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A Kesauri-gyűjtemény első komolyabb magyarországi bemutatkozása az a tárlat, melyen Henri 
de Toulouse-Lautrec itthon még soha nem látott litográfiáit láthatja a nagyközönség. A litográfiák 
különös helyet foglaltak el az aprócska termetű művész – és neki köszönhetően később mindannyi-
unk – életében, hisz ő hirdette elsőként, hogy a művészetet ki kell vinni az utcára, plakátokat kell 
készíteni, hogy általuk minél több embert megszólíthassanak. Ugyanilyen szívügye volt a könyvil-
lusztráció is, melyekkel szerinte bármilyen könyv szerethetőbbé és eladhatóbbá válik. A salgótar-

jáni tárlaton 53 Lautrec-litográfia várja az érdeklődőket, még-
pedig négy témakör köré csoportosítva. Az elsőben Georges 
Clemenceau A Sinai hegy lábánál című könyvéhez készült 
illusztrációi, míg a másodikban különböző francia zeneművek-
hez kapcsolódó alkotásai láthatók. Ezt követik kedvenc modell-
jéről, Yvette Guilbertről készült litográfiái, melyekről az a hír 
járta, hogy Guilbert barátai sikítófrászt kaptak a képek láttán, 
mert szerintük rettentően csúnya volt rajtuk az énekesnő. A 
híres modell azonban egyáltalán nem sértődött meg, szeren-
csére, mert a képekkel Lautrec egy ma is élő Guilbert-brandet 
teremtett. A kiállítás zárásaként a szoros egységet nem alkotó, 
az ún. egyéb témákhoz tartozó művei láthatók. 

   „A BELLE ÉpoqUE KróniKáSA” – HEnri dE ToULoUSE-
LAUTrEC GrAfiKái A KESAUri-GYűjTEmÉnYBEn 
dornyay Béla múzeum, Salgótarján
augusztus 16-ig

Toulouse-Lautrec Litográfiái salgótarjánban

KasTélyok, paloTák, porcelánok 
Az arisztokraták életének fontos eseményei közé tartozott a vendéglátás, amelynek fénypontját 
az étkezések adták. A reprezentáció és az etikett sehol sem került annyira erősen előtérbe, mint a 
szertartások által uralt étkezéseken, kiváltképp az esti vacsorákon. de az étkezések a mindenna-
pok során is szigorú szabályok szerint zajlottak. A terítékek ilyenkor is finomak és drágák voltak, 
mint a nagyobb eseményeken, talán csak a mennyiségük volt kevesebb, igazodva a rövidebb étel-
sorhoz és az asztal körül lévők számához. A tányérok, poharak, evőeszközök minősége jól mutatta 
a vendéglátó család társadalmi helyzetét. Sajnos a 20. század történelmi viharaiban e pompás 
porcelánterítékek részben vagy egészben megsemmisültek, gyakran magával a kastély vagy a 
palota épületével együtt. A kirabolt, felgyújtott vagy a földdel egyenlővé tett épületekből kimen-
tett minden egyes porcelán ma ritka és értékes 
tanúja egy letűnt korszak és egy régen irigyelt 
társadalmi réteg étkezési szokásainak. A gö-
döllői kiállításon a számtalan szebbnél szebb 
19. századi porcelánt gyönyörűen megterített 
asztalokon, korhű enteriőrök között láthatják 
az érdeklődők, akik így a főnemesek asztalterí-
tési szokásaiba is bepillanthatnak.

   TEríTÉKEn A „fEHÉr ArAnY” – 
KASTÉLYoK, pALoTáK, porCELánoK
Gödöllői Királyi Kastély
szeptember 2-ig

a radnai-gyűjtemény 20. századi mesTerművei
Bár radnai Béla, pontosabban dr. radnai Béla (1891-1962) 
neve és emléke az egységes magyar gyorsírás feltalálójaként 
él mindannyiunkban, de műgyűjtőként is érdemes róla időről 
időre megemlékezni. radnai a '30-as évek elején kezdte el a 
hazai kortárs művészek alkotásait gyűjteni. Ez egyáltalán nem 
volt meglepő akkoriban, hisz az 1929-es világválság okozta 
sokk után – a 19. századi gyakorlattal ellentétben – senkinek 
nem volt pénze nemzetközi remekműveket vásárolni. radnai 
figyelme elsősorban az általa is igen nagyra becsült Gresham-
kör művészeire irányult, akiket gyakran látogatott meg mű-
termeikben, de saját otthonában is szívesen fogadta őket. A 
három évtized alatt felépített és igen nagy szeretettel ápolt 
gyűjteménye, bár több múzeum is versengett érte, végül a győ-
ri rómer flóris Történeti és művészeti múzeumban talált új 
otthonra. innen utaztak el most a legszebb darabok a Biblia-
múzeumba, ahol október közepéig olyan alkotók remekművei 
várják az érdeklődőket, mint Szőnyi istván, Egry józsef, der-
kovits Gyula, rippl-rónai józsef, Barcsay jenő, Kmetty jános, 
Borsos miklós vagy ferenczy noémi. A kiállítás a gyűjtemény mellett – fényképek, élettörténetek 
és néhány személyes tárgy segítségével – magát a gyűjtőt is megidézi.

  „KEzEinK mUnKájáT TEdd mArAdAndóvá” – 20. SzázAdi mESTErművEK A rAdnAi-
GYűjTEmÉnYBőL, Bibliamúzeum, Budapest, október 13-ig
   

6. TexTilművészeTi triennálé
A magyar kortárs textilművészet életében 
2018 jubileumi év, hiszen pontosan ötven év-
vel ezelőtt, 1968-ban rendezték meg a Textil- 
falikép ’68 című kiállítást a budapesti Ernst 
múzeumban, amely egy csapásra megújítot-
ta a textilművészet műfaját. A tárlatot nagy 
sikerrel mutatták be Szombathelyen is, mely 
elvezetett ahhoz az elhatározáshoz, hogy ne 
a fővárosban, hanem vas megyében kapjon 
a textilművészet rendszeres fórumot. Azóta 
textilbiennálék sorát rendezték a városban, 
2003-tól pedig a triennálék vették át a stafé-
tabotot. Az idei, 6. Textilművészeti Triennálén 

15 ország művésze öt kategóriában (fal- és tértextil, design művek, miniatűrtextilek, zászlók és 
szalagok) bűvöli el a magyar közönséget, megmutatva, hogy még mindig mennyi bravúros ötlet 
és szépség rejlik ebben a művészeti ágban is. A jubileum azonban nem lenne jubileum, ha a szer-
vezők nem néznének vissza valamilyen módon a hátuk mögött lévő ötven évre, így a programhoz 
kapcsolódva egy múltidéző kiállítást is rendeztek A textil szombathelyi útja 1970-2018 címmel, 
ahol a hazai textilművészet legnagyobbjainak munkáiból kínálnak reprezentatív válogatást.

   6. TExTiLművÉSzETi TriEnnáLÉ – ELmozdULáS
Szombathelyi Képtár, szeptember 2-ig
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Virgilius MoLdoVan
A világhírű kortárs szobrászművész, virgilius 
moldovan kiállításai kapcsán egyáltalán nem 
meglepő, amikor a kiállítóhelyek kiteszik a 18 
éven felülieknek táblát, hisz hatalmas mére-
tű aktszobrai, kopasz bronz és szilikon fejei 
igencsak sokkolóak tudnak lenni még a felnőtt 
látogatók számára is. A jelenleg Bécsben élő 
román származású művész (aki nem mellesleg 
igen elismert restaurátorként is dolgozik az 
osztrák fővárosban) szobrai annyira realisztiku-
sak, hogy a kidudorodó, sokszor még a bőrön 
is átlátszó erektől a megfeszített arcizmokon 
át a legutolsó szőrszálakig és redőkig minden 
ki van dolgozva rajtuk. A művész szobrai nem 
az ember dávidi szépségével, hanem éppen el-
lenkezőleg, a csúnyával szembesítenek, alakjai 
megtört arcú, torz testű emberek (leginkább 
férfiak), akiknek sorsuk is ugyanolyan széthul-
lóban van, mint fizikai megjelenésük. olyan al-
kotások ezek, amelyeket többször is körbe kell 
járni, hogy minden részletük megmutatkozzon, 
s az eredmény egészen biztosan egy letagló-
zott, ám moldovan tehetsége és zsenialitása 
előtt meghajló látogató lesz.

   virGiLiUS moLdovAn
rEÖK (regionális Összművészeti Központ), 
Szeged, július 13.–augusztus 31.

a TársadaLoM peremén
Egy folyóirat megbízásából utazott Los Angelesbe 1993-ban a holland fotográfus, dana Lixenberg, 
hogy dokumentálja egy színes bőrű motoros brutális rendőri bántalmazását és a fehér bőrű rendőrök 
sorozatos felmentése körül kiéleződött helyzetet. felkereste a város azon részét, ahol a zavargások 

zajlottak, s így került kapcsolatba az imperial Courts nevű 
szociális telep lakóival. A helyiek gyanakvással fogadták, 
ám végül sikerült hosszú távú kapcsolatot kialakítania 
velük: ebből született meg az imperial Courts 1993-2015 
című projekt, amelyből most a mai manó Házban látha-
tó válogatás. nagyformátumú kamerájával Lixenberg 
lenyűgöző portrékat készített a közösség tagjairól, akik 
szó szerint a társadalom peremén élnek. Sztereotípiáktól 
mentes fotográfiáin érezni, hogy az ottaniak befogadták, 
hogy életük fontos pillanatainál (születés, halál, ünnepek) 
jelen lehetett. A fotós 2012-ben audio- és videofelvételeket 
kezdett készíteni, és kifejlesztett egy interaktív web-doku-
mentumfilmet, amellyel még közelebb hozza a nézőt a kö-
zösséghez. Az imperial Courts című díjnyertes sorozattal 
Lixenberg a telep egykori lakóinak állít emléket, egyszerre 
ábrázolva emberi sorsokat és az idő múlását.

   dAnA LixEnBErG: impEriAL CoUrTS 1993-2015
mai manó Ház, Budapest,  augusztus 16-ig 

HatártaLan design
A budapesti Bálnában látható Határtalan design című 
tárlat az egyik legszebb példája annak, hogy csupán két 
ember, jelen esetben Szigeti Szilvia textildizájner és fér-
je, radnóti Tamás belsőépítész lelkesedése elég ahhoz, 
hogy egy nemzetközi szintű, évről évre egyre több külföl-
di alkotót vonzó rendezvény megszülethessen. A korábbi 
évekhez hasonlóan a mostani bemutató is az Új Buda-
pest Galériában kapott helyett, amelynek 900 négyzet-
méterét idén 9 ország több mint 100 dizájnerének alko-
tásaival töltötték meg a szervezők. A látogatók idén a 
műfaj hazai képviselői mellett cseh, lengyel, német, oszt-
rák, román, svájci, szlovák és szlovén bútor-, textil-, tárgy- 
és ékszertervezőjének, valamint tárgyfotósának munká-
in keresztül ismerkedhetnek meg a legújabb nemzetközi 
trendekkel, miközben azon is elgondolkodhatnak, hogy 
saját ízlésükkel mennyire összeegyeztethetők a sokszor 
igencsak progresszív formák. A kiállításon az egyedi, 
a műfajok határmezsgyéjén egyensúlyozó alkotások mellett több, a sorozatgyártásban már  
szereplő termék is szerepel, vagyis olyan munkák, amelyekkel akár Európa lakberendezési bolt-
jaiban is összetalálkozhatnak. 

