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Pierre-Auguste Renoir remekműve
a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében

Szarmaták:
mítosz és valóság

Idén tavasszal egy újabb sztárfestő
képével, Pierre-Auguste Renoir 1903ban festett Fekvő női akt (Gabrielle)
című alkotásával gyarapodott a
Szépművészeti
Múzeum
gyűjteménye. Az impresszionista mester remekművét (mely egyébként
Renoir személyes kedvence is volt
sokáig) a múzeum a magyar kormány támogatásának köszönhetően
vásárolta meg mintegy három és fél milliárd forintért. A képen Gabrielle Renard, felesége
unokatestvére látható, aki − az akkor már idős mester múzsájaként − számos kései művét is ihlette. Renoir kisebb-nagyobb módosításokkal többször megismételte a kompozíciót, amelynek
három verziója ismert: a most magyar tulajdonba került az első változat, illetve a későbbiek,
amelyeket a párizsi Musée d’Orsay és a Musée de l’Orangerie gyűjteményei őrzik. A festményt
1907-ben a Nemzeti Szalonban már láthatta kiállításon a magyar közönség, ám akkor a múzeum nem
tudta megvásárolni. Most, több mint száz évvel később Renoir remekműve visszatért Budapestre:
a Szépművészeti Múzeum lett a végleges otthona, ahol augusztus 20-ig egy erre az alkalomra ös�szeállított kamarakiállításon találkozhatnak vele a látogatók.

Sarmatia... Aki ma fellapoz egy 16. századi lengyel, humanista írást, annak biztosan feltűnik,
hogy Lengyelország több helyen is e néven szerepel e könyvekben. Ez természetesen nem az
írók fantáziájának a műve, a kora újkori (16–18.
századi) lengyel nemességtől ered, akik ekkoriban előszeretettel eredeztették magukat az
ókor egyik harcias, lovas nomád népétől, a szarmatáktól. A nemesi képzelet és a „szarmatizmus”
köré épített legenda hamar elterjedt az egész
országban, s hatással volt az élet számos területére. Bár a lengyel–szarmata rokonság elképzelése ma már történelmi fikciónak tekinthető,
kultúrtörténeti tényezőként és a lengyel nemzeti öntudat kialakulásában játszott szerepe miatt
még ma is érdekes kutatási anyag. A szarmaták
az 1–2. században a magyar Alföldön sem voltak ismeretlenek, több tárgyi emlék (temetői hagyaték, edény, fegyver, öltözék) is fennmaradt
ittlétükből. Az ópusztaszeri kiállítás célja, hogy
a szarmaták valódi használati tárgyait összevesse a szarmatizmus korszakában készültekkel.
A tárlat gerincét a Tarnówi Regionális Múzeumból érkező anyag adja, de a kiállításra Szegedről,
Bajáról, Csongrádról, Szentendréről és Szentesről is érkeztek izgalmas leletek.

Pierre-Auguste Renoir: Fekvő női akt kamarakiállítás
Szépművészeti Múzeum,
Budapest, augusztus 20-ig

KINCSESTÁR: 19. SZÁZADI MAGYAR FESTÉSZET
A KOVÁCS GÁBOR-GYŰJTEMÉNYBŐL
A 19. század a nemzetté válás kiteljesedésének korszaka Magyarországon,
amely magába foglalja a reformkor polgárosodási törekvéseit, az 1848-as
forradalom és szabadságharc eseményeit, majd az osztrák elnyomással
szembeni nemzeti ellenállás időszakát, végül a Habsburg Monarchiával
történő kiegyezést követő, több évtizedes dinamikus fejlődést. A politikai,
gazdasági és társadalmi változásokkal párhuzamosan újra virágkorát éli
a kultúra, ezen belül a képzőművészet. A század végére fokozatosan megteremtődnek a művészképzés és a műkereskedelem alapvető feltételei, a
művészek többsége pedig külföldi tanulmányaik befejezése után hazatér, és
itthon törekszik önálló egzisztenciára, ezzel európai színvonalra emelve a
magyar művészetet. A kiállítás e sokrétű és színes korszak festészetéről ad
reprezentatív áttekintést, felvonultatva a 19. század művészetének összes
fontos stílusirányzatát a klasszicista kezdetektől a romantika és a realizmus térhódításán át egészen a századvég naturalizmusáig. Csak néhány
név a lenyűgöző válogatásból: Paál László, Munkácsy Mihály, Mednyánszky
László, Székely Bertalan és Barabás Miklós alkotásait is felvonultatja a tárlat.
Kápolnásnyék, Halász Kastély: 2019. július 20. – november 10.

Munkácsy a Zsolnay
Negyedben
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed m21 Galériája
általában a kortárs képzőművészet bázisa, idén
azonban a magyar festőzseni, Munkácsy Mihály
kiállításának ad otthont fél éven át. A kiállított
művek Pákh Imre magyar–amerikai műgyűjtő kollekciójából érkeztek Pécsre. Ma vitathatatlanul
ez a legnagyobb Munkácsy-magángyűjtemény a
világon, s egyben a legátfogóbb is, ugyanis Munkácsy életművének valamennyi szakaszából őriz
festményeket, az Ásító inastól a monumentális,
bibliai témájú műveken és a kedves szalonzsánereken át egészen a késői melankolikus tájképekig.
A kiállításon a festmények mellett Munkácsy több
rajza, tanulmánya, vázlata és az életét dokumentáló fotóanyag is szerepel, összesen 58 mű és közel 20 fotó. A kiállítás igazi színfoltja a Munkácsyt
megjelenítő, más ismert művészek által készített
művek csoportja, ugyanakkor a tárlat eddig soha
be nem mutatott alkotásokkal is igyekszik levenni
lábukról a rajongókat. Ezek közé tartozik Munkácsy Műteremben V. című képe, illetve az Éjjeli
csavargókhoz készült tanulmánya, de itt debütál
hat, korábban soha ki nem állított rajz is, köztük
egy rendkívül korai kompozíciós vázlat, egy késői
önarckép és számos, a Golgotához készült vázlat.
Munkácsy a Zsolnay Negyedben
m21 Galéria, Pécs
november 10-ig

Szarmaták: Mítosz és valóság
Az ókori szarmaták régészeti hagyatéka és az
újkori lengyel nemesi képzelet
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark,
augusztus végéig
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Modern irányzatok a magyar fotográfiában

„Sose a számat figyeljék, hanem a kezemet, vigyázat,
csalok!” – figyelmeztette fellépésein mindig közönségét
Rodolfo. Ám hiába figyelték, mégis sikerült mindenkit
lóvá tennie. Rodolfo (polgári nevén Gács Rezső) nagy
történelmi változások idején élt, de mindig sikeres tudott
maradni, mert hitt abban, amit csinált, szenvedélyesen
szerette a bűvészetet, és annak szentelte egész életét
(még nyugdíjas korában is napi négy órát gyakorolt otthon, a tükör előtt). Utolsó nyilvános fellépése 1986. január 13-án volt a Mikroszkóp Színpadon, egy évvel később,
1987. január 25-én, 75 évesen hunyt el Budapesten.
Rodolfo nemcsak kellékeit, könyveit és kártyáit hagyta az
utókorra, hanem szerencsére pályája kezdetétől következetesen dokumentálta saját munkásságát is. Megőrizte
fellépéseiről a színlapokat, szórólapokat, műsorfüzeteket, s ez a precíz dokumentálás mára felbecsülhetetlen
kinccsé vált. Hagyatéka – melyet ma a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely őriz –,
most a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban várja a régi és az új rajongókat.

André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Brassaï, Martin Munkacsi és további közel
húsz különleges magyar fotográfus 150 izgalmas alkotásával vár mindenkit a Csók István Képtár.
Az egyetemes fotóművészet öt világhírűvé vált alkotójának képei nagy kedvencek a világ számos részén
(pl. Párizsban, Berlinben és New Yorkban), idén nyáron a székesfehérvári közönség számára sem
marad kérdés, hogy miért. A tárlatra érkezők az öt világhírű fotós munkáiban elmélyedve a magyar
fotótörténet legsikeresebb korszakát, az első világháborút közvetlenül megelőző évektől a második világháború végéig terjedő időszak „képes” pillanatait ismerhetik meg. A nagyszerű válogatás
ízelítőt ad az 1910–40-es évek társadalmi és művészeti közegéből, a divat világából, de a háborúk
pusztításaiból is. A tárlatra ugyanakkor az „ötök”
stílusteremtő fotói mellett a világban kevésbé
ismert, Magyarországon alkotó kortársak – többek között Balogh Rudolf, Escher Károly, Haár
Ferenc, Kálmán Kata, Kerny István, Pécsi József –
munkáit is elhozták, mely nagyszerű lehetőséget
kínál arra, hogy ki-ki összevethesse életművüket
világhírű társaikéval, továbbá megismerhesse
művészeti látásmódjuk párhuzamait vagy éppen
különbségeit.

