southeast Asia – an exhibi-
tion of thousands of the most significant art objects of 
the Zelnik collection, which comprises items numbering 
tens of thousands. The exotic masterpieces spanning 
several thousand years are displayed in nine rooms 
on two floors. Not only the glass cabinets of the gold 
museum display extraordinary treasures, but also the 
tropical plant garden where visitors can view several 
thousand year old sculptures and stone tablets.

Kogart House
112 Andrássy Avenue. Open: 10 a.m. – 6 p.m.  
www.kogart.hu

• Lajos Tihanyi – a Bohemian painter in Budapest, 
Berlin and Paris. Retrospective of works by one of 
the most representative painters of the Hungarian 
avant-garde. (20 April – 20 August)

neaR KálVIn squaRe

Hungarian national Museum
14-16 Múzeum Boulevard. Open: 10 a.m. – 6 p.m. 
Closed on Monday. www.mnm.hu

• 30th Hungarian Press Photo Awards 
(24 March – 6 May)

Museum of applied arts
 33–37 Üllői Road. Open: 10 a.m. – 6 p.m.  
Closed on Monday. www.imm.hu

• Art Deco and Modernism – Home design Hun-
gary. Artistic Hungarian interiors; items of furni-
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ture created by artists; Lajos Kozma, the Bauhaus and 
Art Deco in the inter-war period. (Until 30 September)
• Art and Design for All – The story of the Victoria 
and Albert Museum, the world’s first applied arts 
museum (24 May – 16 September)

palaCe OF aRts

ludwig Museum – 
Museum of Contemporary art 
1 Komor Marcell Street. Open: 10 a.m. – 8 p.m. 
Closed on Monday. www.ludwigmuseum.hu 

• The Space of the Image – Exhibition of work by the 
Hungarian neo-avant-garde Megyik János, internation-
ally renowned for his geometrical forms. (Until 10 June)
• Société Réaliste: Empire, State, Building. Ferenc Gróf 
(1972, Pécs) and Jean-Baptiste Naudy (1982, Paris) 
founded Société Réaliste in June 2004, and the artists̀  
collective has worked together in Paris since then. They 
deal with political design, experimental economics, ter-
ritorial ergonomics and the so-called ’social engineer-
ing consulting’. They are expressing artistically those 
political-visual and informative means that are used by 
the official power to manipulate the society and control 
people’s minds. (20 April – 5 August)
• Robert Mapplethorpe – On loan from the Robert 
Mapplethorpe Foundation, New York, this exhibition 
offers a representative selection of works from this 
exceptional artist, whose history has often been as-
sociated with controversy. (25 May – 30 September) 

HeROes’ squaRe

Kunsthalle
Open: Tuesday, Wednesday and Friday–Sunday 10 
a.m. – 6 p.m., Thursday 12 a.m. – 8 p.m. Closed on 
Monday. www.mucsarnok.hu

• European Travellers – Fine Arts in Cluj after the 
Turn of the Century. The exhibition includes works 
by more than 30 artists from Cluj or connected with 
the city, including such internationally noted figures 
as Mircea Cantor, Ciprian Mureşan, Adrian Ghenie, 
Victor Man and Szabolcs Veres. (19 April – 1 July)

Mélycsarnok (the exhibition hall’s 
new project gallery)

• Eight Lessons on Emptiness with a Happy End – a 
video installation by Marina Abramovič. (Until 22 April) 

Museum of Fine arts
Open: 10 a.m. – 6 p.m. Closed on Monday.  
www.szepmuveszeti.hu

• Mummies uncovered (Until 1 July)
• St. Gallen Adventures – Hartung, Tàpies, Uecker 
and the Erker Phenomenon. (Until 1 July)
• The Birth of Art Photography – From Pictorialism to 
Modern Photography 1889–1929. (29 March – 1 July)
• Artistic Transformation in the Netherlands in 
the Century of Pieter Bruegel – Sketches from the 
Fine Arts Museum’s 16th-century Dutch collection.  
(15 June – 16 September)

elsewHeRe
BalatOnFÜRed

Vaszary Villa
2–4 Honvéd Street. Open: 10 a.m. – 6 p.m.  
Closed on Monday.