   HATárATLAn dESiGn. 13. mAdEinHUnGArY + 6. mEEd
Új Budapest Galéria, Budapest, augusztus 26-ig
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munKácsy 50
júniusban, a múzeumok Éjszakáján nyílt meg 
a nyíregyházi jósa András múzeumban az a 
2005 óta úton lévő munkácsy-kiállítás, melynek 
az alföldi megyeszékhely immár a negyvenedik 
állomása. A nyíregyházi munkácsy 50 című 
tárlat érdekessége, hogy a most kiállított öt-
ven (pontosabban ötvenkettő) alkotás augusz-
tus 20-án újabb remekművekkel fog kiegészül-
ni, hisz a szentpétervári Ermitázsban jelenleg 
még tartó munkácsy-kiállításról további húsz 
festmény érkezik majd a jósa András múzeum-
ba. A kiállításon látható összes alkotás pákh 
imre magyar-amerikai műgyűjtő gyűjteményé-
ből származik, ma ez a legnagyobb magán-
kézben lévő munkácsy-gyűjtemény a világon.  
A tárlat az olyan korai, jól ismert művektől, 
mint az ásító inas a monumentális biblikus 
kompozíciókon és a párizsi szalonzsánereken 
át a késői melankolikus tájképekig a festő 
teljes életútját bemutatja, de a kiállításon, a 
békéscsabai munkácsy mihály múzeum ál-
tal kölcsönzött izgalmas fotódokumentációs 
anyagnak köszönhetőn, akár még a kamerá-
nak nevetve grimaszoló munkácsyval is össze-
mosolyoghatnak a látogatók.

   mUnKáCSY 50
jósa András múzeum, nyíregyháza
október 14-ig
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20. századi KiálTványoK
 cate BlancHetT-Tel

Egyedülálló élményben lesz részük azoknak, 
akik a magyar nemzeti Galériában látható 
manifesto című videoinstalláció megtekintésére 
vesznek jegyet. Ami a befogadó részéről szüksé-
geltetik, az egyrészt legalább 130 perc szabad-
idő (hisz a 13 kisfi lm végignézése minimum ennyi 
időt vesz igénybe), másrészt az angol nyelvtudás, 
hisz az oscar-díjas színésznő Cate Blanchett fő-
szereplésével látható történetek angol nyelven 
szólalnak meg. Ez azonban azoknak se szegje 
kedvét, akik nem beszélik a nyelvet, mert egy kis 
füzetben az elhangzó szövegek teljes magyar 
fordítását megkapják a belépőjegy mellé. A sötét, 
labirintusszerű terekben egymással párhuzamo-
san vetített fi lmetűdök egy kortárs német alkotó, 
julian rosefeldt művei, főszereplőjük pedig a már 
említett Cate Blanchett, aki 12 különböző ember 
bőrébe bújva 20. századi művészeti kiáltványo-
kat, manifesztumokat „szaval”, s teszi ezt a leg-
lehetetlenebb helyzetekben, pl. temetésen vagy 
családi ebéd közben. igen bizarr jeleneteknek 
lehetnek tanúi, hisz gyári munkásnőt, hajlékta-
lant vagy háromgyerekes anyát eddig biztos nem 
hallottak futurista, dadaista vagy pop-art kiáltvá-
nyokról gondolkodni, de pont ez a bizarrság az, 
ami a kisfi lmek utolsó percéig ott tartják majd 
Önöket a vásznak előtt.

   jULiAn roSEfELdT: mAnifESTo
magyar nemzeti Galéria, Budapest
augusztus 12-ig

yoko ono szenTendrén
Az idén 85. születésnapját ünneplő Yoko ono 
nevét, bár magyarországon is mindenki is-
meri, művészként mégis keveset tud róla az 
átlagember, ami persze köszönhető annak 
is, hogy utoljára 1993-ban a Ludwig múze-
umban rendeztek hazánkban kiállítást műve-
iből. A tokiói születésű Yoko ono az ötvenes 
években választotta new Yorkot lakhelyéül, 
ahol – az amerikai nagyváros alternatív mű-
vészei közé csöppenve – szinte minden mű-
vészeti ágban kipróbálta magát, hogy aztán 
a hatvanas években a performatív konceptu-
ális művészetben találjon rá igazi hangjára. 
művészeti akciói a fl uxushoz közeli közegben 
születtek, mások mellett john Cage-dzsel és 
George maciunasszal is dolgozott együtt, s 
persze ki ne emlékezne john Lennonnal kö-
zös Békeágy akciójára. mostani, szentendrei 
kiállításán, melyre a '80-as, '90-es években 
készült munkáit hozták el, a látogató lehető-
séget kap, hogy felfi gyeljen a művészet agi-
tatív dimenzióira, miközben a bensőséges tér 
amolyan intim, meditatív részvételre is hív. 
A tárlat része a múzeum előtt álló, a látoga-
tók kívánságcéduláitól napról napra változó 
Wish Tree is, melynek révén az üzenethagyók 
egy olyan projekt részesei lehetnek, amely-
nek virtuális közössége immár a föld minden 
részén fellelhető.

   YoKo ono: YES, YoU!
Kmetty múzeum, Szentendre
szeptember 2-ig

 

felemel és leTaszít
nagyszabású egyéni kiállítással emlékezik a várfok Galéria 
El Kazovszkijra születésének hetvenedik, és halálának tizedik 
évfordulója alkalmából. A tárlat a Kossuth-díjas művész mo-
numentális életművének magángyűjteményekből válogatott 
kivonatát mutatja be, így tisztelegve a várfok Galériához a 

’90-es évek eleje óta szorosan kötődő alkotó előtt. A kiállítás a 
tetemes életműben kiemelt szerepet játszó bálványokat állítja 
fókuszba: főszereplői a legkülönbözőbb módokon, így arctalan, 
szárnyas torzók, balerinák, párkák, vénuszok vagy éppen haty-
tyúk formájában jelenlévő idolok. A művek a klasszikus antik 
mitológián és fi lozófi án alapuló El Kazovszkij-féle magánmito-
lógia jellegzetes alakjainak kapcsolatairól, viszonyrendszereiről 
szólnak. miképp a mitológiai szobrász, úgy El Kazovszkij is az 
ideális szépséget megtestesítő, ám elérhetetlen bálványokat 
teremtett festményein, így tapasztalva meg a művészi alkotás elvont misztériumát. El Kazovszkij alko-
tásain a megelevenedett szépségeszmény hajszolásával és az önéletrajzi sajátosságok feltárulásával 
egy „égig emelkedő kudarcszekér” édeskeserű pátosztörténetébe kapunk betekintést – ami legalább 
annyira felemel, mint amennyire letaszít a gondolkodás mélyébe.

   EL KAzovSzKij: EmLÉKmű
várfok Galéria, Budapest, július 28-ig

8  |  à la cARTe à la cARTe  |  9  
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Az gyulai Kohán Képtár Emlékezet és elvágyó-
dás című tárlata a városból elszármazó, jó ideje 
Bécsben élő műgyűjtő, Hunya Gábor kollekciójá-
ból válogat. Hunya Gábor 1993-ban vette meg 
gyűjteményének első darabját, abban az időben, 
amikor már sok főmű gazdára talált a korszak-
ból. Erős koncepcióra, szívósságra volt szükség, 
hogy a bécsi magyar gyűjtő – visszafele is épít-
kezve – feldolgozhassa a gyűjteményben a szá-
mára fontos alkotók (többek között El Kazovszkij, 
Ujházi péter, Birkás ákos, Bukta imre, nádler 
istván, Szirtes jános, Szotyory László, Győrffy 
László, nemes Csaba) életművét.

Az Emlékezet és elvágyódás című� kiállítás 
négy évtized képzőművészeti terméséből válo-
gat: megjelenik benne a ’70-es évek neoavant-
gárdja, a ’80-as és ’90-es évek Új Szenzibilitása 
és a 2000-es évek szerteágazó törekvései kö-
zül az új festészet, a konceptuális, performatív 
és installatív művészettől a poszt-digitális al-

áTalaKuló emléKezeT
kotásig. A helyszín a Kohán Képtáron kívül a 
gyulai kastély Török tornya, egy alkotás pedig 
a városban kapott helyet. „Az emlékeink idő-
vel átalakulnak, és ez a folyamat a műalkotá-
sokban is visszatükröződik” – mondja Hunya 
Gábor a tárlat címéről, majd kiemel egy másik 
dimenziót is: a társadalom kollektív emléke-
zetét, amelyben a mai magyarország erősen 
megosztott. A gyűjtő úgy véli: a különféle poli-
tikai erők leegyszerűsítve szeretnék ráerőltetni 
az emberekre álláspontjukat, ám a művészek 
ennél mindig jóval komplexebben, átfogóbban 
gondolkoznak és alkotnak. Aki elmélyed a mű-
vekben, láthatja, hogy a társadalmi párbeszéd-
re számos lehetőség adódik, és hogy a művé-
szek is erre igyekeznek ösztönözni mindenkit.

A kiállítás másik fontos eleme, hogy Gyula 
városa a magyarországi románok egyik szel-
lemi és politikai központja is; Hunya Gábor 
kollekciójában pedig a magyaron kívül román, 
főleg bukaresti művészek alkotásai is megta-
lálhatók. Összesen 25 művész több mint 60 
alkotása szerepel a mostani tárlaton, köztük öt 
román művész 14 alkotása – lehetőséget adva 
a határon átnyúló kulturális párbeszédre.

A gyűjtő szentül hiszi, hogy a művészet: közkincs. 
mint mondja, a tárlat megtekintése mindenkinek 
ajánlott, aki nyitott a művészetre – és ehhez nem 
kell különösebb végzettség, előműveltség, csupán 
nyitott szemre és nyitott szívre van szükség.

   EmLÉKEzET ÉS ELváGYódáS – mAGYAr ÉS 
román KorTárS KÉpzőművÉSzET HUnYA 
GáBor GYűjTEmÉnYÉBőL
Kohán Képtár, Gyula, október 7-ig

A balatonfüredi vaszary-villában március 
vége óta fut igen nagy sikerrel dr. Levendel 
László (1920-1994) tüdőgyógyász professzor 
egykori magángyűjteményéből rendezett 
nagyszerű kiállítás, ezért igazi örömhír, hogy 
a szervezők úgy döntöttek, egészen augusztu-
sig meghosszabbítják a tárlat nyitva tartását. 

gyűjtemény a TÜdőszanatóriuMBól

dor Béla és rozsda Endre csak egy része azok-
nak, akiknek képei dr. Levendel otthonában 
vagy orvosi szobájának falain függtek. Bár 
gyűjteménye úgymond önmagától alakult, da-
rabjait sosem cserélte vagy adta volna el sen-
kinek, mindegyikhez személyes viszony fűzte. 
A művészeket nem csak a szanatóriumban, 
otthonában is szívesen fogadta, hitt bennük, 
amikor kellett, biztatta őket, segített feldol-
gozni egyéni tragédiáikat, sőt egyszer (1961-
ben) még kiállítást is rendezett műveikből.

A fővárosi Kiscelli múzeummal közösen ren-
dezett tárlat a mintegy hetven képen és szob-
ron túl visszaemlékezések, fényképek, archív 
dokumentumok és fi lmek segítségével idézi 
meg Levendel doktort és az őt körülvevő mű-
vészeket, és persze ahogy az életben, úgy e ki-
állításon is ott van mellette felesége, a reuma-
tológus dr. Lakatos mária, aki ugyancsak sok 
művésszel ápolt szeretetteljes kapcsolatot. 

   mEnEdÉK A TÜdőSzAnATóriUmBAn – 
dr. LEvEndEL LáSzLó GYűjTEmÉnYE
vaszary Galéria, Balatonfüred
augusztus 5-ig

A kiállításra két okból is érdemes elmenni: 
egyrészt természetesen az ott látható remek-
művek miatt, másrészt azért, hogy megismer-
kedjenek egy kivételes emberrel, dr. Levendel 
Lászlóval. Az országos Korányi TBC és pulmo-
nológiai intézet mindenki által oly nagyra tar-
tott egykori professzora sok megpróbáltatáson 
ment keresztül mire orvos válhatott belőle. Túl-
élte a munkaszolgálatot, a bori koncentrációs 
tábort, a cservenkai mészárlást, az „erőltetett 
menetet”, ám ez a sok rossz sem tántorította el 
attól, hogy az életét tegye fel arra, hogy erején 
felül is segítsen az embereken.

A kor számos tüdőbeteg (illetve néhány 
esetben alkoholproblémákkal küzdő) művé-
sze is az ő óvó kezei közé került, aki nemcsak 
testüket, hanem lelküket is ápolta, mert meg-
győződése volt, hogy csak így küzdhetők le 
a betegségek. ők pedig gyógyulásuk után 
(sőt sokszor még évekkel később is), hálájuk 
és szinte minden esetben szeretetük jeleként, 
saját műveikkel ajándékozták meg orvosukat, 
amelyek legtöbbje éppen ezért igen szemé-
lyes hangvételű alkotás. 

Ha a kiállításon látható művek alkotóit vesz-
szük sorba, akkor az az érzésünk támad, hogy 
a kor szinte összes művésze megfordult nála. 
Anna margit, Bortnyik Sándor, derkovits Gyu-
la, ország Lili, vajda Lajos, Kassák Lajos, Kon-
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A váci mimézis Gyűjtemény a helyi művészeti 
szcéna egyik nagyon fontos és értékes alkotó-
eleme, melyre a helyiek méltán lehetnek büsz-
kék. Az nKA támogatásával immár harminc éve 
gyarapodó, műfaját tekintve fi gurális-realista 
festészeti és grafi kai gyűjtemény kortárs hazai, 
köztük természetesen vácon élő alkotók műveit 
tartalmazza, olyan művészekét, mint Konkoly 
Gyula, méhes László, Kőnig frigyes, Bernáthy 
Sándor vagy Kelemen Károly. A mostani kiállítás 
a gyűjtemény második bemutatkozása az idén, 
ám a cím annyiban félrevezető, hogy bár har-
minc év gyűjtéséről beszél, a gyűjtemény igazá-
ból az elmúlt hatvan évben készült alkotásokból 
áll össze. míg a tavaszi tárlat a több mint száz 
tételből álló kollekció egészéből merített, addig 
a mostani, második fordulóban főként váci alko-
tók (Adorján Attila, molnár László józsef, orvos 
András, Sáros András miklós) munkáit láthatják 
az érdeklődők, s azért csak főként, mert Bárdosi 

Harminc év KépeKben ii.
Válogatás a miMézis gyűjteménybőL

józsef művészettörténész két nem váci művészt 
is becsempészett a kiállítók közé, ők pedig a fi -
atalon elhunyt Gémes péter és a nagyváradon 
élő Újvárossy Kerekes Gyöngyi.