„Vigyázat, csalok!”
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, szeptember 8-ig

HÍRESEK és KÉPEK
Modern irányzatok a magyar fotográfiában
Csók István Képtár, Székesfehérvár
szeptember 8-ig

Száz éve született Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós
A Bajor Gizi Színészmúzeum Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós személyében két olyan nagy formátumú művész születésének 100. évfordulóját ünnepeli idén, akik a magyar színpad legújabb kori történetének
megkerülhetetlen és kétségkívül igen szeretett alakjai. Különleges vállalkozás e két jelentős színészsorsot közös kiállításban megjeleníteni,
hiszen alkatuknál, habitusuknál fogva egymástól nagyon eltérő színészeszményt testesítettek meg. A magyar színházi emlékezet Bessenyei
erőteljes, szenvedélyes természetéhez elsősorban a hősi karaktereket
köti: Othello, Bánk bán és Kossuth Lajos alakját; míg Gábor Miklós
önmagával is sokat vívódó, intellektuális alkatához Hamlet, Lucifer és
Robespierre figuráját kapcsolja. Ezt a sztereotip képet azonban hamar
ledönti a kiállítás, s kiderül, hogy a magas szintű mesterségbeli tudás
birtokában mindketten szinte valamennyi színházi műfajban otthonosan mozogtak. A fotókban, dokumentumokban, hangzó- és filmes anyagokban gazdag tárlaton a két színészóriás művészi kiteljesedésének
évei tematikus rendben, szerepkörök szerint követik egymást, ugyanakkor az egyéni pályák bemutatása mellett a kiállítás megidézi kettejük
találkozásait is megidézi.
Hősök tere
Száz éve született Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós
Bajor Gizi Színészmúzeum, Budapest
2020. január 19-ig

Hatalom és művészet
A fiatal korától kezdve európai horizonton tájékozódó szobrász, Barta Lajos (1899–1986) csak az
1940-es évek második felében talált rá saját művészi útjára, absztrakt stílusára. Ekkor már közel
ötvenéves volt, túlélte a munkaszolgálatot, a holokausztot, a második világháborút, 1945–48 között pedig az Európai Iskola művészcsoport tagja volt. Ebben az időben fedezte fel szobrászként és
rajzolóként is az absztrakcióban rejlő lehetőségeket. 1949-re Barta rátalált érett, egyéni művészi
hangjára – a dinamikus, organikusan egymásba szövődő formák, az életigenlő kisugárzás váltak
formanyelvének ismertetőjegyeivé. A Kiscelli Múzeum Túlélési stratégiák című kiállítása folytatása
annak az öt éve tartó kutatómunkának, melynek során a múzeum gyűjteményében őrzött anyagokból kiindulva egyes tárgyakon vagy műcsoportokon, az azokhoz kötődő történeteken keresztül a
hatalom és művészet viszonyának kérdését elemzik és mutatják be. A mostani tárlat sem kizárólag művészettörténeti szempontból vizsgálja
Barta Lajos pályáját, hanem a hidegháború
történeti-politikai összefüggésében mutatja be
a művész lehetséges túlélési stratégiáit: az autonómia megtartásának igényét, a kultúrpolitikának való megfelelés nyomasztó kényszerét,
a belső, majd a külföldi emigráció és az idegen
közegbe való integráció összes állomását.
Barta Lajos – Túlélési stratégiák
Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár, Budapest,
szeptember 22-ig
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Vincent van Gogh rajzai
Vincent van Gogh festményei a művészettörténet leghíresebb
alkotásai közé tartoznak, ugyanakkor ezernél is több rajza jóval
kevésbé ismert, pedig művészi pályája során mindvégig, 1880-tól
1890-ig folyamatosan rajzolt. A rajzolás nemcsak képességeit
fejlesztette, hanem elősegítette művésszé válását is, ugyanakkor
gyakorlati okok is szerepet játszottak, hiszen a rajzokhoz szükséges alapanyagok olcsóbbak voltak, mint a festékek és a vásznak.
Rajzai olyan témákat jelenítettek meg, amelyeket a művész érdekesnek talált, illetve alkalmasak voltak arra, hogy pillanatnyi
benyomásokat rögzítsen velük, de gyakran segítségükkel kísérletezte ki festményei témáját, kompozícióját, sok esetben pedig
éppen az elkészült festményt rajzolta le, hogy így, levélben elküldve megmutathassa művét, elsősorban testvérének, Theónak. A keszthelyi kiállításon látható
heliogravürök az 1880-as évek első felében készült rajzokat mutatják be, a művész főműveivel
fémjelzett franciaországi éveit megelőző hollandiai időszakának termését. A 101 darab rajz
egy magángyűjtő, Thomas Emmerling tulajdona, aki rendszeresen utaztatja gyűjteményét, mert
szeretné, ha a rajzokat a szélesebb közönség is megismerné.
„Igazabb a szó szerinti valóságnál”
Vincent van Gogh rajzművészete – 100 heliogravür
Helikon Kastélymúzeum, Keszthely, szeptember 22-ig

Erik Kessels több élete
Erik Kessels (1966–) kamera, sőt objektív nélküli fotós. Zsenialitása abban rejlik, hogy már meglévő
fotókat hasznosít újra, s az újrarendezés és -felhasználás által válik alkotójukká. A munkáiban
található fényképek a legkülönfélébb archívumokból származnak: a tudományos, nyilvános és
magángyűjteményektől a bolhapiacon vásárolt családi albumokon át egészen az online fotókig.
A Mai Manó Házban látható kiállítására tizenhét projektjét (köztük egy kifejezetten Budapestről szóló fotókönyvét) hozta el, melyek végigvezetik a látogatókat Kessels teljes, immár húsz
éve tartó életművén. Az egyedi válogatásban
láthatnak képsorozatot duzzadt szemű, vérző
orrú gyerekekről (Kessels saját gyerekei egy-egy
otthoni baleset után), belenézhetnek egy férj és
feleség utazós-nyaralós képeibe, amikor is a fotós mindig a férj volt, az alanya pedig a feleség
valamilyen szép helyen pózolva. Külön blokkot
szentel Oolongnak, a japán nyúlnak, akinek
gazdája évekig fotózta kedvenc házibarátját
mindenféle tárgyakkal (gofri, falevél, kisautó) a
fején, de megmosolyogtatóak az „ujjas” képek
is, hisz egy-egy belógó ujjperc miatt elrontott
képhez sokunknak fűződik személyes élménye is.
Erik Kessels több élete
Mai Manó Ház, Budapest
augusztus 18-ig

Mi történt 1929-ben?
A Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású, a
Pompidou Központtal közösen szervezett
szürrealista kiállítása a párizsi intézmény
gazdag gyűjteményéből válogatott anyagra
épül. A tárlat a szürrealista mozgalom történetének egy rendkívül izgalmas időszakára
fókuszál: az 1929-es év eseménydús, személyes és művészi ellentétekben bővelkedő
történésein keresztül mutatja be az irányzat
fő tendenciáit, a csoport vezéralakjait és kiemelkedő alkotóit. Az 1929-es év eseményei
közül mindenképp említésre méltó a katalán
mester, Salvador Dalí feltűnése a párizsi művészeti szintéren, aki hamarosan kulcsszerepet is vállal a csoport életében. Ekkor mutatják be a Louis
Buñuellel együtt készített Un chien Andalou (Andalúziai kutya) című filmjét, a szürrealista mozgóképművészet első remekművét, amely megmutatja, hogy a mozgalom által hirdetett rendhagyó látásmód,
új alkotói felfogás a lehető legváltozatosabb technikai megoldásokkal alkalmazható. Ezen kívül a kiállítás széles áttekintést nyújt a szürrealista csoport ekkor készült munkáiból, olyan művészek segítségével,
mint Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, René Magritte, Pablo Picasso, Francis Picabia. Man Ray és
Brassaï alkotásai a szürrealista fotóművészetet képviselik, és mellettük olyan kevéssé ismert, de jelentős alakokkal is megismerkedhet a közönség, mint Jacques-André Boiffard.
A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig. Válság és újjászületés 1929-ben
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, október 20-ig

Ádám Gyula fotográfiái a Hagyományok Házában
Pünkösdkor pünkösdről nyílt fotókiállítás a Hagyományok Házában. A képek alkotója Ádám Gyula
Magyar Művészetért díjas erdélyi fotográfus, akinek kiállított munkái a pünkösdi ünnepkört járják
körbe, több erdélyi ikonikus helyszínt is bemutatva. A kiállítási anyag egy igazi kincs, hisz úgy tárja
nézője elé az erdélyi magyarság ünnephez főződő szokásait, ahogy egy turista csak kis szerencsével,
de leginkább soha nem láthatja. A tárlat középpontjában az erdélyi pünkösd legjelentősebb színhelye
és eseménye, a csíksomlyói búcsú áll, de bemutatja a keresztaljak hajnali indulását Alcsík, Felcsík és
Gyimes falvaiból, a csángó misét, illetve a pünkösdvasárnap hajnali napba nézés szokását is. Ádám
Gyula a népi kultúra megőrzése (sőt megmentése)
céljából készíti dokumentumfotóit immár sok-sok éve.
Munkáját akkor sem hagyta abba, amikor tilos volt
fotókat készítenie. Első kiállítását – mely a moldvai
csángók mindennapjait mutatta be – 1990-ben
Csíkszeredán láthatta a közönség, s olyan nagy
siker volt, hogy tárlata nem sokkal később eljutott
Európa számos nagyvárosába is. Mostani kiállítása augusztus végéig várja az érdeklődőket.
Ádám Gyula – „Áldott szép
Pünkösdnek gyönyörű ideje”
Hagyományok Háza, Budapest
augusztus 30-ig
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HANGfEGYveREK

sok fa
vízmotívumok a 19. századi nemzetközi és
magyar festészetben. A képzőművészeti és
irodalmi alkotásoknak kimeríthetetlen tárháza a víztematika. A vaszary Galéria és a
Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti
Galéria közös tárlata elsősorban a víz hétköznapi élethez kötődő kérdésköreiből válogatva
tárja közönség elé a 19. században született
nemzetközi – döntően francia – és magyar
remekműveket. olyan neves francia művészek alkotásai lesznek jelen a tárlaton, mint
a realista festészet atyjaként számon tartott
Gustave Courbet, vagy a francia barbizoni
iskola meghatározó mesterei, Jules dupré
és Charles-François daubigny. A hazai művészek sorát pedig többek között Benczúr Gyula, id. Markó Károly, Mészöly Géza, Mednyánszky László,
Munkácsy Mihály, Paál László és Szinyei Merse Pál neve fémjelzi. A klasszicizmuson, a romantikán, a
realizmuson, a naturalizmuson, a plein air festészeten és az impresszionizmuson átívelő, több mint
félszáz festmény a korszakra jellemző művészettörténeti és stiláris összképet is megjeleníti.