Building a
• TEXTÚRA – text and textile – Katti Zoób, fashion 
designer. This spectacular exhibition presents Zoób’s 
creations using lace made during the past 150 years. 
(15 March – 29 April)
• La Dolce Vita – István Csók, a retrospective  
(4 May – 30 September)

deBReCen

Modem – Centre for Modern 
and Contemporary arts
1 Baltazár Dezső Square. Open: 10 a.m. – 6 p.m. 
Thursday: 12 a.m. – 8 p.m. Closed on Monday. 

• Zero Years – Slovak Visual Art, 1999–2011 
(24 March – 24 June)
• Foreign Matter – Surrealism in the Attraction of 
Reality. Focussing on the Antal-Lusztig Collection in 
Debrecen. (16 June – 4 October)

dunaújVáROs

Institute of Contemporary art
12 Vasmű Road. Open: 10 a.m. – 6 p.m.  
Closed on Sunday.

• Creative Attempts – Exhibition of contemporary art 
with the most outstanding representatives of Hungar-
ian artistic life. Works radically different from each 
other in terms of artistic conception, working prac-
tices and interpretation. (Until 1 June)

GyőR

City Museum of art
Esterházy Palace, 17 Király Street. Open: 10 a.m. – 
6 p.m. Closed on Monday.

• Francisco de Goya – Copper Engravings. The 
exhibition presents two works from the Spanish 
painter and graphic artist’s series of four copper 
engravings: the 1799 Los Caprichos, comprising 80 
plates, and the 40-plate La Tauromaquia of 1816. 
(29 March – 30 June)

sZeGed

Reök palace
56 Tisza Lajos Boulevard. Open: 10 a.m. – 6 p.m. 
Closed on Monday.

• The Art of John Lennon (Until 6 May)

sZentendRe

Open air Museum 
(skanzen Galéria)
Sztaravodai Road. Open: 9 a.m. – 5 p.m. Closed on 
Monday. www.skanzen.hu

• The Szentendre Open Air Museum presents folk ar-
chitecture, interior decoration, farming and ways of 
life in the Hungarian language area from the second 
half of the 18th to the first half of the 20th century, 
through original, authentic objects and relocated 
buildings arranged in old settlement patterns.
• The railways – the success story of bourgeois de-
velopment (until 30 March 2012)

Imre ámos – 
Margit anna Museum 
10 Bogdányi Street. Open: Thursday–Sunday  
10 a.m. – 6 p.m.; or with advance notification:  
tel. 36 (26) 310-244

• Works by painters Imre Ámos and Margit Anna 
are displayed in a small middle-class house origi-
nally built in the 18th century in a Baroque manner, 
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but which as a result of conversions is today rather 
in Eclectic style. The exhibition presents paintings, 
including those that can be connected to Szenten-
dre, by Imre Ámos, who died during enforced labour 
in World War II.  His wife Margit Anna’s gouache 
paintings were created during the 1930s.

Margit Kovács Ceramics 
Collection
1 Vastagh Gy. Street. Open: 10 a.m. – 6 p.m.

• The ceramics of Margit Kovács represent items 
of a distinct genre which is fully familiar to most 
Hungarians. The exhibition, renewed this year 
and presented in chronological order, includes 
her Potter at Wheel, Pound Cake Madonna, Lady 
Combing her Hair, King with Lamb, and Madonna 
Swaddling Baby. The last room has a ‘hands on’ 
display of copies for visitors with impaired vision. 
They are also at a height that can be reached from 
a wheelchair. 

MűvészetMalom – art Mill
32 Bogdányi Street. Open: 10 a.m. – 6 p.m.

• The Town as a Painting – The main themes of the 
Szentendre Painters. The exhibition presents similar 
artistic representations of Szentendre from the col-
lection of works by artists occasionally visiting the 
town. (Until 20 May)
• From Motif to Picture. The exhibition follows the 
formation of the style of modern Hungarian painting 
from the last quarter of the 19th century to the end of 
the second decade of the 20th century. 
(31 March – 30 June)

sZOMBatHely

szombathely picture Gallery
12 II. Rákóczi Ferenc Street. Open: Tuesday, Thurs-
day, Friday and Saturday: 10 a.m. – 5 p.m. on Wednes-
day 10 a.m. – 6 p.m. Closed on Sunday and Monday.

• Art Nouveau Graz Greets Szombathely – Exhi-
bition about one of the less-well-known artistic 
groups of Art Nouveau, which was formed in Graz 
in 1923. (Until 26 May)
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