   HArminC Év KÉpEKBEn ii. – A mimÉziS 
GYűjTEmÉnY (1988-2017) váCi ALKoTói
Tragor ignác múzeum – Görög templom 
Kiállítóterem, vác, július 29-ig

A 19. századi magyar festészet remekműveivel 
várja a Balatonra érkezőket a KoGArT Tihany 
nyári nagykiállítása. A tárlat ezen belül is a ha-
zai tájképfestészet korai aranykorára koncent-
rál, s teszi ezt az ideális és a romantikus tájfesté-
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Táj–Kép–TÖrTéneTek 
a 19. századi magyar fesTészetBŐl

szet jellegzetes témáin és motívumain keresztül. 
A kiállítás anyagában reprezentatív válogatás-
ban jelennek meg a mitológiai témák, és néhány 
művön keresztül a várábrázolások, valamint az 
orientalista tájképek, vagyis elsősorban azok a 
műtípusok, amelyek a konkrét tájakat mitikus, 
illetve történelmi távlatba helyezik. Hol a táj 
szolgál egy történet hátteréül, hol pedig maga 
a táj hordoz történeti aspektust. A kiállításon 
elsősorban az itáliában letelepedett id. markó 
Károly, valamint magyar tanítványainak (Ligeti 
Antal, Telepy Károly stb.) munkái láthatók, még-
pedig azért, mert e művészek által emelkedett 
európai színvonalra a magyar tájfestészet, és 
született meg a nemzeti táj típusa. 

   Táj–KÉp–TÖrTÉnETEK / A 19. SzázAdi 
mAGYAr fESTÉSzETBőL, KoGArT Kiállítások 
Tihany, július 7.–szeptember 16.

Az 1910 óta működő johannesburgi művészeti 
Galéria páratlan értékű művészeti gyűjteménnyel 
büszkélkedhet. Ebből az anyagból Európában el-
sőként magyarországon, mégpedig a debreceni 
modEm modern és Kortárs művészeti Központ-
ban látható válogatás: több mint 50 mű – olaj-
festmények, akvarellek, grafi kák – több mint egy 
évszázad művészettörténetén vezeti keresztül a 
látogatókat, a 19. századtól a 20. század második 
feléig, a legjelentősebb alkotók műveit felvonultat-
va Courbet-tól Corot-ig, monet-től degas-ig, picas-
sótól Baconig, Lichtensteintől Warholig. A tárlat a 
19. századi angliai preraffaeliták legjelesebb képvi-
selőivel indul, köztük john Everett millais és dante 
Gabriel rossetti alkotásaival. Utánuk, megbontva 
az időrendi ívet, rajzok és grafi kák következnek az 
egész kiállítás időszakát átölelő alkotói korszakból, 
többek között van Goghtól, modiglianitól, ma-
tisse-tól és picassótól. A barbizoni iskola művészei 
közül azok kaptak helyet, akik az igazság keresésé-
nek újfajta megközelítését választották: a plein air 
festésmódot, mint például jean-Baptiste Camille 
Corot, Gustave Courbet vagy jean-françois millet, 
míg a válogatás egyik fő egységét adó impresszi-

művészeTtörténeti uTazás
onistákat olyan kimagasló művek képviselik, mint 
Edgar degas táncosnőket ábrázoló pasztellje, 
Claude monet Tavasz című olajfestménye, vala-
mint Alfred Sisley színes folyópartja. A posztimp-
resszionista szekcióban pedig többek között paul 
Cézanne, paul Signac, pierre Bonnard, Édouard 
vuillard és André derain alkotásai kaptak helyet. 
mindezek mellett a látogatók megismerhetik a 
20. század dél-Afrikájának sajátos művészetét 
is, főként olyan művészek alkotásainak köszönhe-
tően, akik fokozottan érdeklődnek a társadalmi 
kérdések iránt, de foglalkoztatja őket a városi élet 
és az apartheid valósága is. Az impressziók című 
kiállítás utolsó szekciójában a 20. század második 
felének kiemelkedő képviselői, pablo picasso és 
francis Bacon, valamint az amerikai pop art két 
főszereplője, robert Lichtenstein és Andy Warhol 
tűnik fel – utóbbitól a joseph Beuysnek ajánlott 
triptichon szerepel a kiállításon.

   imprESSzióK. monET-TóL vAn GoGHiG, 
mATiSSE-TóL WArHoLiG
modEm modern és Kortárs művészeti 
Központ, debrecen, szeptember 23-ig
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A késői római császárkor egyik jelentős kincs-
lelete, a Seuso-kincs, a tavalyi parlamenti 
bemutatóját és féléves vidéki vándorkiállítá-
sát követően ismét Budapesten látható, még-
pedig a leletegyüttes végleges őrzési helyén,  
a Magyar Nemzeti Múzeumban. 

A Seuso-kincs ma ismert 14 ezüstedénye és az 
elrejtésükre használt rézüst a római császárkor 
késői szakaszából származó, lakoma- és tisztál-
kodó készleteket tartalmazó, fennmaradt kincs-
leletek között a legértékesebbnek számít. Ezüst-
edényei saját műfajukban koruk művészetének 
csúcsdarabjai voltak, amelyek ábrázolásai jól 
illeszkedtek a kor arisztokratikus művészetének 
képi világába. Az ezüstedények egykori tulajdo-
nosaik személyiségét és sorsát is visszatükrö-
zik. A kincs névadó tálján, nemcsak az edény 
tulajdonosának Seusónak a neve olvasható, 
hanem az ábrázolt vadász- és piknikjelenet 
egyik feliratából azt is megtudjuk, hogy villája 
és birtoka a pelso, azaz a Balaton közelében fe-
küdt. Az edényeken ábrázolt görög mitológiai 
történetek is mind a szerelem és a vadászat 
témái körül forognak, amelyek üzenetét, erköl-
csi tanulságait csak a művelt elit tagjai tudták 

a seuso-Kincs BudapesTen
kibontani, értelmezni. A kincs illatszeres dobo-
zának domborművei az elit nagyasszonyainak 
életébe engednek betekintést, akik elsősorban 
Aphroditéhez hasonlított szépségükkel emelték 
férjük háztartásának fényét.

A leletegyüttes hazai és nemzetközi ismert-
ségét nemcsak kiemelkedő művészi minőségé-
nek, hanem hányatott sorsának, krimibe illő tör-
ténetének is köszönheti. A kincset az 1970-es 
években találták meg a Balatonhoz közeli  
Kőszárhegy környékén. miután megtalálójá-
nak szerencséje az életébe került, a készletnek 
nyoma veszett, majd újra felbukkant a nemzet-
közi műkincspiacon. Egy angol befektetőcso-
port vásárolta meg 15 darabját, akik a hamis 
eredetpapírok miatt nem tudták értékesíteni a 
leletet. perek, botrányok és árverési kudarcok 
kísérték a kincs elmúlt negyedszázados törté-
netét. A magyar államnak végül sikerült megál-
lapodnia az angol birtokosokkal és kompenzá-
ciós díj fejében két részletben, 2014-ben, illetve 
2017-ben a készlet mind a 15 ismert darabja 
visszakerült magyarországra.

A kincslelet sokáig el volt zárva mind a tu-
dományos kutatások, mind a nagyközönség 
elől. 14 ezüstedényét 2017 nyarán a parla-

mentben, majd a nemzeti 
múzeum hat vidéki hely-
színt érintő vándorkiállítá-
sán lehetett először együtt 
megtekinteni. A mostani, 
nemzeti múzeumban látha-
tó kiállítás újdonsága, hogy 
az ezüstedények mellett az 
a rézüst is látható, amely-
ben a kincsleletet egykor 
elrejtették. Az ezüstedények 
pedig már összeillesztve, 
eredeti szépségükben vár-
ják a látogatókat. néhány 
hónap múlva a Seuso-kincs 
tárgyai átkerülnek állan-
dó kiállításuk terébe, ahol 
a korszak más, pannoniai 
lelőhelyű luxus tárgyai és a 
kőszárhegyi ezüstállvány kí-
séretében lehet majd őket 
újra megcsodálni.

 

A Seuso-kincs ún. Hippolütosz-készlete   

A német-magyar-zsidó apától és spanyol-indián 
anyától született, eredetileg orvosnak készülő 
frida Kahlo sorsa korán tragédiák sorozatává 
vált: hatéves volt, amikor gyermekbénulás kö-
vetkeztében jobb lába deformálódott, 12 évvel 
később pedig egész életére kiható sérüléseket 
szerzett, amikor villamossal ütközött a busz, 
amelyen utazott. Gerince súlyosan roncsolódott, 
az orvosok haláláig fűzőkkel próbáltak segíteni 
rajta, mégis, ez a baleset, illetve a hosszú hóna-
pokig tartó ágyhoz kötöttség indította el azon 
az úton, amelynek végére a 20. századi mexikói 
festészet emblematikus alakjává vált.

A festés ugyanis a szenvedésből való kiutat je-
lentette számára, művészetének forrása pedig 
önmaga lett. „fájdalmai. Saját teste. Ezekből 
merít művészete” – írta Carlos fuentes mexikói 
regényíró, esszéista egyik róla szóló tanulmá-
nyában. maga Kahlo pedig így fogalmazott: 

„Azt hitték, szürrealista vagyok, de tévedtek. So-
hasem álmokat festettem. A saját valóságomat 
festettem meg.” Ebbe a valóságba éppúgy be-
letartozott kapcsolata férjével, diego riverával, 
mint erős kötődése a kommunizmushoz, a sztá-
linizmushoz, vagy mint Trockijjal való viszonya. 
Legismertebb művei a nagyrészt frontális vagy 
kétharmad profilból készített önarcképei, azaz 
saját belső világának kivetítései, amelyek segít-
ségével a külvilág felé létrehoz egy új, sokszínű, 
izgalmas és erőt sugárzó ént. festészetének 
jellegzetessége továbbá, hogy merít a mexikói 
népi kultúra eszköztárából: több művén bukkan-
nak fel mexikó spanyol hódítást megelőző törté-
netének, régészetének, népi kultúrájának elemei.

fájdalombóL festeni
A magyar nemzeti Galériában július 7-én 

nyíló tárlatra a mexikóvárosi museo dolores 
olmedóból, és más jelentős mexikói gyűjte-
ményből érkezik több mint 30 festmény és 
grafika. A válogatás – melyben az önarcképek 
mellett szerepelnek olyan jelentős művek is, 
mint az 1927-ben festett első vászonfestménye, 
valamint életrajzi ihletésű képek, portrék, rajzok, 
és fotók – betekintést enged frida Kahlo szug-
gesztív, ám testi és lelki gyötrelmekkel teli belső 
világába, valamint az általa megélt és újrate-
remtett, mitikus valóságba.

Kahlo élete vége felé tolószékbe, majd ágy-
ba kényszerült, és az 1953-as első egyéni me-
xikói kiállításának megnyitóján is ágyban fekve 
vett részt. „nem vagyok beteg – jegyezte fel 
naplójába. – Össze vagyok törve. de amíg fest-
hetek, örülök, hogy élek.” A következő évben 
halt meg, 47 évesen.

   fridA KAHLo – rEmEKművEK 
A mExiKóvároSi mUSEo doLorES 
oLmEdo GYűjTEmÉnYÉBőL
magyar nemzeti Galéria, Budapest
július 7.–november 4.
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vajon mitől válik egy tárgy – különösen egy 
használati tárgy – szoborrá? miként lesz egy 
hatalmas kartondobozból felöltő, és mi a sze-
repe a szoborrá válás folyamatában magának 
a nézőnek? ilyen és hasonló kérdésekre keresi 
a választ Erwin Wurm világhírű osztrák képző-
művész, aki majd negyedszázada feszegeti a 
szobrászat műfaji kereteit – rendkívül szóra-
koztató módon. Wurm igazi sztár, alkotásai 
legutóbb az 57. velencei Biennále osztrák pa-
vilonjában szerepeltek.

Az 1954-ben született, jelenleg Bécsben élő 
művész alapjaiban kérdőjelezi meg a szobrok-
kal kapcsolatos elképzeléseinket, miközben a 
szobrászat társadalmi, időbeli és interaktív 
dimenzióinak újrafogalmazására tesz kísérle-
tet. A ’80-as évek végén kezdte el Egyperces 
szobrok elnevezésű projektjét, melynek lénye-
ge, hogy a művész által meghatározott cselek-
vést a látogató hajtja végre, úgy, hogy közben 
magát a cselekvést teszi műalkotássá.