A ModEM fiatal kurátoroknak kiírt pályázatának
nyertes kiállítása három pályakezdő hangművész
munkáit mutatja be. Noha a hangművészet a futurizmus óta eltávolodott a háborútól, a háború
időközben felfedezte magának a hangot, amely a
szó szoros értelmében fegyverré vált: olyan hadi és
rendvédelmi eszközzé, amely leplezett vagy direkt
erőszakkal gyakorol hatást a pszichére és a testre.
Hangfegyvernek tekinthető minden, ami auditív
médiumokon keresztül tömeget oszlat, fájdalmat,
maradandó károsodást vagy halált okoz, de az is,
ami képes befolyásolni, összezavarni, félelmet kelteni, lehallgatni vagy épp megtéveszteni. A kiállítás
fekete tereiben felhangzó és megjelenő munkák a szonikus fegyverkezés fiktív és valós példái. A különféle hanginstallációk hol a testünkben rezonálnak, máskor négykézlábra állítanak vagy tettestárssá tesznek mások lehallgatásában. Megmutatják, hogyan válhat a saját hangunk fegyverré, hol van
a határ befogadható és befogadhatatlan hangok között, és milyen pusztító is lehet a csend. Nem
csupán tematizálják hang és háború sokrétű viszonyát, de finoman használják is a hangfegyverek
különféle technikáit, szembesítve a hang szétzúzó és összekötő, esztétikai és fizikai erejével.

szövetsége

vaszary Galéria, Balatonfüred, november 17-ig

NAGYBáNYÁTól bRASSóIG –
eRDéLYI FESTŐk A böhM-GYŰjTEmÉNYbŐl

Magyarországon ritkán látható festmények, a legjelentősebb
magyar és szász vonatkozású magángyűjtemények közé sorolható kollekció érkezett júniusban a gyulai Kohán Képtárba.
Az irigylésre méltó gyűjtemény tulajdonosa nem más, mint
dr. Böhm József, aki számos olyan mű büszke gazdája, amely
akár a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításában is helyet kaphatna. A többek között Ziffer Sándor, Perlrott Csaba
vilmos, Ferenczy Noémi, Tibor Ernő és Mattis Teutsch János
neve Sivák Zsófia gyűjteményben a magyar alkotók mellett szász képzőművészek (pl. Hans Eder,
Grete Csaky-Copony) művei is megtalálhatók, ami meglepő, mert a magyar művészettörténetírás, de még az erdélyi is igen ritkán gondolkodik sokszínű régiókban, inkább csak a magyar művészet körülhatárolására törekszik. A Gyulán látható művek többsége a figuratív ábrázolás körébe
tartozik, de Henrik Neugeboren (Henri Nouveau) vagy Mattis Teutsch János konstruktív és lírai
absztrakciója révén az elvontabb, a filozofikusabb művészetet kedvelők is megtalálhatják kedvenc
stílusuk jegyeit a kiállításban. A válogatásból nem maradtak ki a nagybányai tájképek sem, míg
Perlrott Csaba vilmostól egy szép Notre dame-ábrázolást is bemutatnak.
A NAGyBáNyáTóL BRASSóIG –
ERdÉLyI FESTőK A BöHM-GyűJTEMÉNyBőL
Gyula, Kohán Képtár, augusztus 25-ig

HANGFEGyvEREK
Modem, debrecen; augusztus 4-ig

HeNRi mATiSSe AZ eSTERHÁZY-KASTélYBAN

A pápai Esterházy-kastélyba mindig öröm ellátogatni, különösen akkor, amikor Henri Matisse, a
klasszikus modernek nagy, francia mesterének remekeit rejtik kiállítóterei. A művész 72 éves volt,
amikor átesett egy súlyos operáción. Az ágyhoz és kerekesszékhez kötött festőnek lehetetlenné
vált a hosszú álldogálás a festőállvány előtt. Nem esett kétségbe, helyette mindent megtett azért,
hogy alkalmazkodjon ehhez az új és nehéz szituációhoz. Hamarosan új technikát dolgozott ki,
ollóval kezdett „festeni”: színpompás papírkivágásokat készített. Ezzel időskorában annyira különleges műalkotások kerültek ki a kezei közül, hogy pályáját sikerült egy olyan igazán hatásos záróakkorddal befejeznie, ami igen keveseknek adatott meg. Ezek a limitált kiadású mesteri litográfiák
(többek között Pierre de Ronsard Szerelem virágai című kötetének illusztrációi) és más líraian szép
rajzok keltek most életre az Esterházy-kastély
falai között. A varázslatos bemutató lehetősége egy szerencsés találkozásnak köszönhető,
hisz dali és Picasso munkáinak kiállítása után
ez már a harmadik olyan tárlat, amit a német
műgyűjtő, a hazai múzeumokkal igen jó viszont
ápoló Thomas Emmerling jóvoltából sikerült
megrendezni Pápán.
SZíNEK ÉS FoRMáK,
HENRI MATISSE-KIáLLíTáS
Esterházy-kastély, Pápa
október 31-ig
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A LEBeGŐ VILáG KÉpE - AZ ukIYO-e HATÁS

AZ éV KIálLíTáSA
voNALBA ZáRT TöRTéNeTEK

sok fa
ukiyo-e. A japán szó annyit tesz magyarul, hogy
„a lebegő, tünékeny világ képe”, egyben művészeti
irányzat. A Magyarországon eddig példa nélküli
tárlaton bárki bepillantást nyerhet a 19–20. századi
európai művészeket is megihlető, izgalmas irányzat
világába. A 17. és 19. század között virágzó művészeti stílus mesterei fametszeteken és festményeken igyekeztek megragadni a világ múlandóságát,
legyen szó a női szépségről, tájakról, történelmi
eseményekről, a növény- vagy állatvilágról és az
erotikáról. Misztikummal fűszerezett, utánozhatatlan színátmeneteket felvonultató alkotásaik olyan
európai művészekre voltak inspiráló hatással, mint
Claude Monet, vincent van Gogh vagy Henri de
Toulouse-Lautrec. A kiállítás a művészeti irányzat
jegyében kiírt pályázatra beérkező művekből nyílt
a japán–magyar diplomáciai kapcsolatok 150. évfordulója apropóján. A pályázat, s egyben a tárlat
célja, hogy a japán kultúra felé irányítsa a figyelmet.

Idén a Hetedhét Játékmúzeum Vonalba zárt
történetek című, Réber László grafikusművész életművét bemutató állandó tárlatának ítélték oda „Az év kiállítása 2019” díjat.
A Pulszky Társaság kilencedik alkalommal
meghirdetett pályázatára ebben az évben tizenkét intézmény jelentkezett tárlatával, ezek
közül lett a székesfehérvári a legjobb.
Hihetetlenül gazdag Réber László (1920–
2001) grafikai életműve. Könyvillusztrátori
munkássága különösen ismert, elvégre generációk nőttek fel azokon a gyermekkönyveken,
amelyekben Lázár Ervin meséit vagy éppen
Janikovszky Éva történeteit az ő rajzai tettek teljessé, még élvezetesebbé. Réber neve
azonban más jelentős alkotók nevével is öszszeforrt, hiszen számtalan szépirodalmi mű sikeréhez járult hozzá sajátos grafikáival. Az ő rajzai
illusztrálták egyebek között örkény István híres egyperceseit vagy éppen Kurt vonnegut köteteit is.
ám emellett készített karikatúrákat, újságrajzokat, önálló grafikai lapokat, plasztikákat, tervezett
és rajzolt animációs filmeket is. Réber művészetének ez a sokszínűsége kevésbé ismert, pedig
autonóm grafikai művei igen jelentősek. Szuggesztív, mindössze néhány vonalból kialakított rajzai
a 20. századi magyar grafika kiemelkedő darabjai, de külföldön is csodált, és számtalan díjjal
jutalmazott művésznek számított.
A Hetedhét Játékmúzeum díjnyertes kiállítása nemcsak méltó emléket állít a tizennyolc éve elhunyt grafikusművésznek, hanem meg is idézi annak kedves, játékos, olykor groteszk szemléletét.
Egy igazi élménytárlat „egy eleven, interaktív játszóhely” ez, ahol a számtalan kreatív ötlet és
játék révén a gyerekek és a szüleik is remekül érezhetik magukat. Ebben gombnyomásra meghallgatható örkény-egypercesek, mágnesjátékok, rajzfilmek, megszólaltatható képek, digitalizált
karikatúrák és természetesen a rajzaiból áradó sok-sok humor van segítségükre, amelyek által
valóban egy olyan kiállítás született, amit csak szeretni lehet.