Wurmot elsősorban a hétköznapi élet ér-
dekli: „minden anyag, ami körülvesz, hasznos 
lehet számomra, minden tárgy, téma, ami fon-
tos a jelen társadalmának” – vallja, és valóban, 
ezeknek az Egyperces szobroknak az alapját a 
leghétköznapibb tárgyaink jelentik: kissé átala-
kított ruhadarabok, bútorok, lakberendezési ki-
egészítők vagy épp közlekedési eszközök, ame-
lyeket rajzos „használati útmutatókkal” mutat 
be. A művek amolyan sorvezetőként sarkallják 
cselekvésre a nézőt, aki részvételi aktusával 
egyszerre válik alkotóvá és szereplővé, s ha 

cseLekVésBől műalKotás
csupán egy percre is, de maga is műalkotás-
sá. Erwin Wurm tulajdonképpen arra keresi a 
választ műveivel, hogy mi történik a hétköz-
napi tárgyakkal, ha azokat megfosztja eredeti 
funkciójuktól, és némiképp átalakítva úgy tárja 
a nagyközönség elé, hogy a nézőt egy valódi 
művészeti performasz részesévé teszi, kiemel-
ve a passzív „művészetfogyasztó” pozíciójából.

A Ludwig múzeum mostani nagyszabású 
kiállításán – az éppen tíz éve folyamatosan bő-
vülő egyperces sorozat darabjai mellett – olyan 
használati tárgyak és ruhák is láthatók lesznek, 
amelyek az apróbb, ám annál jellegzetesebb 
művészi beavatkozásokat követően a fogyasz-
tói társadalom olykor abszurd, olykor ironikus 
kritikáját is adják.

   ErWin WUrm: EGYpErCES mUnKáK. 
A SzoBráSzAT minT proGrAm
Ludwig múzeum, Budapest
július 6.–szeptember 23.
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Az előadásokat rossz idő esetén a Várkert Bazár 
Multifunkcionális termében tartjuk meg.

In case of bad weather, our performances
will be held in the Multifunctional  

Hall of the Royal Garden Pavilion.

2018. július 13– 20.

SZABADTÉRI TÁNCESTEK A VÁRKERT BAZÁRBAN

13
péntek

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

MAGYAR RAPSZÓDIA
Magyar Állami Népi Együttes
Az előadás után tánctanítás

14
szombat

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

FLAMENCO SOUL
Soul – Suena – Szól – Sol

FlamenCorazonArte Táncszínház
Az előadás után tánctanítás

15
vasárnap

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

MAGYAR RAPSZÓDIA
Magyar Állami Népi Együttes
Az előadás után tánctanítás

16
hétfő

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

SPIRIT OF HUNGARY  
(MAGYAR LÉLEK)
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Az előadás után tánctanítás

17
kedd

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

SZERELEMKERT
Duna Művészegyüttes
Az előadás után tánctanítás

18
szerda

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

TÁNCRAPSZÓDIA
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Az előadás után tánctanítás

19
csütörtök

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

FALUSI SZÍNEK 
Fitos Dezső Társulat
Az előadás után tánctanítás

20
péntek

20.30

VÁRKERT BAZÁR – ÖNTŐHÁZ UDVAR

A TÁNCOLÓ KARMESTER 
Autentikus flamenco előadás Andalúziából 
érkező vendégművészekkel 

FlamenCorazonArte Táncszínház
Az előadás után tánctanítás

Jegyinformáció: 
(06 1) 201 4407 
Ingyenesen hívható zöld szám: 
(06 80) 10 44 55

www.tancbazar.hu



18  |  nézőpont nézőpont  |  19  

A Kovács Gábor művészeti Alapítvány 
(KoGArT) 2007-ben hirdette meg gyűjtemény-
építési programját a kortárs magyar képzőmű-
vészet támogatására. A kollekcióépítés legfőbb 
alapelve a történeti szempont érvényesítése 
volt, vagyis az elmúlt több mint fél évszázad ma-

idenTitás és Környezet
gyar képzőművészetének bemutatása kiemel-
kedő jelentőségű, gyakran korszakjelző alkotók 
munkáival. A gyűjteménybe harmonikusan il-
leszkednek a határon túli magyar alkotók művei 
is. A vásárlásokon túl az alapítvány minden év-
ben külön keretből biztosított jótékonysági auk-
ciókat szervezett civil szervezetek munkájának 
megsegítésére, illetve a fi atal művészek pálya-
kezdését vagy külföldi tanulmányútjait támoga-
tó ösztöndíjakat adott ki.

A KoGArT 2015 őszétől rendez kiállításo-
kat a várkert Bazár Testőrpalotájában: a sort 
a Csernus Tibor festőművész előtt tisztelgő 
emlékműterem nyitotta, amit olyan kiállítá-
sok követtek, mint a Szalay–Sokol–picasso, 
a Gésák a duna-parton vagy a vásárhelyi mű-
vészélet 1900–1990.

A mostani, az alapítvány kortárs gyűjtemé-
nyének anyagából válogatott tárlaton mintegy 
száz művész munkái láthatók. A félemeleten az 
ember, az emberi identitás, az emberi környezet, 
az intim tér kerül fókuszba, míg az emeleten a 
természet, az organikus és az épített (ipari) táj 
áll a középpontban, egészen az absztrakcióig. 
Az ember intim terét vizsgálja például Szurcsik 
józsef kettős portréja vagy Konok Tamás abszt-
rakt interieur rouge-a, míg verebics Katalin 

„önhátképével”, illetve Szabó ádám Szobor bőr-
betegségek i-iii. című sorozatával a test tapasz-
talatára és határaira kérdez rá a kiállítás.

A közösségi és egyéni identitást olyan művek 
kutatják, mint fehér László Gyerek repülőgép 
modellekkel című festménye, Hitka viktória 
gyerekkori családi élményeit feldolgozó soro-
zata vagy El Kazovszkij A részrehajló bálvány 
i. című műve. Cseke Szilárd Erdő című képén 
még a tiszta természet tűnik fel, Szabó ábel 
Kőbánya című hiperrealista festménye azon-
ban már egy ember nélküli urbánus környe-
zetbe, Csernus Tibor motorbiciklije pedig egy 
lakótelep szélére visz el. Több nagymester 
munkái sorakoznak az absztrakt szekcióban is, 
ahol mások mellett Bak imre, Hencze Tamás, 
nádler istván, megyik jános és Batykó róbert 
műveivel találkozhatnak a látogatók. 

   KoGArT KorTárS GYűjTEmÉnY
várkert Bazár, Budapest, augusztus 26-ig

MEGÚJULVA VÁRJUK ÖNÖKET BUDA SZÍVÉBEN!

HAGYOMÁNYOK HÁZA  |  1011 Budapest, Corvin tér 8.  |   www.hagyomanyokhaza.hu      
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a szecesszió nagyMestere
A világhírű cseh művész, Alfons mucha (1860-
1939) élete és munkássága elválaszthatatlan az 
1900-as évek párizsától. Bár roppant sokoldalú 
művész volt – festett, szobrászkodott, könyvet 
illusztrált, bélyeget, naptárt, tapétát, bútort, 
szőnyeget, üvegablakot, ékszereket tervezett –, 
népszerűségét főként plakátjainak és alkalma-
zott grafi káinak köszönhette, amelyek talán túl-
ságosan is rátelepszenek az életműre, elnyomva 
annak többi szegmensét. pedig a festményeken, 
szobrokon és más műalkotásokon keresztül egy 
misztikus, látomásos, ugyanakkor valódi gondo-
latokat is megfogalmazó alkotó portréja rajzoló-
dik ki, egy felettébb izgalmas történelmi korban: 
a cseh nemzeti megújulás időszakában. Ennek 
bizonyítéka többek között mucha 20 monumen-
tális vászonból álló ciklusa, a Szláv eposz, amely 
a pánszláv eszme szellemében a szláv népek 
legjelentősebb eseményeit ábrázolja, kifejezve 
egyben a művész kötődését szülőhazájához, 
valamint a szláv népek egysége iránti álmát is. 
A párizsi tárlaton most a szecesszió nagymeste-
rének gazdag életművét és páratlan személyisé-
gét is megismerhetik a látogatók.

   ALfonS mUCHA 
musée du Luxembourg, párizs 
szeptember 12.–január 27.

Klimten tÚL
Gustav Klimt 1918-ban bekövetkezett halála – mely évben 
az európai művészvilág elvesztette még Egon Schiele-t, 
Koloman mosert és otto Wagnert is – egy éra végét je-
lentette az éppen felbomlott osztrák-magyar monarchia 
művészei számára. persze nemcsak ez, hanem a rendkívül 
bizonytalan politikai helyzet és a világháború utáni sokk 
is hozzájárult ahhoz, hogy a művészek új utakat, sokszor 
egymás útjait kezdték el keresni Európa-szerte, melynek 
hatására megjelent például a kozmopolita művész alakja, 
akinek fontosabb volt művészi identitása, mint nemzetisé-
ge. A bécsi kiállítás 1918-tól (Klimt egyik utolsó munkájától) 
1938-ig kalauzolja a látogatókat, bemutatva, hogy ebben 
a rendkívül vibráló korban miként reagáltak a művészek 
ugyanazokra a problémákra (pl. háborús veszteségekre), 
kik jelentek meg a portrékon, vagy miként ábrázolták a kö-
rülöttük lévő világot, de legfőképpen csodálatos és gazdag 
képet fest arról, hogy mi minden jött létre a modernizmus 
táptalaján. A tárlaton szereplő osztrák, cseh, román, szlo-
vák és szlovén művészek között magyarokat is találunk, így 
a bécsi közönség többek között rippl-rónai józsef, Kassák 
Lajos és Tihanyi Lajos műveivel is találkozhat.

   KLimTEn TÚL – Új HorizonToK KÖzÉp-EUrópáBAn
Belvedere, Bécs, augusztus 16-ig

 TÖredékszaVak 
(framMenti di parole)

A római magyar Akadémia nyári kiállítása, 
Töredékszavak (frammenti di parole) címmel 
látható, az nKA 2017/18-as római képzőmű-
vészeti ösztöndíjasainak munkáiból. Az Aka-
démia képzőművészeti ösztöndíja a magyar 
állam talán legnagyobb presztízsű külföldi 
ösztöndíja e területen, melynek köszönhető-
en immár kilencven éve, 1928 óta művészek 
tucatjai tanultak, tájékozódtak, inspirálódtak, 
dolgoztak az olasz fővárosban, az európai 
kultúra egyik legfontosabb centrumában. Az 
idei tárlaton négy alkotó mutatja be római 
tartózkodásának eredményét egy-egy kulcs-
szót/alcímet választva a kiállított munkákhoz. 
fürjesi Csaba (hívószava időhúzás) az idő ér-
telmezésének vizuális problematikáját veti fel 
fotó-átdolgozásaiban, light boxaiban és kol-
lázs grafi káiban, magyari márton festményei 
(Katakombák) a rómában mindenütt jelenlevő 
múltat, a múlt által teremtett valóságot kutat-
ják, makkai-Kovács Beatrix érdeklődésének 
középpontjában a rétegek, a transzparencia, a 
torzítás, kitakarás, illetve a lefedés vizsgálata 
áll (rétegek), mayer Éva Bölcsők című installá-
ciója pedig drámai erővel dolgozza fel a termé-
ketlenség traumáját (Bölcső). 

   TÖrEdÉKSzAvAK (frammenti di parole)
római magyar Akadémia, augusztus 31-ig

Thomas cole LondonBan
Thomas Cole a 19. század egyik legtehet-
ségesebb tájképfestője volt, aki, bár auto-
didakta módon tanulta ki a mesterséget, 
mégis eljutott oda, hogy ma az amerikai 
tájképfestészet atyjaként tekint rá a művé-
szettörténet. Az angliai Boltonban született 
Cole festői nyelvének megtalálásában nagy 
szerepet játszottak Turner és Constable mun-
kái, ahogy az akkori iparosodó Anglia is, ahol 
nem látott mást, mint hogy lassan mindent 
beborít a füst. Ehhez képest óriási változás 
volt életében, amikor Amerikába költözése 
után először látta meg a tiszta, érintetlen va-
dont, a Hudson folyó környékét. Grandiózus 
festményein lélegzetelállító tájakat mutatott 
be az amerikai közönségnek, akik hazájukra 
büszke, dagadó mellel álltak képei előtt. Tho-
mas Cole hatalmas kiterjedésű területeket 
örökített meg vásznain, de a tájnak fontos 
szerep jutott allegorikus művein is. Köztük 
a legkiemelkedőbb A birodalom útja című, 

Londonban is látható sorozata, ahol egy képzeletbeli 
tájat használ fel egy ember építette birodalom szüle-
tésének és bukásának a bemutatására. A javarészt a 
new York-i metropolitan múzeumból érkezett anyag 
a nyári londoni kiállítási szezon egyik garantáltan öt-
csillagos múzeumi élménye.

   THomAS CoLE: ÉdEnTőL A BirodALomiG
The national Gallery, London
október 7-ig
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BudapesT
Aquincumi Múzeum 
és Régészeti Park
III. ker., Szentendrei út 135. Tel.: 1-250-1650 
www.aquincum.hu, Nyitva: a múzeum kedd–
vasárnap 10–18 óráig, a Régészeti Park kedd–
vasárnap 9–18 óráig.

• mindeközben – Egyidejű történések a Tibe-
ris és a duna partján  (október 31-ig)
• Stop.Shop – műhelyek és boltok világa a 
római kori Aquincumban (október 31-ig)

B32 Galéria és Kultúrtér
XI. ker., Bartók Béla út 32.
Tel.: 1-787-0045, b32kulturter.hu 
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig. 

• Herbárium – mátyási péter festőművész 
kiállítása (július 19-ig)
• GEo/EGo – Szirányi istván fotókiállítása 
(július 19-ig)
• Új munkák – Gál András festőművész kiállí-
tása (augusztus 15.–szeptember 7.)
• rofusz Kinga grafikusművész kiállítása 
(augusztus 16.–szeptember 7.)
• nyitások – momE kiállítása 
(szeptember 12.–október 5.)

Bajor Gizi Színészmúzeum 
XII., Stromfeld Aurél u. 16.
Tel: 1-375-1184, www.oszmi.hu 
Nyitva: szerda–vasárnap 14–18 óráig. 

• Kortársunk Csehov – milyen gyorsan telik 
az idő! (november 11-ig)
• ritka magyar – Bubik 60 (kamarakiállítás) 
(2019. január 20-ig)

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

• Asztro-trilógia – A kiállítás legfőbb célja szó-
rakoztatva mesélni – a bélyegeket közvetítő 
eszközként felhasználva – az Univerzumról. 
(október 28-ig)

Bibliamúzeum
IX. ker., Ráday utca 28. Tel.: 1-218-0266
www.bibliamuzeum.com, Nyitva: hétfő–pén-
tek 10–18 óráig, szombaton 10–17 óráig. 
 
• „Kezeink munkáját tedd maradandóvá” 
– 20. századi mesterművek a radnai-gyűjte-
ményből (október 13-ig)  Cikk az 5. oldalon.

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

• iskola a korszakhatáron. A fasor és az első 
világháború (július 15-ig) 

Fiktív Pub Gasztrogaléria
VIII. ker., Horánszky u. 27. 
Tel.: 20-286-2118, www.fiktivpub.hu
Nyitva: naponta 12–24 óráig.

• Budapest ezer arca – Kardos ildikó fotómű-
vész kiállítása (szeptember 9-ig)

FUGA Budapesti 
Építészeti Központ
V. ker., Petőfi Sándor utca 5. 
Tel.: 1-266-2395, fuga.org.hu
Nyitva: hétfőn és szerda–péntek 13–21 óráig. 
Szombaton és vasárnap 11–21 óráig. 

• múzeum gyűjteményéből – Schaár Erzsébet 
(1908–1975) szobrászművész alkotásai
(július 5.–augusztus 27.)

• iSTEn | nő – A déví-kultusz és a tradicio-
nális női szerepek indiában (december 30-ig)

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

• magánraktár – művek/mentések – a Gyár-
fás-gyűjtemény (augusztus 19-ig) 
 
Budapesti Történeti Múzeum – 
Vármúzeum
I. ker., Szent György tér 2., Budavári Palota E 
épület, Tel.: 1-487-8800, www.btm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Szívmelengető középkor. Kályhák és kályha-
csempék a középkori magyarországon – 14-
16. század (szeptember 2-ig)

• Kettős – nádas Alexandra és nagy Gábor 
festőművészek kiállítása 
(július 27.–szeptember 3.)

Hopp Ferenc Ázsiai 
Művészeti Múzeum
VI. ker., Andrássy út 103. 
Tel.: 1-469-7759, www.hoppmuseum.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

K.A.S. Galéria
XI. ker.,  Bartók Béla út 9. 
Tel.: 30-906-1764, kasgaleria.tumblr.com 
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig.

• párhuzamok – Céline Struger és Szombathy 
Bálint képzőművészek kiállítása (július 13–31.)
• válogatás a K.A.S. Galéria gyűjteményéből 
(augusztus 9.–szeptember 4.)

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Kép-
tár
III. ker., Kiscelli u. 108. 
Tel.: 1-250-0304, www.kiscellimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Te jössz?! Kiállítás a társasjátékokról
(augusztus 20-ig)

Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 
Kutatóközpont
V. ker., Vörösmarty u. 35. Tel.: 1-342-7320 
www.lisztmuseum.hu, Nyitva: hétfő–péntek 
10–18, szombaton 9–17 óráig. 

• „Kérem, ne küldjenek több kottát!” – váloga-
tás a Liszt-hagyaték legszebb kottáiból
(2019. május 31-ig)
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Ludwig Múzeum – 
Kortárs Művészeti Múzeum
IX. ker., Komor Marcell u. 1. 
Tel.: 1-555-3444, www.ludwigmuseum.hu
Nyitva: állandó kiállítás: kedd–vasárnap 
10–18 óráig, időszaki kiállítás: kedd–vasárnap 
10–20 óráig. 

• Erwin Wurm: Egyperces munkák. A szobrá-
szat mint program  (július 6.–szeptember 23.)  
Cikk a 16. oldalon.
• Huszárlépésben – Sam Havadtoy new York-
ban (július 13.–szeptember 2.)

Magyar Nemzeti Galéria
I. ker., Budavári Palota A-B-C-D épület 
Tel.: 1-201-9082, www.mng.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• „Azzal vagy egy, kit megragadsz” – Liezen-
mayer Sándor faust-illusztrációi (július 29-ig)
• manifesto – julian rosefeldt kiállítása 
(augusztus 12-ig)  Cikk a 8. oldalon.
• frida Kahlo. remekművek a mexikóvárosi 
museo dolores olmedo gyűjteményéből
(július 7.–november 4.)  Cikk a 14. oldalon.

• A földi kölök és a fogas vakony — földiku-
tyák a Kárpát-medencében (december 2-ig)
• Az év fajai 2018 (december 31-ig)

MET Galéria 
XI. ker., Bölcső u. 9. fsz. üzletsor 1. 
Tel.: 30-612-0235, www.computerart.hu 
Nyitva: kedd, szerda, csütörtök 14–18 óráig. 
Előzetes bejelentkezéssel más időpontban is 
látogatható. 

• 1 kék pixel – ruzsa dénes és Spitzer fruzsi-
na, a mATriCáK 2017 nemzetközi kiállítás 
fődíjas szerzőpárosának kiállítása (videók, 
számítógépes grafikák, digitális montázsok)
(július 3–26.) 
• rex Typorum – mátyás király éve / 
TypoSzalon – a magyar Tipográfusok Egyesü-
letének kiállítása (augusztus 1–19.) 
• Körkép – a Szimpózium Társaság kiállítása 
(szeptember 7–14.) 

Molnár Ani Galéria 
VIII. ker., Bródy Sándor utca 36. 
Tel.: 30-300-8019, www.molnaranigaleria.hu 
Nyitva: kedd–péntek 12–18 óráig, szombaton 
11–17 óráig. Más időpontokban előzetes beje-
lentkezéssel látogatható. 

• Kamerák – Waliczky Tamás animációs és 
újmédia művész kiállítása 
(július 5.–szeptember 29.)

MOM Kulturális Központ – 
Reich Károly Galéria
XII. ker., Csörsz u. 18. 
Tel.: 1-319-9854, www.momkult.hu 
Nyitva: naponta 8–20 óráig. 

• Csermann ádám, a moholy-nagy művészeti 
Egyetem design- és művészetmenedzsment 
szakos hallgatójának grafikái (július 2–31.)
• Barabás miklós akvarelljeinek nemes máso-
latából készült kiállítás 
(augusztus 1.–szeptember 1.)

Museion No.1 
IX. ker., Üllői út 3. Tel.: 216 4784
www.icshu.org/museionbudapest.html 
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig. 

• Steve mattison keramikusművész kiállítása 

(július 5–27.) 
• Szalay László keramikus iparművész kiállítá-
sa (augusztus 2–31.)
• Ulrich Gábor képzőművész kiállítása
(szeptember 5–21.) 
• Koszta zsófia iparművész kiállítása
(szeptember 27.–október 12.) 

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

• Kéz–mű–remek. népművészet.
nemzeti Szalon, 2018 (augusztus 20-ig)
• Az idő rögzíthető – Szabó réka (nagyvárad) 
kiállítása (július 30-ig)
• Huszárik zoltán filmrendező rajzai – emlék-
kiállítás (június 22.–szeptember 30.)
• Kozma Lajos építész, bútortervező emlékki-
állítása (szeptember 5.–december 2.)
• morph csoport – Kalmár jános, mata Attila 
és Szabó Tamás szobrászok kiállítása
(szeptember 21.–november 11.)
• vezeklések kora – Gaál józsef kiállítása 
(szeptember 21.–november 11.)

Országos Széchényi Könyvtár
I. ker., Budavári Palota / F épület 
Tel.: 1-224-3845, www.oszk.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–19 óráig. 

• jottányit se 48-ból! Az 1848–1849-es forra-
dalom és szabadságharc emlékezete 
(2019. február 3-ig)
• Kép–regény–Történet –  A magyar Képre-
gény Szövetség és az oSzK közös kiállításban 
mutatja be a magyar képregény történetének 
néhány meghatározó fejezetét. A tárlaton a 
kortárs alkotók munkái mellett olyan legendás 
rajzolók eredeti alkotásai is láthatók, mint 
Korcsmáros pál vagy zórád Ernő. Ezzel pár-
huzamosan a magyar irodalom kiemelkedő 
alkotásainak különleges, illusztrált kiadásai is 
megtekinthetők. (július 26-ig)

Pesti Vigadó
V. ker., Vigadó tér 2.
Tel.: 1-328-3300, www.vigado.hu 
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–19 óráig.

Magyar Fotográfusok Háza – 
Mai Manó Ház
VI. ker., Nagymező utca 20. 
Tel.: 30-505-0455, www.maimano.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 12–19 óráig.

• imperial Courts – dana Lixenberg kiállítása 
(augusztus 16-ig)  Cikk a 7. oldalon.

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

• iBUSz – idegenforgalom, beszerzés, utazás, 
szállítás. Egyszóval: iBUSz. Tulajdonképpen 
ezzel a vállalattal kezdődött a magyar turizmus 
története. A kiállítás a lehető legszínesebben 
igyekszik bemutatni ennek a nagy múltú cégnek 
az elmúlt több mint 100 évét. (szeptember 2-ig)
• mit vásárolt jucika? nők a szocialista rek-
lámban (november 4-ig)

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

• Tolongó idők – plakátkiállítás (augusztus 25-ig)
• megmentett műkincsek 2018 – restaurátor 
diplomamunkák a nemzeti múzeumban
(szeptember 23-ig)
• Seuso-kincs (június 26-tól)  Cikk a 15. oldalon.

Magyar Természettudományi 
Múzeum
VIII. ker., Ludovika tér 2-6. Tel.: 1-210-1085 
www.mttm.hu, Nyitva: hétfőn és szerda–va-
sárnap 10–18 óráig. 
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• Téralakítás szabad kézzel (július 29-ig) Postamúzeum
VI. ker., Benczúr u. 27. 
Tel.: 1-322-4240, www.postamuzeum.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Kreatív küldemények (szeptember 16-ig)

Robert Capa 
Kortárs Fotográfiai Központ
VI. ker., Nagymező u. 8. Tel.: 1-413-1310
www.capacenter.hu, Nyitva: júl. 15-ig zárva. 
Júl. 16-tól hétfő–péntek 14–19 óráig, szom-
bat–vasárnap 11–19 óráig. 

• átcsúszás – A 2016-2017-es év telének 
szokatlanul hideg időjárása miatt a befagyott 
Balatonon jégkorcsolyás átcsúszást rendez-
tek. Az esemény idején számos fotográfus is a 
jégen tartózkodott... (július 17.–augusztus 19.)
• Women Are Beautiful – Garry Winogrand 
kiállítása  – Az „utcai fényképészet úttörője” 
gyors és pontos időzítéssel, különleges látó-
szögekből örökítette meg a '60-as és '70-es 
évek Amerikáját, s benne a nőt.
(július 17.–szeptember 30.)

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

• invazív – Szabó Beáta képzőművész kiállítá-
sa (július 31-ig)
• Saját kezűleg – A Semmelweis-hagyaték 
ritkán látott darabjai (július 31-ig)

Sziklakórház Atombunker 
Múzeum
I. ker., Lovas út 4/c 
Tel.: 70-701-0101
www.sziklakorhaz.eu/hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–20 óráig.

• Hirosima–nagaszaki Atombomba-kiállítás 
(augusztus 31-ig)

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

• Az akció fedőneve: Lenin – német pénzzel 
oroszország ellen (október 31-ig)

Új Budapest Galéria
IX. ker., Fővám tér 11-12. (Bálna-Budapest) 
Tel.: 1-426 4714
www.budapestgaleria.hu/uj
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Határtalan design – 13. madeinhungary + 
6. meed (augusztus 26-ig)  Cikk a 7. oldalon.