szövetsége

A LEBEGő vILáG KÉPE – AZ uKIyo-E HATáS
duna Múzeum, Esztergom
augusztus 16-ig

KoNdOR bÉlA, AZ uToLSó IKONFeSTŐ

„Ki vállalkozik arra, hogy a rohanó, változó világban ne a fősodorban ússzon, ne azt csinálja,
aminek a törvényei internacionálisak? Kondor Béla volt az, aki valami ilyenre vállalkozott. Megpróbálta az ikonfestészet hagyományait folytatni. Annak formai monotóniáját ő egy tartalmival
váltotta föl. Ha úgy tetszik: vállalkozott arra a századunkban valóban hálátlan feladatra, hogy
az ún. örök emberi értékeket állítsa művészetének középpontjába” – írta Kondor Béláról Kovács Péter művészettörténész Az utolsó ikonfestő című cikkében. A titulus, melyet később más
művészettörténészek is átvettek Kondor kapcsán, egyszerre utal életművének ikonos korszakára, világképének univerzális jellegére és a művészet iránti szerzetesi alázatára. Kondor rövid
művészi pályája során feldogozta a keresztény mitológia elemeit, bibliai alakok, illetve szentek életének
történeteit, beemelte a régi műfajok formakincsét,
kompozícióit, de előszeretettel használta fel a keleti
kereszténység kultikus szentképeinek, az ikonoknak a
képszerkezetét is. Ezúttal a Kogart Tihany tiszteleg a
kétszeres Munkácsy-díjas festőművész Krisztusokkal,
angyalokkal, szentségtörő szentekkel és vigyorgó ördögökkel benépesített életműve előtt.
KoNdoR BÉLA – AZ uToLSó IKoNFESTő
Kogart Tihany
szeptember 15-ig

voNALBA ZáRT TöRTÉNETEK
Réber László grafikusművész állandó kiállítása
Szent István Király Múzeum – Hetedhét Játékmúzeum, Székesfehérvár
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Bauhaus, az örök kortárs?

vényű tudást leszűrni a látottakból.
Így egy klasszikus művészeti alkotást
elemezve például a kompozíciót alkotó
alapformákat leegyszerűsítve, racionalizálva jutottak el a végtelenül egyszerű
geometrikus alapformákig, amelyekből
aztán építkeztek saját munkájuk során.
Jovanovics Tamás Boogie Woogie sorozatának két darabja és Kokesch Ádám
munkái ehhez az alkotói attitűdhöz
kapcsolódva használnak fel egyszerű elemeket, majd azokat felhasználva állítanak össze egy bonyolultabb
geometrizáló egységet.

„A tárlaton látható művek tanúsága szerint a Bauhaus tevékenysége során felvetett művészeti,
szakmai problémakörök ma is foglalkoztatják a művészeket” – mondja Petró Zsuzsanna művészettörténész, a Ludwig Múzeum Bauhaus 100. Program a mának. Kortárs nézőpontok című
kiállításának egyik kurátora.
Európa-szerte rengeteg helyen és módon
ünneplik a Bauhaus századik évfordulóját.
Hogyan próbálja megragadni a Ludwig Múzeum kiállítása a Bauhaus fogalmát ebből az
alkalomból?
Igen, sokféle megemlékezés, történelmi feldolgozás, vagy akár a Bauhaust újragondoló
kiállítás nyílt az idén. A Ludwig Múzeum nem
a történelmi áttekintést tűzte ki célul, nem
utolsósorban azért, mert itthon alig találhatók a szó szoros értelmében Bauhaushoz kötődő művészettörténeti emlékek vagy akár építészeti alkotások. A Bauhaus 100. Program a
mának. Kortárs nézőpontok című kiállításra
kortárs képzőművészek olyan alkotásait válogattuk be, amelyek valamilyen úton-módon
kapcsolódnak a Bauhaus eszméihez, törekvéseihez, vagy választ keresnek a Bauhaus által
felvetett művészeti és formaalkotási kihívásokra. A Bauhaus, ahogy a kiállítás címe is
mutatja, a „ma” művészete, formatervezése,
építészete számára igyekezett programot
meghatározni. Mi ezt úgy értelmeztük, mint
a mindenkori „mát”, az örök kortárst, a folytonos újat, ami mindig aktuális.
Milyen módon jelenik meg, hogyan él tovább
a Bauhaus napjainkban?

Ugyan a Bauhaus iskola 1933-ban végleg bezárt, az ott tevékenykedő oktatók, valamint
diákok ezt követően szétszóródtak a világban
és így vagy úgy továbbörökítették a Bauhaus
elveit, művészeti-építészeti felvetéseit. A Ludwig Múzeumban látható művek tanúsága
szerint a Bauhaus tevékenysége során felvetett művészeti, szakmai problémakörök ma
is foglalkoztatják a kortárs művészeket. Nem
meglepő, hiszen a Bauhaus olyan formaalkotási alapkérdésekkel foglalkozott, amelyek a
design, az építészet és a képzőművészet területén is megjelennek.
A kiállításon több mint ötven alkotó munkáit
láthatja a közönség. Hogyan rendszerezték
ezt a kiterjedt anyagot?
A kiválogatott műveket témakörök szerint
osztottuk fel. Olyan hívószavakat választottunk, amelyek valamilyen Bauhaus-probléma
körre utalnak. Így kialakítottunk egy „előtanulmány” szekciót, valamint a „fény”, „szín”,
„forma” csoportokat, a „formán” belül kiemeltük Molnár Farkas Vörös kockaház tervét, ezen kívül van még egy „színház” termünk és egy „játékszobánk” is.
Tudna a kiállításból példákat említeni, hogy a
munkákban milyen formában kerül
kifejezésre a Bauhauas-kötődés?
Néhány esetben, mint például Károlyi Zsigmond sorozatában közvetlen kapcsolat áll fenn a kiállított
munkák és a Bauhaus egyik egykori
tanára, Vaszilij Kandinszkij elméleti
munkássága között. Károlyi Zsigmond a hetvenes években kezdett
el foglalkozni Kandinszkij színelméletével, a színek pszichológiai
hatásával, valamint az alapszínek
és alapformák összefüggéseivel.
Ennek a művészi kutatómunkának
az eredménye az a műegyüttes,

amelynek egy részét bemutatjuk a kiállításon. Losonczy István vagy Király Eszter szintén
a színkutatás, színkeverés, színátmenetek alkalmazási területeit kutatja. Nemcsics Antal két
szemléltető modellje is látható
a tárlaton, a Színország kapuja,
valamint a 42. Velencei Biennálén szerepelt Colorium című
makett kisebb méretű változata. Nemcsics Antal a Műszaki
Egyetem oktatójaként kidolgozta a színdinamika-oktatás tananyagát, megalkotta a Colorid
színrendszert, a komplett színharmónia-elméletet, továbbá
foglalkozott színdinamika-környezetelmélettel is. A „forma”
szekcióból a teljesség igénye
nélkül kiemelnék egy-két
alkotást, amelyek mindegyike kissé áttételesebben, de talán annál izgalmasabb
szálakon kötődik a Bauhaus formaalkotási
alapelveihez. A Bauhausba jelentkező diákok már a kezdetek kezdetén, az előtanulmányok során a tanárok által felügyelt, de
elsősorban egyéni feladatok, kísérletezés,
valamint klasszikus műalkotások elemzése
során sajátították el azokat az elméleti és
gyakorlati készségeket, amelyekkel felvértezve később azon dolgoztak, hogy a mindennapi ember számára művészi igényű
környezetet alakítsanak ki. A környezeti
látvány elemzése nem puszta másolást
jelentett, hanem igyekeztek általános ér-

A kortárs alkotók mellett előfordul azért néhány eredeti Bauhaus-tárgy is.
Van egy amolyan kiállítás a kiállításban rész
is a tárlaton. Partnerünk, a Magyar Építészeti
Múzeum mutat be ezen a speciálisan erre az
alkalomra épített „történelmi alagútban” eredeti dokumentumokat, leveleket, fotókat, sőt
néhány eredeti bútort és használati tárgyat is,
mint például egy csővázas bútoregyüttes, vagy
Bauhaus-tojásfőző.
Bauhaus100. Program a mának.
Kortárs nézőpontok
Ludwig Múzeum, Budapest
augusztus 25ig
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Restaurátortitkok

Szentendrei álmok

Hagyomány, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban nyaranta a Megmentett műkincsek kiállítás-sorozat legfrissebb anyaga látható. Az idei válogatásról a kurátort, Zsámbéki Anna restaurátort kérdeztük.

Meghatározó művészeti központként pozicionálja Szentendrét az országhatárokon is átívelő
Art Capital. Az idén immár negyedszerre megrendezett képzőművészeti fesztivál nemcsak Magyarországról vonz jelentős közönséget, de a környező országokból – így Ausztriából, Szlovákiából, Szerbiából, Romániából – is egyre többen érkeznek a városba, kifejezetten a kiállítások
és kísérőprogramjaik kedvéért.