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

• El Kazovszkij / Emlékmű (július 28-ig)
Cikk a 9. oldalon.

Várfok Project Room
I. ker., Várfok u. 14. 
Tel.: 30-846-2998, www.varfok-galeria.hu
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig. 

• Bízunk az enyészetben – Győrffy László kép-
zőművész kiállítása – Győrffy a bomlásból sar-
jadó vitalitással foglalkozik a rá jellemző hor-
ror-hagyományokra épülő, posztapokaliptikus 
antropológia mentén. (július 28-ig)

Várkert Bazár
I. ker., Ybl tér 2-6. Tel.: 1-225-0310
www.varkertbazar.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Neorene-
szánsz kert nyitva: hétfő–vasárnap 10–18 óráig.

• KoGArT Kortárs Gyűjtemény – váloga-
tás a Kovács Gábor művészeti Alapítvány 
(KoGArT) gyűjteményéből (augusztus 26-ig)
Cikk a 18. oldalon.
 
Vízivárosi Galéria
II. ker., Kapás u. 55. Tel.: 1-201-6925
www.vizivarosigaleria.hu
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig, 
szombat 10–14 óráig. 

• Budapest–frankfurt–párizs/Budapest – 
jutta obenhuber, Szotyory László és Kalmár 
jános kiállítása – Textilek, festmények, szobrok 
(július 3–25.)

VidéK
BAjA

Bácskai Kultúrpalota
Szentháromság tér 3.
Tel.: 79-321-341, www.bacskaikulturpalota.hu 
Nyitva: naponta 8–16 óráig.

• párhuzamos világom – nemes istván festő-
művész kiállítása (augusztus 31-ig)
• A munka világa – kiállítás a Bács-Kiskun 
megyei Kereskedelmi és iparkamara fotópá-
lyázatára beérkezett művekből (szeptember 
6.–október 3.)
• A Bajai Liszt ferenc Alapfokú művészeti 
iskola tanévnyitó kiállítása 
(szeptember 7.–október 2.)

BALASSAGyARMAT

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

• Születtem: 1900 hajnalán – Kalmár zsanett 
fotókiállítása Terényből (szeptember végéig)
• volt egyszer egy határőrség... – A Balas-
sagyarmati Határőr igazgatóság története 
1945–2007 (december 31-ig)
• „Bírja békével e bútort, míg él akié”... – 
dr. vajda istván festett bútor hagyatéka
(június 23.–szeptember 5.)
• Karcolatok – válogatás jánossy ferenc 
grafikai munkásságából
(szeptember 13.–2019. február 26-ig) 

BALATONFüREd

Kisfaludy Galéria
Kisfaludy u. 1. Tel.: 87-481-187
www.vaszaryvilla.hu
Nyitva: szerda–szombat 10–18 óráig.

• Egy „füredi” festőművész emlékére – 
zombory-moldován Béla művei (július 2–21.)
• felperzselt nyár – varga patrícia minerva fes-
tőművész kiállítása (július 26.–augusztus 18.)
• Balatonfüredi Kollektív Tárlat 2018 (augusz-
tus 24.–szeptember 2.)

• A nyers – Bogdándy Szultán és Toldi miklós 
tárlata (július 29-ig)
• Kulisszatitkok, színház kívül, belül – A cso-
portos tárlatban maszkok, jelmezek, színpadi 
kellékek, bábok, grafikák, színházi plakátok 
kapnak főszerepet, különleges színházi enteri-
őrökben. (július 29-ig)

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

• Arany jános • Önarckép álarcokban
(2019. február 28-ig)
• Annyi titkom maradt ... – a száz éve szüle-
tett Szabó magda emlékére rendezett kiállítás
(augusztus 12-ig)
• A kép-mutogató – Arany jános és a spiritiz-
mus (szeptember 9-ig)
• Balatoni nyár – írófényképek az 1950-es, 
’60-as, '70-es években (szeptember 16-ig)
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• mesés (B)irodalom (december 31-ig)
A kiállítás olyan élményt nyújt, mintha a láto-
gató egy igazi mesevilágba lépne be. Láthatók 
a gyermek- és ifjúsági irodalom témakörében 
alkotó szerzők műveikkel, kézirataikkal.
• A vikingek előtt… – Harci áldozat a mocsár-
ból – A dán moesgaard múzeum gyűjteményé-
nek különleges interaktív tárlata. Az illerup folyó 
völgye nem egyszerűen egy mocsaras folyó-
völgy, hanem a vikingeket megelőző időszak, 
Skandinávia római vaskorának talán leghíresebb 
régészeti lelőhelye. (június 23.–október 14.)
• párhuzamosok találkozása. A magyar népi 
kerámia reprezentációja két 20. század máso-
dik feléből származó magángyűjteményben. 
(augusztus 17.–november 18.)

Kölcsey Központ
Hunyadi u. 1-3. Tel.: 52-518-400
www.kolcseykozpont.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–19 óráig.

• 36. magyar Sajtófotó Kiállítás (július 22-ig)
• vászonra örökítve a sík világa… – a 90 éve 
indult Hortobágyi művésztelep kiállítása
(június 29.–július 29.)
• virágok ker(e)tben – istók Bernadett festőmű-
vész édenkertje – A festett virágok édenkertjét 
Szántó piroska nagy méretű gobelinje és a művé-
szettörténetet formáló Szombathelyi Képtár nem-
zetközi minitextil-gyűjteményéből összeállított 
válogatás egészíti ki. (július 31.–szeptember 2.)
• A Hortobágy madarai – Tóth Csaba fotográ-
fus képei (augusztus 14–26.)
• mátyás király rózsát nyitó ostornyele – 
kiállítás a gyerekrajz-pályázatra beérkezett 
művekből (augusztus 14–26.)
• nagyvárad testvérvárosaiban élő fotóművé-
szek kiállítása (augusztus 15–26.)

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

• fátyolsáv fények, csurranó színek – váloga-
tás az Antal–Lusztig-gyűjteményből 
ámos imre, Anna margit, Barcsay jenő, Bálint 
Endre, Korniss dezső és vajda Lajos munká-
iból több mint 200 alkotás látható a kiállítá-
son. (augusztus 26-ig)

• fekete lyuk – madácsy istván festő- és 
grafikusművész kiállítása (július 29-ig)
• impressziók. monet-tól van Goghig, 
matisse-tól Warholig (szeptember 23-ig)  
Cikk a 13. oldalon.

• iii. országos Akvarell Triennálé – A kortárs 
vízfestészeti technikák legújabb eredményei. 
(július 14.–szeptember 30.)
A treinnáléhoz kapcsolódó egyéb exkluzív 
válogatások:
• Csillagfény nélkül – földi péter Kossuth-
díjas, prima primissima díjas festőművész, a 
ii. országos Akvarell Triennálé nagydíjasának 
kiállítása (Helyszín: ziffer Sándor Galéria)
• párhuzamosan – válogatás a miskolci Gra-
fikai Biennálék, a Salgótarjáni rajzbiennálék 
és az Egri Akvarell Biennélék gyűjteményes 
anyagából (Helyszín: ziffer Sándor Galéria)
• válogatás a magyar vízfestők Társasága 
tagjainak műveiből (Helyszín: vitkovics-ház)

ESzTERGOM

dzsámi Múzeum
Berényi Zsigmond u. 18. Tel.: 33-315-665 
www.esztergomidzsami.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. 

• Ecsettel-ceruzával, ÚTKÖzBEn – jell ildikó 
festőművész kiállítása (július 31-ig)
• Sobieski nyomán – fotókiállítás nemzetközi 
pályázat zsűrizett képeiből (augusztus)
• Esztergomi fotográfiai Biennálé (szeptem-
ber 7.–október 7.)

Esztergomi Vármúzeum
Szent István tér 1. Tel.: 33-415-986
www.varmegom.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Esztergomi fotográfiai Biennálé (szeptem-
ber 7.–október 7.)
• Esztergom a nagy Háborúban – kiállítás 
a magyar nemzeti múzeum Balassa Bálint 
múzeuma és Erős Ambrus magángyűjtő első 
világháborús tárgyaiból (augusztus 10-ig)

GödöLLő

Gödöllői Királyi Kastély
Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. 
Tel.: 28-410-124, www.kiralyikastely.hu
Nyitva: hétfő–csütörtök 9–17 óráig, péntek–
vasárnap 10–18 óráig. Minden hónap első 
péntekén 10–20 óráig.

• Terítéken a „fehér arany” – nagypolgári, 

Vaszary Galéria
Honvéd u. 2–4. Tel.: 87-950-876
www.vaszaryvilla.hu 
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig.

• Cilinder és lokni – osztrák biedermeier 
képek a Szépművészeti múzeumból 
(2019. január 6-ig)
• menedék a tüdőszanatóriumban – 
dr. Levendel László gyűjteménye 
(augusztus 5-ig)  Cikk a 11. oldalon.

• vágyteljesedés – Lesznai Anna és zoób Kati 
találkozása – A kiállítás beteljesíti Lesznai 
Anna, azaz máli (1885–1966) vágyát: formába 
váltja iparművészeti terveit, bemutatja meséit, 
verseit, életművét és életútjának állomásait. 
(augusztus 12.–2019. január 6.)

dEBRECEN

déri Múzeum
Déri tér 1. Tel.: 52-322-207, www.derimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• A sziklától a kőbaltáig. Az erdőtől a sivata-
gig – Az ember hatása a klímaváltozásra az 
őskorban: egy eszköz története (július 29-ig)
• A piramisok országában – Soó rezső (1903–
1980) egyetemi tanár utazása Egyiptom föld-
jén az 1960-as évek közepén (december 31-ig)

dUNAÚjVÁROS

Intercisa Múzeum
2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. 
Tel.: 25-411-315, www.intercisamuzeum.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–16 óráig. Minden 
hónap első vasárnapján 14–18 óráig ingyene-
sen látogatható.

• „Adjon isten egészséget, búzát, bort és 
békességet!” – A vukovári magyarság falvédői
(június 29.–augusztus 28.)
• pleidell jános festőművész és grafikus kiállí-
tása (szeptember)

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

• Hétségek közt – az ÚjpArT dunaújvárosi 
Képző- és iparművészek Egyesületének kiállítá-
sa (augusztus 13–19.)
• Csákány istván képzőművész kiállítása 
(szeptember 7.–október 20.)

EGER

Kepes Intézet
Széchenyi u. 16. Tel.: 36-420-044
www.kepeskozpont.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. 
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arisztokrata és uralkodói porcelánok a 19. szá-
zadból (szeptember 2-ig)  Cikk a 4. oldalon.

GyőR

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

• ihlet és ideál – Az inspiráló szépség 
A kiállítás a magyar képzőművészet legjelen-
tősebb alkotói segítségével, az ihlet és az ideál 
két útján elindulva meséli el az inspiráló női 
erő és szépségideál változásának történetét. 
A tárlaton bemutatásra kerülnek többek között 
Barabás miklós, Benczúr Gyula, Borsos józsef, 
munkácsy mihály, Szinyei merse pál, Székely 
Bertalan, rippl-rónai józsef, ferenczy Károly és 
vaszary jános alkotásai. (október 31-ig)
• Hajtogatott idő – maurer dóra 
filmretrospektív kiállítása (szeptember 30-ig)

GyULA

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

• Az eltemetett vár – A gyulai palánkerődíté-
sek kutatása (augusztus 20-ig)

Kohán György Képtár
Béke sugárút 35. Tel.: 70-310-6722
www.gyulakult.hu, Nyitva: kedden, csütörtö-
kön és szombaton 13.30–18 óráig, szerdán, 
pénteken és vasárnap 10–13 óráig. 

• Emlékezet és elvágyódás – magyar és román 
kortárs képzőművészet Hunya Gábor gyűjtemé-
nyéből (október 7-ig)  Cikk a 10. oldalon.

HódMEzőVÁSÁRHELy

Tornyai jános Múzeum
Dr. Rapcsák András út 16–18. 
Tel.: 62-242-224, www.tornyaimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. 

• vásárhelyi művészélet 1900–1990 
Az alföldi festészet a 19. század második 

felében kezdődő kibontakozása, a 20. század 
elején összeálló hódmezővásárhelyi művész-
csoport prominens képviselői (Tornyai jános, 
rudnay Gyula, Endre Béla, pásztor jános), a 
két világháború közötti vásárhelyi művészeti 
élet és a mártélyi művésztelep kialakulása, az 
1954-től induló hódmezővásárhelyi tárlatok 
korszaka, a helyi művészek (Kohán György, Ku-
rucz d. istván, németh józsef, Szalay ferenc) 
és a rendszeres kiállítók (Barcsay jenő, Tóth 
menyhért) - közel száz év, a 20. század
kezdetétől egészen a rendszerváltoztatás
időszakáig. (július 29-ig)

KÁPOLNÁSNyÉK

Halász-kastély
Deák Ferenc utca 10. Tel.: 21-292-0471
www.halaszkastely.hu
Nyitva: mindennap 10–18 óráig.

• művészetközelben – A festészet győri 
mesterei: Cziráki Lajos (1917–2003) és Tóvári-
Tóth istván (1909–2004) válogatott alkotásai 
magángyűjteményből (szeptember 28-ig)

KECSKEMÉT

Bozsó Gyűjtemény 
Klapka utca 34. Tel.: 76-324-625
www.bozso.net, Nyitva: csütörtök–vasárnap 
10–18 óráig. Előzetes bejelentkezéssel más 
időpontban is látogatható. 

• A természet katedrálisában – paál László 
(1846–1879) festőművész kiállítása 
(augusztus 26-ig)

KESzTHELy

Balatoni Múzeum
Múzeum u. 2. Tel.: 83-312-351
www.balatonimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. 

• A denevérek színes világa (augusztus 20-ig)
• zala, a méhek terített asztala – zala és a 
szomszédos somogyi területek népi méhtar-
tására vonatkozó tárgyi és szellemi emlékek 
(június 23.–szeptember 8.)
• Körárkoktól a kőfalakig – zala megye régé-
szeti leletei (szeptember 8.–december 31.)

Vadászati Múzeum és Történelmi 
Modellvasút Kiállítás 
Pál u. 1. Tel.: 83-311-194, www.helikonkastely.hu 
Nyitva: aug. 31-ig mindennap 9–18 óráig. 
Szept. 1-jétől 30-ig mindennap 10–17 óráig. 

• fehér vadon – Kércz Tibor fotókiállítása 
(június 23.–július 25.)
• vadvirág porcelánon – Seres Erzsébet por-
celánfestő kiállítása (július 28.–szeptember 9.)

KőSzEG

jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház
Rajnis u. 9. Tel.: 94-360-113, www.jurisicsvar.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn 
zárva, de előzetes bejelentkezéssel csoportok 
számára látogatható.

• 18± / Trifusz péter plakátkiállítása – Trifusz 
péter 18 éve a várszínház grafikusa. 
A felnőtt korba lépett nyomatok saját művészi 
világukon túl megidézik a várszínház egy-egy 
nagyszerű előadását is. (július 29-ig)
• Színek és Lencsék – az ausztriai KUKmA 
művészcsoport kiállítása (szeptember)
• Szüret – a Kőszegi művészeti Egyesület tag-
jainak kiállítása (szeptember 27.–október 24.)

MISKOLC

Feledy-Ház 
Deák tér 3. Tel.: 46-500-680
www.miskolcigaleria.eu, Nyitva: előzetes beje-
lentkezés alapján hétfő–csütörtök 9–16 óráig, 
pénteken 9–13 óráig látogatható.

KAPOSVÁR

Vaszary Képtár
Nagy Imre tér 2. Tel.: 82-512-228/101
www.egyud.kaposvar.hu 
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. 

• x. Groteszk Triennálé –146 művész 236 
alkotása, klasszikus és új műfajok, festmények, 
egyedi és sokszorosító grafikai alkotások, 
fotók, digitális printek, szobrok, objektek, 
művész-zászlók. (augusztus 4-ig)

Cifrapalota
Rákóczi út 1. Tel.: 76-480-776
www.muzeum.kecskemet.hu/cifra 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. 

• világháborús mindennapok – Életmód a 
háború hátországában, háborús ételek és 
italok (július)
• Kecskemét 650 – a város 650 éves történe-
tét bemutató interaktív kiállítás (szeptember–
december)

Népi Iparművészeti 
Gyűjtemény 
Serfőző u. 19. Tel.: 76-327-203
www.nepiiparmuveszet.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–16 óráig. Előzetes 
bejelentkezéssel csoportok számára más 
időpontban is látogatható. 

• Tárgyak és motívumok Kecskemét múltjából 
(augusztus 31-ig)
• Az én Afrikám – válogatás dr. jakkel Anna 
Afrikában készült fotóiból és afrikai tárgyaiból 
(augusztus 31-ig)
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• feledy Gyula Kossuth-díjas grafikusművész 
jubileumi emlékkiállítása (október 7-ig)

Rákóczi-ház
Rákóczi u. 2. Tel.: 46-500-680
www.miskolcigaleria.eu 
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig. 

• pócs judit nemezes iparművész tárlata 
(július 22-ig)
• Szlovák kortárs képzőművészek tárlata 
(július 29-ig)
• mokry asztala – rovásírók miskolcon a két 
világháború között (szeptember 30-ig) 
• á.Tóth 6x – á.Tóth józsef fotóművész tárlata 
(július 1-ig) 

Petró–ház 
Hunyadi u. 12. Tel.: 46-504-130
www.miskolcigaleria.eu, Nyitva: hétfő–péntek 
9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig. 

• Szász-gyűjtemény – fókuszban Szász Endre 
művészete – válogatás Szász Lula hagyatéká-
ból és a Herman ottó múzeum gyűjteményé-
ből. (2019. március 31-ig)

NyíREGyHÁzA

jósa András Múzeum
Benczúr tér 21. Tel.: 42-315-722
www.josamuzeum.hu, Nyitva: jún. 25-ig kedd–
vasárnap 9–17 óráig. Jún. 26-tól szept. 3-ig 
kedd–vasárnap 10–18 óráig. Szept. 4-től okt. 
31-ig kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• munkácsy 50 (október 14-ig)
Cikk a 6. oldalon.

óPUSzTASzER

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

• A nagy Háború emlékezete – képekben és 
tárgyakban – Az 1914–1918 között zajló vi-
lágháború tárgy- és képanyagát Hegyi Endre, 
radics Béla, Szanka józsef magángyűjtemé-
nyei adják, korhű egyenruha-rekonstrukciókkal 
kiegészítve. (augusztus 31-ig)

PANNONHALMA

Pannonhalmi Apátsági Múzeum
Mátyás király u. 1–3. Tel.: 96-570-220 
apatsagimuzeum.hu, Nyitva: aug. 31-ig hét-
fő–vasárnap 9–18 óráig. Szept. 1-jétől 30-ig 
hétfő–vasárnap 9–17 óráig. 

• Két világ közt – menekültsorsok itthon és a 
Közel-Keleten – Hölvényi Kristóf fotókiállítása 
(augusztus 26-ig)
• Konfliktus és kiengesztelődés – válogatás a 
főapátság grafikai gyűjteményéből
(szeptember 7.–december 31.)

PÁPA

Esterházy-kastély 
fő tér 1. Tel.: 70-314-1959
www.esterhazykastely.papa.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• que viva picasso – pablo picasso életművének 
különleges alkotóelemét képezik a grafikák és 
azok az általa önálló műfajként megteremtett 
könyvillusztrációk, amelyek a kiállítás középpont-
jában állnak. A 124 litográfiát bemutató tárlaton 
a látogatók megismerkedhetnek még picasso 
életével és sok érdekességgel. (október 31-ig)

PÉCS

Csontváry Múzeum 
Janus Pannonius u. 11. 
Tel.: 30-313-8442, pecsimuzeumok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• puszták aranya – a nagyszentmiklósi kincs 
hiteles másolatai (szeptember 30-ig)

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

• Arczok és láthatárok – 19. századi magyar 
festészet a janus pannonius múzeum gyűjtemé-
nyéből – Barabás miklós, Benczúr Gyula, Lotz 
Károly, madarász viktor, munkácsy mihály, 
paál László és Székely Bertalan alkotásait is 
megcsodálhatják a tárlaton, melynek igazi 
kuriózuma, hogy egy külön teremben a pécsi 
19. századot is bemutatja, pécsi városképekkel, 
pécsi polgárok arcképeivel, valamint pécsi 
művészek (Wéber xavér ferenc, zsolnay vilmos 
és Bartalits mihály) eddig a közönség számára 
ismeretlen alkotásaival. (november 11-ig)

Néprajzi Múzeum 
Rákóczi út 15. 
Tel.: 72-315-629, pecsimuzeumok.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–16 óráig.

• mindig nyíló virágok – kiállítás a zsolnay 
nővérek textil- és kerámiacsodáiból 
( július 31-ig)

Pécsi Galéria
Széchenyi tér 10. 
Tel.: 72-511-322
www.pecsigaleria.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• vasarely Hungarikonok – kortárs képzőmű-
vészeti alkotások a Hungarikon Gyűjtemény 
számára  victor vasarely relikviáinak felhasz-
nálásával (július 20.–augusztus 19.)

SALGóTARjÁN

dornyay Béla Múzeum
Múzeum tér 2. Tel.: 32-520-700
www.dornyaimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• „A Belle Époque krónikása” – Henri 
de Toulouse-Lautrec grafikái a Kesauri-
gyűjteményben (augusztus 16-ig)
Cikk a 4. oldalon.

• más/világ. A bronzkori élet rejtélyei 
Északkelet-magyarországon – a miskolci 
Herman ottó múzeum vándorkiállítása 
( július 29-ig)

SÁROSPATAK

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

• Kossuthtól Szathmáryig – Szathmáry Lajos 
Kossuth-gyűjteménye (szeptember 16-ig)
• A Szkircsák család Sárospatak kerámia-
történetében – kiállítás a 2017-ben elhunyt 
Szkircsák ilona, a népművészet mestere 
emlékére (október 28-ig) 

SÁTORALjAÚjHELy–SzÉPHALOM

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

• Széphalmi irodalmi herbárium – Kalandozás 
a természet és a szépirodalom világában – Az 
élő kiállítás sok-sok növénnyel (örökzöldek, 
gyümölcsök, zöldségek, fűszer- és gyógynövé-
nyek, fák) és közel 150 idézettel azt mutatja 
meg, hogyan látja az ember és a természet 
kapcsolatát a szépirodalom – Balassitól a 
jelenkorig. (október 31-ig)
• Aranyul – Toldi miklós és a magyar nyelv 
(2019. tavaszig)
• játék – nyelv – közösség. népi gyermek-
mondókáink világa (2019. végéig) interaktív 
kiállítás

SOPRON 

Lábasház 
Orsolya tér 5. Tel.: 99-311-327
www.muzeum.sopron.hu, Nyitva: időszaki ki-
állítások ideje alatt kedd–péntek 10–14 óráig, 
szombat–vasárnap 10–18 óráig. 

• A xxi. országos Érembiennále díjazott 
művészeinek kiállítása (augusztus 12-ig)
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• Sz. Egyed Emma éremművész emlékkiállítá-
sa (augusztus 12-ig)

Százhalombatta „Matrica” 
Múzeum és Régészeti Park
Gesztenyés u. 1-3. Tel.: 23-354-591
www.matricamuzeum.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 11–17 óráig. Régé-
szeti Park: szerda–vasárnap 10–18 óráig.

• Az én testem – tetoválástörténeti kiállítás 
(július 29-ig)    

SzEGEd

Kass Galéria
Vár u. 7. Tel.: 62-420-303, www.mfm.u-szeged.hu 
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–18 óráig. 

• Kass, Biblia, Szentek (szeptember 2-ig)
negyven év alkotásaiból készült a válogatás.

Móra Ferenc Múzeum
Roosevelt tér 1-3. Tel.: 62-549-040
www.mfm.u-szeged.hu
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–18 óráig.
 
• páratlanok – A szegedi papucs története 
(december 31-ig)
• 30 év – 30 kép – A Szegedi Kortárs Balett 
(fotókiállítás) (július 1-ig)
• Beszélő holtak – Történeti helyszínelők – Ezer-
nyi titkot, drámai történetet rejtenek a több száz 
vagy akár több ezer éves emberi csontmaradvá-
nyok. A régészek, antropológusok mindennapja-
inak feladata az, hogy egy-egy csontot meg-
vizsgálva következtessenek az elhunyt kilétére, 
halálának okaira. (december 31-ig)

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

• náray Tamás – A világhírű divattervező 
festői munkásságát bemutató kiállítás. (au-
gusztus 5-ig)
• virgilius moldovan szobrászművész kiállítá-
sa (július 13.–augusztus 31.) Cikk a 6. oldalon.
• A Szegedi művésztelep kiállítása
(augusztus 1–31.)

• mihályfi-gyűjtemény – válogatás mihályfi 
Ernő egykori főszerkesztő, publicista és 
miniszter kiemelkedő műgyűjteményéből. A ki-
állított művek elsődlegesen a két világháború 
közti időszakból származnak, bár az 1940-es, 
50-es, 60-as évekből is találunk grafikákat, 
így Hincz Gyula, Barcsay jenő, Czóbel Béla 
alkotásait. A korai, 20. század eleji, illetve 
az aktivizmus körébe sorolható művek közül 
kiemelkednek mednyánszky László vázlatai, 
rippl-rónai józsef grafikái, Gulácsy Lajos 
festményei, valamint mattis-Teutsch jános 
tájképei. (szeptember 13.–november 4.)