Tavaly volt először, hogy a válogatás saját
főcímet kapott, és ez folytatódott: idén KŐ/
PAPÍR/FRESKÓ lett a címe. Miért pont ezt választották?
A kiállítás fő üzenete évről évre azonos, azonban
a restaurátorképzés jellege miatt nem minden
évben végeznek hallgatók az összes specializáción, így a műtárgyak is alkalmanként különbözőek. Erre a különbségre utalnak a címek. Tavaly
a művészettörténeti korszakokra helyeztük a
hangsúlyt, idén az anyagok sokfélesége ihlette
a címet, fókuszban az anyagokra, technikákra
való utalással. Egy különleges szakma kulisszái
mögé tekinthetnek be az érdeklődők. A kiállított
tárgyak melletti tablók végigkísérik őket a restaurálás folyamatán, így érzékelhetővé válik a restaurátori feladatok összetettsége. A történeti
kutatás, az anyag- és készítéstechnikai vizsgálatok tudományos háttere, a döntéshozatalok, az
etikai dilemmák, és a munkafolyamatok során
végzett beavatkozások is feltárulnak. Emellett
mozgóképpel is bemutatunk egy-egy érdekesebb munkafolyamatot, digitális rekonstrukciót.
A restaurátorok háttérben alkotó művészek,
de évről évre bemutatják munkájuk lényegét?
Éppen azért, hogy ne csak művészként, jó kezű
szakiparosként tekintsenek ránk, hiszen ennél
összetettebb a munkánk, ettől varázslatos és
egyben nehéz is. Finomítani szeretnénk a restau-

rátorokról alkotott képen. Fontos, hogy képesek
legyünk minél több tudományos ismeretanyagot is társítani az amúgy magas színvonalon
kivitelezett munkánkhoz, amelyben a művészi
szándékkal óvatosan kell bánni. A műtárgyakon
végzett beavatkozások nem lehetnek ötletszerűek, a kreativitásra való igényt a tervezésbe, a
kísérletezésbe kell átirányítanunk.
Restaurátorhallgatók diplomamunkái láthatók. Sokan választják ezt a szakmát?
Sokan végeznek restaurátori feladatokat, ám a
megfelelő képzettségűek száma még elmarad
az ideálistól. Az alázat mellett a felelősségünk
is hatalmas, mivel sokszor nem újraalkotható
műtárgyakon végzünk beavatkozásokat, így talán érthető, hogy miért van nagy jelentősége ezt
megalapozott tudás birtokában tenni. De szerencsére egyre többen fognak az egyetem elvégzése
után doktori kutatásba, tehát a szakma fejlődik.
Elindult egy folyamat, amiben egyre élesebben
elkülönül a restaurálás és a felújító jellegű szakiparosság. Fontos, hogy ez a különbség szélesebb körben is jól értelmezetté váljon, és ebben
nagy szerepe van ennek a kiállításnak is.
KŐ/PAPÍR/FRESKÓ
MEGMENTETT MŰKINCSEK 2019
Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest, június 21. – szeptember 1.

Restaurátor: Sikéné Kovács Melinda / Tulajdonos intézmény: Dobó István Vármúzeum, Gárdonyi Géza Emlékház, Eger

Az idei szemle címe: Régi és új álmok, ami elsősorban azt jelenti, hogy az álomhoz kapcsolódóan számos tárlat látható Szentendre belvárosában. Nemzetközi szempontból is jelentős
kiállításnak számít a legutóbbi Ars Electronica
(Linz) nagydíját elnyerő orosz Dmitrij Kawarga
kinetikus alkotásokból álló Anyag és test című
projektje a MűvészetMalomban. Az épület középső traktusában Nagy Kriszta Csipke Rózsika halott című helyspecifikus kiállítását láthatja a közönség, de itt tekinthető meg az osztrák
Eva Schlegel In Between, és Csurka Eszter Alfa
című tárlata is.
Az Ámos Imre–Anna Margit Múzeumban a
Paradise City kiállításon Kondor Attila, Schmied
Andi és Stefan Osnowski munkái a metaforaként értett város témájához kapcsolódnak. Az
udvaron Babos Zsili Álom az álomban címmel
készített installációt, míg a Barcsay Múzeumban a román Florin Ştefan Morpheus című új
alkotásait láthatja a nagyközönség.
Első alkalommal állít ki Szentendrén Csákány
István, aki korábban a kasseli Documentán is
szerepelt egy installációjával – mostani műve

a Vajda Lajos Múzeum felső szintjén kapott helyet. Az alsó szinten Halász Péter Tamás Tripod
című tárlata, az udvaron pedig Nagy Barbara
A takaró című installációja várja a közönséget.
A város Fő terén lévő Képtárban a Szentendrei
Teátrum fél évszázados történetét bemutató
tárlat látható, a Ferenczy Múzeumban pedig
Magyar szürrealizmus címmel egy nagyszabású, átfogó kiállítás nyílt, amely a történeti,
avantgárd irányzatként érett szürrealizmus
időszakában, annak a tartalmi és stiláris jellemzőit megjelenítő művekből ad válogatást
csaknem félszáz alkotó munkái révén.
Idén is számos kültéri kiállítás színesíti az
Art Capital programját. A Bizottság-ligetbe
szánt public art munkákra a szentendrei múzeum ezúttal is nyílt pályázatot írt ki. Szintén szabadtéri program Koronczi Endre Extrém alvás
című projektje, ahogyan azok az egyszemélyes
videófülkék is a szentendrei utcákon kaptak helyet, amelyekben a világirodalom leghíresebb
álomjeleneteivel szembesülhetnek a látogatók.
Régi és új álmok
Art Capital, Szentendre múzeumai és közterei,
szeptember elejéig
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A pokol bugyrai… „Málenkij robot”
Kényszermunka a Szovjetunióban

A háború következtében megnőtt fogolylétszám
miatt a GUPVI, a külföldiek Gulagjaként emlegetett táborok száma is jelentősen több lett.
A munkatáborok mindennapjai szigorú szabályok között zajlottak: hajnali ébresztő, órákon át
tartó sorakozó és létszámellenőrzés, ételosztás,
majd 12-14 óra munka után térhettek csak vissza
az emberek. A nők és a férfiak kivétel nélkül mind
kemény fizikai munkát végeztek, és napi teljesítményük után kapták meg következő napi fejadagjukat. Az étel mennyisége és minősége, a nehéz
munka, valamint a borzasztó higiéniás viszonyok
is mind közrejátszottak abban, hogy a táborokban egymást érték a halálesetek. Az embertelen
körülmények következtében megközelítőleg 300
ezer magyar veszíthette életét a Szovjetunióban.
Ennek a szomorú időszaknak állít méltó emléket a Magyar Nemzeti Múzeum 2017 végén
nyílt új, állandó kiállítóhelye, a Málenkij Robot
Emlékhely. A Ferencvárosi pályaudvar mellett,
a Magyar Államvasutak egykori légoltalmi
bunkerében helyet kapó kiállítás – melyet
2019-ben jelöltek az Év Európai Múzeuma Díjra, és több száz jelölt közül be is került a negyven legjobb közé – fényképeken, plakátokon,
visszaemlékezéseken és túlélőktől származó
tárgyakon keresztül mutatja be hazánk második világháborús végnapjait, a kényszermunkára elhurcoltak szörnyű sorsát és a hazatérés
keserédes pillanatait.

A Nemzeti Múzeum kiállítása ezt a hosszú évtizedekig tabuként őrzött hazugságszövetet bontja szálaira. Érzékelhetővé válik a civil fogolygyűjtés megrázó folyamata, a kényszermunka, a nők
és a gyerekek helyzete, az éhezés és a tömeges
pusztulás. Szembesít a hazatérés körülményeivel, a sokáig hallgatásra ítélt túlélők visszaemlékezéseivel. A szenvedés megértését,
átélését túlélőkkel készült riportfilmek,
műalkotások, multimédiás alkalmazások, mobiltelefonos applikáció, múzeumpedagógiai foglalkozások, programok, kiadványok segítik.
Állandó kiállítás (Csak regisztrációval
látogatható!)
Málenkij Robot Emlékhely,
Budapest
1097 Budapest, Fék utca 6.
+36 30 701 5223
www.malenkij.hu
facebook.com/malenkijrobotemlekhely
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Születésnapi tárlat
Ázsia legszebb kincseiből
A centenáriumi évébe lépett intézmény gyűjteményének legjavát mutatja be a Made in Asia
– Százéves a Hopp Múzeum című nagyszabású
kiállítás. A tárlat sorra veszi a múzeum alapítását követő nagy korszakokat, az intézmény
első igazgatója, Felvinczi Takács Zoltán művészettörténész nevéhez fűződő két világháború
közötti időszaktól a 2017-ben elhunyt neves
sinológus, Ferenczy Mária nevéhez köthető
buddhista kiállítások időszakáig.
A kiállítás több mint 500 műtárgyat mutat
be a markánsabb múzeumtörténeti periódusok
mentén vizsgálva a különböző korszakok, lehetőségek, gyűjteményezési szempontok alapján
létrejött kollekció legreprezentatívabb darabjait, tárgycsoportjait. Egyúttal megidézik a
múzeum történetének jellegzetes alakjait, a 20.
századi történelmi tragédiák sújtotta időkben a
múzeum működését, közelebb hozzák a kvalitásos és gyakran kalandos sorsú műtárgyak történetét. Külön érdekesség, hogy a nagyközönség
előtt rendszerint csak egy-egy kultúra kiemelésével, időszaki kiállításokon megmutatkozó
Hopp Múzeum most minden gyűjteményét felvonultathatja (a kínai, a japán, a koreai, az indiai, a délkelet-ázsiai, a mongol, a tibet–nepáli, a
közel-keleti és a Zichy-féle régészeti kollekciót)
– hogy mintegy „állandó mini kiállítással” kedveskedhessenek a látogatóknak.

Hopp Ferenc 1919-ben hagyományozta a magyar
államra 4000 darabos műgyűjteményét, valamint Andrássy úti villáját, hogy az az ország első
ázsiai közgyűjteményeként szolgáljon. A múzeum
megalakulását követő években Hopp tárgyai mellé a hazai közgyűjtemények keleti tárgyai (Xántus
János, gróf Zichy Jenő, gróf Vay Péter gyűjtése),
továbbá jelentős műgyűjtők (Schwaiger Imre,
Delmár Emil, Fettick Ottó, Ágai Béla stb.) szerzeményei is bekerültek. A gyűjtemény hozzáértő
rendszerezése és osztályozása, a szakszerű muzeológiai munka és az igazgatók külföldi kapcsolatai is nagyban hozzájárultak, hogy a múzeum
30 ezer darabos kollekciójába ma olyan ritkaságok tartoznak, mint a sziámi buddhista tekercsek
vagy a 7. századi ülő démonfigura.
A jubileumi évre a centenáriumi kiállítás mellett további meglepetéseket tartogat az intézmény: több kötetet is megjelentetnek, míg a tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások
mellett az ázsiai kultúráknak szentelt tematikus
hónapokat, a nyári időszakban pedig kertmozis
vetítéseket terveznek.
Made in Asia – Százéves a Hopp Múzeum
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Budapest;
2020. június 30-ig
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Egy építész újrafelfedezése
Kőrössy Albert Kálmán (1869–1955) a századforduló magyar építészettörténetének méltatlanul
elfeledett alakja, Lechner Ödön egyik legtehetségesebb tanítványa, magyaros formanyelvének
követője volt. Ezen túl életművén keresztül bemutatható a Hauszmann Alajos épületeiről ismerős
historizálás, a német Jugendstil hazánkban teret
nyert szellemisége, a magyar fauna és flóra korai megjelenése századfordulós építészetünkben,
sőt még a Kós Károly és a Fiatalok művészetére
jellemző homlokzatok és az art déco geometrikus formái és szimmetriája is.
Kőrössy tanulmányait Budapesten kezdte,
majd Párizsban, Berlinben és Münchenben
folytatta. Hazatérve Hauszmann irodájában
helyezkedett el, ahol megismerte Sebestyén
Arthur építészt: közös alkotásaik még neobarokk formában épült bérházak voltak, de
együtt tervezték az Osztálysorsjáték palotát is,
amely egykor a Március 15. téren állt. 1899ben útjaik elváltak, Kőrössy egyedül folytatta
tervezői tevékenységét, ekkor épült fel saját lakóháza és irodája a Városligeti fasor 47. szám alatt.
Habár neve a nagyközönség számára rejtve
maradt az elmúlt évtizedekben, Kőrössy Albert
Kálmán neve sokaknak bizonyára ismerősen
cseng, ha budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázi-

umra, a Váci utcai Philanthia virágüzletre, a
temesvári belvárost a gyárvárossal összekötő
hídra, a fővárosi Nádor utcai OTP székházra
vagy az egykori Tisztviselőtelepi Gimnáziumra
(ma Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) gondolunk. Hatása azonban nemcsak az
építőművészet gyakorlati terén érvényesült, az
ő kezdeményezésére változtatták meg az építészeti pályázatok szabályzatát, így téve gyorsabbá és korrektebbé a tervpályázatok elbírálását.
Dekoratív homlokzati rajzaival megjelent a
Műcsarnok tavaszi és téli tárlatain is, amelyről
az Építő Ipar című folyóirat rendszeresen beszámolt – ebben művészetét „díszítőérzékkel
átszőtt tudásként” jellemezték.
Az építész születésének 150. évfordulója alkalmából most a Magyar Építészeti Múzeum és
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ rendez kiállítást a Ráth György-villában. A tárlaton
nemcsak a szecesszió különböző, hazánkban is
jelenlévő irányzataival ismerkedhetnek meg a
látogatók, hanem arra is fény derül, hogy hol
élt és tanított Babits Mihály, melyik kávézóba
szökött ki a szanatóriumból Ady Endre egy
kasszás kisasszony kedvéért, hol kötötték Zita
királyné csokrát, vagy ki készítette Fedák Sári
szőrmebundáját.
„Díszítőérzékkel átszőtt tudás” –
Kőrössy Albert Kálmán építőművészete
Iparművészeti Múzeum Ráth György-villa,
Budapest; június 14. – szeptember 15.

Leonardo da Vinci: Egy élet rajzokban

Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulójáról több múzeum is megemlékezik idén, amely persze
nem is csoda, hisz az itáliai reneszánsz polihisztor mesterének életműve az egyik legérdekesebb
és legtöbbet kutatott a világon. A megemlékezők közé tartozik a londoni Queen’s Gallery is, ahol
ezúttal Leonardo több mint kétszáz rajzát tekinthetik meg a látogatók. Leonardo végrendeletében
minden rajzát kedvenc tanítványára, Francesco Melzire
hagyta, aki egész életében féltve és szeretve őrizte azokat.
Melzi halála után nem sokkal a rajzok Angliába kerültek.
A következő feljegyzések már 1670-ből származnak, ekkor ugyanis II. Károlynak ajándékozták őket, s azóta is a
brit királyi család tulajdonában vannak. Leonardo igazából sosem a közönségnek készítette rajzait, tanulmányok
voltak ezek készülő festményeihez, találmányaihoz, valószínűleg csodálkozna is, ha tudná, hogy egykori, papírra
vetett munkái ma bekeretezve, féltve őrzött kincsekként
múzeumok falain lógnak. A Queen’s Galleryben látható
összes kép a Royal Collection darabja, s bár részleteiben
igen, együtt még sosem voltak kiállítva, így a tárlat igazi
kuriózum minden Leonardo-rajongó számára.
Leonardo da Vinci: Egy élet rajzokban
Queen’s Gallery, Buckingham-palota, London
október 13-ig

A megtévesztés művészete
Az op-art (azaz optikai művészet) az 1950-es, ’60-as évek művészeti mozgalmai közül a legkevesebb figyelmet kapott irányzat volt. Ezt több mindennek is köszönhette, de leginkább annak, hogy
sokan túlságosan látványosnak vagy túlságosan felszínesnek tartották. Ez persze egy teljesen
téves megállapítás volt. Az op-art művek különlegessége, hogy ott is hatnak, ahol más művek
nem. Egyszerre élesítik az ember térérzetét és térszemléletét, ugyanakkor a képzőművészet és a
technika elemeit összemosva bemutatják a valóság megragadásának lehetetlenségét is. Olyan
művészet ez, amely szimultán játszik a befogadó érzékszerveivel (sőt olykor egész testével), miközben az alkotás maga is a fények, formák és
színek játéka. A Mumok Vertigo című kiállítása
végigvezeti a látogatókat az op-art történetén,
ám nemcsak a mozgalom 20. századi műveire
fókuszálva teszi mindezt, hanem bevont az áttekintésbe olyan, több évszázaddal ezelőtt készült – akkor antiklasszicista műveknek titulált
– alkotásokat is, amelyeken így vagy úgy szintén
fellelhetők az optikai illúziókeltés elemei.
Vertigo – Az op-art és a megtévesztés
története 1520–1970
Mumok, Bécs; október 26-ig
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időszaki kiállítások
(Állandó kiállítások: artkalauz.hu)

Budapest
Aquincumi Múzeum
és Régészeti Park

III. ker., Szentendrei út 135.
Tel.: 1-250-165,
Nyitva: a múzeum kedd–vasárnap 10–16
óráig, a Romkert száraz időjárás esetén
látogatható.
• Sárkányok és madarak népe – A Csepel-sziget
keltái – A kiállítás a kelták temetkezési szokásai, a
temetkezési rítusok változásai mellett képet ad a
korabeli viseletről és eszközökről is. (október 31-ig)
• Mindeközben – Egyidejű történések a
Tiberis és a Duna partján – A történelmen
érdemes rágódni, Rómáén meg aztán hatványozottan. E gazdag és tanulságoktól sem
mentes ismeretanyagból tíz történetet mutat
be a kiállítás. Hogy még érdekesebb legyen
a játék, minden Tiberis-parti eseményhez egy
másik, párhuzamosan zajló történet társul
arról a területről, amelyet ma Budapest néven
ismerünk és szeretünk. (november 4-ig)

B32 Galéria és Kultúrtér

XI. ker., Bartók Béla út 32. Tel.: 1-787-0045
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig.
A galéria júl. 13. – aug. 12. között zárva tart.
• PÁRIZS, PARIS! – Válogatás a Szöllősi-Nagy–
Nemes-Gyűjteményből (július 5-ig)
• Soltész Melinda üvegművész kiállítása
(június 12. – szeptember 12.)
• Dréher János festőművész kiállítása
(augusztus 22. – szeptember 13.)
• Molnár László festőművész kiállítása
(szeptember 18. – október 11.)
• Gera Noémi ékszertervező kiállítása
(szeptember 19. – október 11.)

Bajor Gizi Színészmúzeum

XII. ker., Stromfeld Aurél utca 16.
Tel.: 1-375-1184
Nyitva: szerda–vasárnap 14–18 óráig.

• Hősök tere – Száz éve született Bessenyei
Ferenc és Gábor Miklós (2020. január 19-ig)

Bélyegmúzeum

VII. ker., Hársfa u. 47.
Tel.: 1-342-3757
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• 150 éves az első postai levelezőlap
(október 31-ig)

Bibliamúzeum

IX. ker., Ráday utca 28. Tel.: 1-218-0266
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig,
szombaton 10–17 óráig.