SzÉKESFEHÉRVÁR

Csók István Képtár
Bartók Béla tér 1. 
Tel.: 22-314-106, www.szikm.hu 
Nyitva: hétfő–péntek és vasárnap 10–18 órá-
ig, szombat 9–18 óráig. 
 
• A fehérvári bazilika barokk kincsei. Szobrok, 
festmények, rejtélyek a 250 éves Szent istván ki-
rály-székesegyházból (augusztus 3.–október 15.)

SzENTENdRE

Ámos Imre – 
Anna Margit Emlékmúzeum 
Bogdányi u. 10. Tel.: 26-920-990
www.muzeumicentrum.hu 
Nyitva: az időszaki kiállítások alatt 
kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Hortus conclusus / Elzárt kertek – váloga-
tás a ferenczy múzeumi Centrum gyűjtemé-
nyéből (szeptember 2-ig)

• organika – Szabó Klára petra és Szvet 
Tamás kiállítása – A kiállítás a kerti munka 
és a művészi alkotás párhuzamba állításá-
val foglalkozik, e két tevékenységet egyfajta 
visszavonulásként, vagy elmenekülésként, de 
mindenképp a szabadság zálogaként definiál-
va. (szeptember 2-ig)

Barcsay jenő Múzeum 
Dumtsa Jenő u. 10.
Tel.: 20-779-6659
www.muzeumicentrum.hu 
Nyitva: időszaki kiállítások alatt kedd–vasár-
nap 10–18 óráig. 

• Látnivalók az emberkertben – Horváth Éva 
mónika kiállítása (szeptember 2-ig)
• remix of damage – iski Kocsis Tibor és 
Angelika markul kiállítása (szeptember 2-ig)
• Stabil – ionel mihai, a Kolozsvári Képző-
művészeti és design Egyetem hallgatójának 
kiállítása – A fiatal művész természetes anya-
gokból, többnyire fából készíti szobrait. Az idei 
Art Capital tematikájához kapcsolódva fákká 
alakuló emberi figurákból és egy roncsolt felü-
letű női torzóból alakítja ki a forma és anyag 
közötti feszültségből építkező, nyugtalanító 
„kertjét”. (szeptember 2-ig)

Czóbel Béla Múzeum 
Templom tér 1. Tel.: 26-920-990
www.muzeumicentrum.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Kilátás/view – mátrai Erik installációja 
(szeptember 2-ig)
• Saját Éden – Boros viola festőművész saját 
kertjei (szeptember 2-ig)

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5. Tel.: 20-779-6659
www.muzeumicentrum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig 

• Talált pixelek – Bp. Szabó György és palotai 
Gábor kiállítása – Elválás és találkozás, a 
nagyvárosi lét vibrációjának analóg és digitá-
lis megformálása, két képkorszak határainak 
megjelenítése. (szeptember 2-ig)
• Sam Havadtoy (Havadtőy Sámuel) magyar 
származású amerikai festő kiállítása
(július 15.–szeptember 9.)

Kmetty jános Múzeum
Fő tér 21. Tel.: 20-779-6659
www.muzeumicentrum.hu 
Nyitva: szerda–vasárnap 10–14 óráig. 
 
• Yes, you! – Yoko ono (1933) kiállítása 
(szeptember 2-ig)  Cikk a 8. oldalon.

Kovács Margit Múzeum 
Vastagh György utca 1. 
Tel.: 20-779-6657, www.muzeumicentrum.hu 
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–18 óráig. 

• judith – rabóczky judit szobrászművész 
kiállítása (szeptember 2-ig)

MANK Galéria – Szentendrei Régi 
Művésztelep és Galéria
Bogdányi u. 51. Tel.: 26-501-060
www.alkotomuveszet.hu 
Nyitva: hétfő–péntek 10–17 óráig. 

• Homo ET nATUrA – válogatás a mezőtúri 
művésztelep gyűjteményéből (július 4–29.)
• Üzenet – Sz. varga ágnes képzőművész 
kiállítása (augusztus 1–17.)

MűvészetMalom – Modern és 
Kortárs Művészeti Központ 
Bogdányi u. 32. 
Tel.: 26-920-990
www.muzeumicentrum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 
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• nincs több titok! / no more Secrets! – 
Gerő László, az egyik legjelentősebb magyar 
műgyűjtő kollekciójának páratlanul gazdag 
kiállítása (augusztus 26-ig)

• Alapított Édenkert – nemzetközi 
videóművészeti szemle (szeptember 2-ig)
• Csiszolatlan gyémántok – csoportos 
kiállítás – A kiállításon széles nemzetközi 
kitekintésben több generáció gondolkodása 
rajzolódik fel, miközben karakteres művészeti 
műfajok átalakulásának több állomása figyel-
hető meg. (szeptember 2-ig)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Sztaravodai út.
Tel.: 26-502-500
www.skanzen.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• Skanzen 50 – rendhagyó múzeumtörténet – 
rendhagyó múzeumtörténet, amely 50 szemé-
lyes történet segítségével villant fel epizódo-
kat a Skanzen múltjából. (november 4-ig)
• Hé’67! A világ, amelyben a múzeum 
született – A kiállítás a Skanzen alapításának 
50. évfordulójához, 1967-hez kötődik. Azt a 
korszakot idézi meg, amikor a konszolidálódó 
Kádár-korszak lehetőséget teremtett a sza-
badtéri múzeumok alapítására, és megszület-
hetett a Skanzen. (november 4-ig)

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5. Tel.: 26-920-990
www.muzeumicentrum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 
 
• átkelő – mohau modisakeng (dél-Afrika) 
képzőművész kiállítása (szeptember 2-ig)
• retus – Göbölyös Luca fotókiállítása
(szeptember 14.–november 11.)

Vajda Lajos Múzeum
Hunyadi u. 1. Tel.: 26-310-244
www.muzeumicentrum.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Örök kert – németh ágnes képzőművész 
kiállítása (szeptember 2-ig)
• Ösvények a kertben – Baksai józsef 
és nagy Barbara képzőművészek kiállítása 
(szeptember 2-ig)

SzOMBATHELy

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

• Szóra bírt csontjaink – a magyar Természet-
tudományi múzeum vándorkiállítása  – A kiál-
lítás célja, hogy bemutassa az antropológiát, a 
történeti embertani kutatásokat, azok célját és 
lehetőségeit, hogy megismertesse a látogatók-
kal a régen élt emberek mindennapjait, egész-
ségi állapotát, betegségeit. Az arcrekonstrukci-
ók segítségével megelevenítse a magyarország 
területén élt emberelődök jellemző vonásait, 
megjelenítse a történeti korszakokban élt em-
berek arcvonásait, a köznépét csakúgy, mint az 
előkelőkét, köztük királyi családhoz tartozókét 
is. (augusztus 31-ig)
• földi virágegyetem – Herbárium és szépiro-
dalom (december 21-ig)

Smidt Múzeum
Hollán Ernő u. 2.
Tel.: 94-311-038
www.savariamuseum.hu 
Nyitva: jún. 30-tól kedd–szombat 10–17 óráig.

• Az idő. Keresve az igazságot – válogatás az 
ELTE Gothard Asztrofizikai obszervatórium 
gyűjteményéből – A műtárgyak és dokumen-
tumok – az időmérés, a tájékozódás és a 
kutatás eszközei – bemutatásával a csillagá-
szat tudományának történetét követhetik, az 
univerzum titkait fürkésző csillagászok közül 
johannes Kepler (1571–1630) munkásságát a 
középpontba állítva. (2019. márciusig)

Szombathelyi Képtár
Rákóczi Ferenc u. 12. 
Tel.: 94-508-800
www.keptar.szombathely.hu
Nyitva: kedd–szerda és péntek–szombat–va-
sárnap 10–17 óráig, csütörtök 10–18 óráig. 

• A textil szombathelyi útja 1970-2018 
(június 29.–október 11.)
• Elmozdulás – 6. Textilművészeti Triennálé 
(június 29.–szeptember 2.)  
Cikk az 5. oldalon.

Vasi Skanzen
Árpád u. 30. Tel.: 94-311-004,
www.vasimuzeumfalu.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–18 óráig. Szept. 
1-jétől kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• A nap, a hold és a csillagok a hagyományos 
közösségek életében (november 11-ig)

TIHANy

Apátsági Rege Cukrászda 
Kossuth Lajos u. 22. Tel.: 30-289-3647
www.regecukrászda.hu 
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–19 óráig. Szept. 
1-jétől 30-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• A természet képekben – Alexay zoltán fotó-
kiállítása (augusztus 26-ig)
• Élet a tengerben – Tóth zoltán fotókiállítása 
(augusztus 26.–november 27.) 

Bencés Apátsági Múzeum
I. András tér 1. Tel.: 87-538-200
tihany.osb.hu
Nyitva: hétfő–szombat 9–18 óráig, 
vasárnap 11.15–18 óráig. 

• …és világosság jött a sötétségbe – Láng-
miticzky Katalin textilművész kiállítása 
(július 17.–augusztus 27.)
• Két világ közt. menekültsorsok itthon és a 
Közel-Keleten – Hölvényi Kristóf fotókiállítása 
(augusztus 29.–november 18.) 

Kogart Kiállítások Tihany
Kossuth L. u. 10. Tel.: 87-538-042
www.kogarttihany.hu, Nyitva: Júl. 1-jétől aug. 
31-ig hétfő–vasárnap 10–20 óráig. Szept. 
1-jétől okt. 31-ig hétfő–vasárnap 10–18 óráig. 

• Táj–KÉp–TÖrTÉnETEK / a 19. századi 
magyar festészetből (szeptember 16-ig)  
Cikk a 6. oldalon.

VÁC

Görög Templom Kiállítóterem
Katona Lajos u. 6. Tel.: 27-200-868
www.muzeumvac.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Harminc év képekben ii. – a mimézis Gyűjte-
mény váci alkotói (július 29-ig) Cikk a 12. oldalon.

VESzPRÉM

dubniczay-palota
Vár u. 29. Tel.: 88-425-204
www.arthouseweb.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

TAPOLCA-dISzEL

Első Magyar Látványtár 
Kiállítóháza
Derkovits u 7-8. Tel.: 87-414-120
www.latvanytar.com 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• A nagy szenvedély – A kiállítás tárgya a 
dohányzás. A valahai kulturált dohányzás 
szerteágazó, klasszikus tárgykultúrája (pipák, 
szipkák, szivarok, dohánytartók, kínálók, 
hamutartók, szivarvágók és egyéb kellékek), 
képzőművészeti ábrázolások, régi reklámok, 
plakátok, mai "antireklámok", kortárs alkotók 
reflexiói a témára. (2019. május 30-ig)
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városok falvak
szövetsége

ség ellenére a művész képeinek a Balaton és a 
természet a főszereplője. (szeptember 30-ig)
• vajkai Aurél emlékezete (október 30-ig)
• Szent istván király emlékezete (december 31-ig)

zEBEGÉNy

Szőnyi István Emlékmúzeum
Bartóky u. 7. Tel.: 27-620-161
www.szonyimuzeum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Kórusz józsef (1927–2010) festő- és grafikus-
művész jubileumi kiállítása (szeptember 9-ig)
• átlényegítés – Szakralitás Szőnyi istván fes-
tészetében (szeptember 15.–2019. május 26.)

• Hiszünk a halál előtti életben – válogatás az 
irokéz Gyűjtemény kortárs és neoavantgárd 
műveiből (december 31-ig)

Laczkó dezső Múzeum
Erzsébet sétány 1. Tel.: 88-799-191
www.ldm.hu, Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Újra szárnyal a fehér Sas! Küzdelem az 
önálló Lengyelországért (1795–1918)
(augusztus 5-ig)
• Ezernyolszáznegyvennyolc, te csillag – Emlék-
kiállítás az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulójára (október 21-ig)
• változatlan változó – veszeli Lajos festőmű-
vész kiállítása – A szellemi és műfaji sokszínű-
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K O H Á N  KÉPTÁR

Magyar és román kortárs képzőművészet Hunya Gábor gyűjteményéből
Dincolecţia de arta conteporană maghiară și română a lui Gábor Hunya

„EMLÉKEZET ÉS ELVÁGYÓDÁS”
ERKEL FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS MÚZEUM NONPROFIT KFT.

„AMINTIRI SI DORINŢĂ”

Kohán Képtár (Gyula, Béke sgt. 35.)  / Galeria Kohán (Gyula, bulevardul Béke nr. 35.)
Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont Török torony (Gyula, Kossuth u. 15.)  /  Turnul Turcesc al Centrului de vizitatori al Castelului Almásy (Gyula, strada Kossuth nr. 15.)
Gyula, Szent Miklós park 1. előtti útszakasz  /  parcul Sf. Nicolae nr. 1, Gyula
2018. június 15-október 7.  /  15 iunie-7 octombrie 2018  |  Megnyitó: 2018. június 14. (csütörtök) 17.00  / Vernisajul expoziției: 14.iunie (joi) 2018 ora 17.00
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