• PÁRIZS–PARIS! – „Ha a hajnal szárnyaira
kelnék” Válogatás a Szöllősi-Nagy–NemesGyűjteményből – Párizs jelentősége és szerepe
a 20. századi modern képzőművészet történetében közismert. Ennek a szellemi pezsgésnek aktív részesei, szereplői voltak azok
a magyarországi születésű, de életüket vagy
életük egy részében emigránsként Franciaországban alkotó művészek is, akiknek geometrikus, minimalista alkotásai megtekinthetők
a kiállításon. A gyűjtemény festményeiből,
grafikáiból és szobraiból válogatott tárlaton
többek között olyan alkotókkal találkozhatnak,
mint Barta Lajos, Czóbel Béla, Anna Mark,
Martyn Ferenc, Rozsda Endre, Pierre Székely
vagy Tihanyi Lajos. (szeptember 22-ig)

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

• Várnegyed a föld alól – 10 év régészeti kutatásai a Budai Várban – A kiállítás a Budai Vár történeti helyszíneit mutatja be a az Árpád-kortól
az újkorig. Szubjektív válogatás 10 év ásatásainak legérdekesebb leleteiből. (július 31-ig)
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• Az első bástya. Pop-up kiállítás egy erődítmény rejtett kincseiről – két helyszínen –
A budai Várnegyedben, a mai Táncsics utca
9. történetét olyan eseménysor adja, amiből a
nagyközönség leginkább Táncsics Mihály író
1848-as kiszabadítását ismeri, hiszen az épület a
’48-49-es forradalom idején börtönként szolgált,
de egyéb, izgalmas vonatkozásai nem közismertek. Sokak előtt nem ismert például, hogy a
valószínűleg IV. Béla király által építtetett, korai
királyi rezidencia nem a mai királyi palota (a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum) területén
helyezkedett el, hanem itt. A kiállítás a 2018ban a múzeum régészei által itt végzett ásatás
eredményeit, a Magyarországon egyedülálló
erődítményt, az Erdélyi bástyát és gazdag leletanyagát mutatja be két helyszínen (az ásatási
területen és a Vármúzeumban). A kiállítás fókuszában az előkerült leletek állnak: két, arany- és
ezüstpénzekből álló kincslelet, fegyverek, teljesen
épségben maradt lakatok, pipák, porcelánok – a
mindennapi élet tárgyai. (október 31-ig)

Evangélikus Országos
Gyűjtemény – Könyvtár

VIII. ker., Üllői út 24. Tel.: 1-550-7017
Nyitva: hétfőn és pénteken 13–16 óráig,
kedd–csütörtök 9–16 óráig.
• Kastélykönyvtár a levéltár és a kápolna
között (június 13. – ősz) – A gyűjtemény
központjában található a Podmaniczky–
Degenfeld Könyvtár. Alapítói, báró Podmaniczky Géza evangélikus földbirtokos és
felesége, a református felekezetű, csillagász
gróf Degenfeld-Schomburg Berta gyermektelenek lévén unokaöccsükön keresztül az
evangélikus egyházra hagyták módszeresen,
tudatosan felépített könyvtárukat. A házaspár gyűjtése nemcsak a tudományterületek
és a lelkiségi, illetve szépirodalmi munkák,
könyvtörténeti ritkaságok minél nagyobb lefedettségét, a pontos katalógus elkészítését
jelentette, hanem két másik főúri könyvtár –
Podmaniczky Lajos aszódi és Prónay Sándor
tóalmási – könyvtárának megvásárlását
és integrálását is. A könyvtárhoz tartozó
iratgyűjtemény a házaspár kiterjedt főúri
kapcsolatain túl érdeklődési területeikre, a
birtokukon élőkkel való kapcsolatukra, társadalmi szerepvállalásukra, egyházi és családi
kapcsolataikra engednek rápillantani.

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

• Az élet sója – Forgách András rajzai Nádas
Péter regényéhez – Nádas életművében
nem ez az első eset, hogy Forgách András
ceruzarajzai kísérik a szöveget. Ezek részben
iniciálék, részben a szöveget illusztráló képek,
részben pedig a városkép és a városi élet hangulatába vezetnek be. A remek, érzékeny, olykor tónusos, kompozíciójukban a turistaprospektusok fotóit, máskor inkább a 16. századi
nyomtatványok vonalas fametszeteit szellemesen megidéző rajzok segítenek visszanézni és
visszalátni a meg nem nevezett városka eltűnő
vagy előtűnő idejében. (szeptember 15-ig)

Faur Zsófi Galéria –
Panel Contemporary

XI. ker., Bartók Béla út 25.
Tel.: 1-209-3635
Nyitva: hétfő–péntek 12–18 óráig.
• Rope a necklace to my tongue – Christalena
Hughmanick kiállítása – Tracey Emin személyes
„takaróinak” megjelenésével a kilencvenes évek
elején egyértelművé vált, hogy a hagyományosan női kézművességként számon tartott foltvarrás az önkifejezés és reflexió folyamatává
válhat a művészetben. A technikát általában az
ágyneműkészítéssel kapcsolják össze, azonban
kortárs művészek, mint például Christalena
Hughmanick is, konceptuális műveik eszközeként használják fel. (június 21-ig)
• Panoramic Vision – kiállítás Gáti György
fotográfus és Ghyczy Dénesh festő munkáiból
(július 18-ig)
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Fiktív Pub Gasztrogaléria
VIII. ker., Horánszky u. 27.
Tel.: 20-286-2118
Nyitva: minden nap 12–24 óráig.

• Bicaj – kortárs képzőművészek csoportos
kiállítása (szeptember 8-ig)
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a korszak nagy sportolói: atléták, sportlövők,
tornászok és a kimagasló hírnevet szerzett
labdarúgók. A fényképekhez kapcsolódva
kiállításra kerülnek a honvéd sporthoz és az
egyesület híres sportolóihoz köthető tárgyi
emlékek is. (augusztus 20-ig)
• Hadtörténeti Kincstár – Válogatás a
100 éves Hadtörténeti Intézet és Múzeum
gyűjteményeiből (december 31-ig) – A kiállítás
az intézményben őrzött emlékek legjavából
mutat válogatást, a látogató elé tárva – nem
feltétlenül anyagi érték, hanem – a különlegesség, a szépség, a ritkaság vagy a Hadtörténeti
múltja szempontjából kiemelendő kulturális
javainkat. A színes egyveleg jól tükrözi a múzeum sokrétű gyűjtőkörét, gazdagodásának
stációit, a tárgyak méret, anyag, minőség és
állapot szerinti változatosságát.

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

FUGA Budapesti
Építészeti Központ

V. ker., Petőfi Sándor utca 5. Tel.: 1-266-2395
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 13–21
óráig. Kedden zárva.
• RIPPL Fotográfia MA 2019 (június 28-ig)
Hommage á Bauhaus 100, avagy Bauhausünnep – magyar és francia művészek közös
kiállítása (július 12-ig)
• Close Encounters of the Food Kind – Allan
Siegel kiállítása (július 12-ig)
• Gestetner stencilgép történeti kiállítás
(július 12-ig)
• Az építészeti tervrajz is műalkotás!
(július 18. – augusztus 26.)

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

• Hemző Károly és a Honvéd Sportegyesület
Bemutatásra kerülnek a fotóművésznek a Honvéd Sportegyesület számára az 1950-es években készített felvételei. A fotókon megjelennek

• Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
– Ádám Gyula fotókiállítása – Ádám Gyula
napjainkban az erdélyi fotóművészet egyik legkiemelkedőbb alakja. A tárlat képei a pünkösd
témáját járják körül. (augusztus 30-ig)

Hegyvidék Galéria

XII. ker., Királyhágó tér 10.
Tel.: 1-225-7160
Nyitva: kedden–pénteken 10–18 óráig,
szombaton 10–14 óráig. Más időpontokban
előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Júl. 29-től aug. 22-ig zárva.
• Brankovics Éva Kukucska festőművész kiállítása (július 11. – július 27.)
• Csóka Szilárd-Zsolt és Debreczeni Imre
festőművészek kiállítása
(augusztus 23. – szeptember 7.)

Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeum

VI. ker., Andrássy út 103.
Tel.: 1-469-7759
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Made in Asia. Százéves a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum (2020. augusztus 30-ig)

Józsefvárosi Galéria

VIII. ker., József krt. 70. Tel.: 1-313-9883
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig.
• Hegedűs Endre festőművész kiállítása
(augusztusig)

K.A.S. Galéria

XI. ker., Bartók Béla út 9. Tel.: 30-906-1764
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig.
• FFS – Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának
csoportos kiállítása (június 28. – július 9.)
• Palkó Tibor festőművész kiállítása
(július 11. – augusztus 4.)
• Regős Anna textilművész kiállítása
(augusztus 6–25.)
• Nagy Lea & Petőcz András kiállítása
(augusztus 28. – szeptember 9.)

Kassák Múzeum

III. ker., Fő tér 1. (Zichy-kastély)
Tel.: 1-368-7021
Nyitva: szerda–vasárnap 10–17 óráig.
• re:flex – Kortárs tervezőgrafikai értelmezések
a Bauhaus nyomán – A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Tervezőgrafika Tanszéke a 2019-es
év tavaszi szemeszterét a Bauhaus századik
évfordulójának szentelte. A kiállítás azt mutatja
be, miként viszonyul az egészen fiatal generáció a Bauhaus máig ható, nyitott, kísérletező
gondolkodásmódjához a vizualitás mai eszközrendszerével. (szeptember 1-ig)

Kiscelli Múzeum –
Fővárosi Képtár

III. ker., Kiscelli u. 108. Tel.: 1-388-8560
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Túlélési stratégiák – Barta Lajos (1899–
1986) kiállítása (szeptember 22-ig)

Klebelsberg Kultúrkúria

II. ker., Templom u. 2–10.
Tel.: 1-392-0860
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–18 óráig.
• Az élet meseszép! – Riczkó Andrea iparművész kiállítása (június 30-ig)
• Ady és kortársai Nagyváradon – a Nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum kiállítása
(augusztus 30. – szeptember 18.)
• Az emlékmúzeum gyűjteményéből Adyrelikviákat, kéziratokat és korabeli fotókat is
láthatnak.
• Freskók nyomában. A Kárpát-medence
legszebb középkori falképei – Thaler Tamás
fotókiállítása (szeptember 3–22.) – A középkori
Magyar Királyság jelentős képzőművészeti
együttesét a ránk maradt falképek alkotják.
Bár az évszázadok történelmi viharai során az
emlékanyag zöme elpusztult, számos helyen
még láthatók 12–14. századi freskók, sőt a
műemléki-régészeti feltárások nyomán ma is
kerülnek elő lappangó falképek. Többségük
nem katedrálisokban, hanem eldugott kis
települések templomaiban találhatók. Ezekből
a különleges fotókból láthatnak válogatást.
• XII. Ötvösművészeti Biennálé (szeptember 19.
– október 13.) – A kortárs magyar ötvösművészet legnagyobb országos tárlata, melyen közel
ötven alkotó műve látható ékszertől a plasztikákig, érmektől a használati tárgyakig.
• A Nagy Vizen innen és túl – Nyíri Zsolt fotókiállítása (szeptember 24. – október 13.)

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

Liszt Ferenc Emlékmúzeum
és Kutatóközpont
VI. ker., Vörösmarty u. 35.
Tel.: 1-413-0440
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig,
szombat 9–17 óráig.

• Liszt Ausztriában (2020. május 9-ig) –
A nemzetközi kiállítás összefoglalja mindazt a
sokszínű szálat, amely Liszt Ferencet Ausztriához kötötte.

26 | tárlatok
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti Múzeum

IX. ker., Komor Marcell u. 1. Tel.: 1-555-3444
Nyitva: állandó kiállítás: kedd–vasárnap
10–18 óráig, időszaki kiállítás: kedd–vasárnap
10–20 óráig.
• Leopold Bloom Képzőművészeti Díj jelöltjeinek és díjazottjainak kiállítása (július 28-ig)
• Bauhaus100. Programok a mának
(augusztus 25-ig)
• Király Tamás divattervező életmű-kiállítása
Egy olyan művész első, nagyszabású, retrospektív jellegű bemutatója, akinek tevékenysége
ellenáll a hagyományos műfaji, illetve irányzatok
szerinti besorolásnak. Király felfogásában az
öltözködés határterület, a divat, a film, a színház, a performance és a képzőművészet közös
találkozási pontja. Ruhái egyszerre jelmezek, mobil szobrok, futurisztikus transzformációk, egy a
saját korát mindig megelőző művész jövőbe látó
kreációi. (július 12. – szeptember 15.)
• Bosch+Bosch és a vajdasági neoavantgárd
mozgalom (szeptember 13. – november 17.)

Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum

III. ker., Korona tér 1. Tel.: 1-375-6249
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• „Vigyázat, csalok!” – Rodolfo-vándorkiállítás
(szeptember 8-ig)
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• Füstölgéseink. Kiállítás a dohányzás múltjáról és jelenéről – Vörösváry László és az Első
Magyar Látványtár gyűjteménye – A valahai
kulturált dohányzás szerteágazó, klasszikus
tárgykultúráját felölelő, több ezer darabos
gyűjtemény szinte minden szeletéből ízelítőt
ad a kiállítás, a biedermeier kortól napjainkig
született tárgyak sokaságából válogatva.
Pipák és szipkák (fából, tajtékból, porcelánból,
borostyánból, ezüstből, agyagból), kínálók,
szivarvágók és pipaszurkálók, pipatóriumok,
cigarettatárcák, dohányzacskók, és dohánytartók, plakátok és reklámtáblák, öngyújtók,
hamutartók, dohányvágók; s nem utolsósorban a dohányzás aktusának képzőművészeti
ábrázolásai rajzokon, metszeteken, festményen és fotón – kollázsok, objektek, mai
antireklámok és kortárs alkotók reflexiói a
témára. (november 10-ig)

Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtár

XIV. ker., Városliget (Vajdahunyadvár)
Tel.: 1-422-0765
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.
• Hamza – Hamza D. Ákos festőművész kiállítása (szeptember 8-ig) – A jászberényi Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria időszaki kiállítása.

Magyar Nemzeti Galéria

I. ker., Budavári Palota A, B-, C, D épület
Tel.: 1-201-9082
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• BAUHAUS 100 „Absztrakt revü” – Weininger
Andor hagyatéka a Nemzeti Galériában
A modern művészet egyik bölcsőjének számító németországi főiskola alapításának 100.
évfordulója alkalmából mutatja be a galéria
Weininger Andor kiállítását. Az anyagot abból a
80 művet és több mint 80 vázlatot, tervet tartalmazó kollekcióból válogatták, mely a művészről
elnevezett Alapítvány adományaként került a
múzeumba. A kiállítást azokkal a színgazdag,
expresszív olajképekkel – korai műveikkel –
indítják, amelyeket még itthon festettek, s eddig
Budapesten így együtt még sosem szerepeltek,
majd az életmű valamennyi szakaszát bemutatva az 1970-es években keletkezett geometrikus
kompozíciók impozáns sorával zárul.
(július 28-ig)

• Minden múlt a múltam – válogatás a Fortepan
fotóarchívum képeiből (augusztus 25-ig)

Magyar Természettudományi
Múzeum

VIII. ker., Ludovika tér 2–6. Tel.: 1-210-1085
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 10–18 óráig.
• Utazás a Mikrovilágba – fotókiállítás
(augusztus 20-ig) – Különleges fotókiállítás
a minket körülvevő mikroszkopikus világról.
Felnagyított részletek állatokról, növényekről, kövületekről, technikai tárgyakról úgy,
ahogyan emberi szemmel sosem tapasztalhatnánk meg. Az ELTE TTK oktatói és kutatói az
elektronmikroszkópok által feltárt varázslatos
világba engednek betekintést a fotókiállításon.
Olyan különleges mintákat láthatnak, amelyek
a természet iránt érdeklődő laikus közönség
és a kutatók számára egyaránt izgalmasak.

• A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig.
Válság és újjászületés 1929-ben (október 20-ig)

Magyar Nemzeti Múzeum

VIII. ker., Múzeum krt. 14–16.
Tel.: 1-338-2122
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Kötődések – Kiállítás a kiállításban (új
látogatói útvonal) – Az alternatív látogatói
útvonal segítségével más perspektívából, egy
eddig ismeretlen nézőpontból láthatja az állandó kiállítás tárgyait. Az idei új útvonal arra
hívja fel a figyelmet, hogyan szerveződtek az
egyének különböző csoportokká az évezredek
során. Milyen hasonlóságok kötötték össze a
kisebb-nagyobb közösségek tagjait? Milyen
különbségek választották el őket egymástól?
Mit mutatnak a tárgyak az emberi kapcsolatok sokféleségéről a történelemben, és mai
szemmel nézve vajon hogyan, hányféleképpen
köthetők össze egymással? (szeptember 30-ig)
• Kő / Papír / Freskó: Megmentett műkincsek
2019 (június 22-től szeptember 1-ig)

Magyar Népi
Iparművészeti Múzeum

I. ker., Fő utca 6. Tel.: 1-201-8734
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.
• XXXII. Faragópályázat és kiállítása – a
pályázat míves termékeinek és mesterremekeinek kiállítása (augusztus 10-ig)

Mai Manó Ház

VI. ker., Nagymező utca 20.
Tel.: 30-505-0455
Nyitva: kedd–vasárnap 12–19 óráig.
• Erik Kessels több élete – Erik Kessels holland
gyűjtő, művész, formatervező kiállítása
(augusztus 18-ig)

Műcsarnok – Műcsarnok#Box –
Műcsarnok Kamaraterem

XIV. ker., Dózsa György út 37. Tel.: 1-460-7000
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig, csütörtökön 12–20 óráig.
• TÉR /// ERŐ, Építészeti Nemzeti Szalon –
2019 (augusztus 25-ig)
• Máriási Masznyik Iván (1928–1997) festőművész, egyetemi tanár kiállítása – A kiállítás
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főként az életmű kozmosztematikájára koncentrál, bemutatja az olajfestményeket, a tollrajzokat
és a Falikárpitot is, amelyet hosszasan érlelt,
1968–1975 között. (szeptember 22-ig)
• Frida országa – Guillermo Kahlo mexikói
fotográfiái (szeptember 22-ig) – A kiállítás
Guillermo Kahlo Mexikóban, az 1900-as évek
első három évtizedében készült különleges
építészeti fotográfiáit mutatja be, melyek születésének folyamata hatással volt lánya, Frida
Kahlo, a 20. század emblematikus festőnője
művészi formálódására.

Országos Széchényi Könyvtár

I. ker., Budavári Palota F épület
Tel.: 1-224-3845. Nyitva: kedd–szombat 10–19
óráig. Az intézmény július 20-tól augusztus
20-ig zárva tart.
• Vörös Csillagok – A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista revük (július 15-ig)
• Hajrá, magyarok! – Négy világbajnokság
2019-ben (kamarakiállítás) – Képeslap az
1936-os berlini olimpia kardvívó döntőjéről,
az 1954-es és 1979-es öttusa világbajnokság
plakátjai és a Nemzeti Hajós Egylet táncrendje 1890-ből. A nemzeti könyvtár Plakát -és
Kisnyomtatványtárának kiállítása. (október 31-ig)

Óbudai Múzeum

III. ker., Fő tér 1. Tel.: 1-250-1020
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Törékeny vágyak – porcelánok a királyi asztaltól a panel-vitrinig. Hüttl Tivadar gyára és az
Aquincum Porcelángyár – A kiállítás sokoldalúan
mutatja be nem csupán a két gyár történetét,
hanem betekintést enged a porcelán készítésének technológiájába, újításaiba, kísérleteibe is.
A kiállítás bemutatja az Aquincum Porcelángyár
neves iparművész-tervezőit és legnépszerűbb
vagy legkülönlegesebb alkotásaikat, továbbá a
gyár egykori dolgozóinak személyes élményeit
és az általuk készített, egyedi történettel bíró
tárgyakat. (szeptember 29-ig)
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• Napkelettől Napnyugatig – Nemzetközi Nemezművészeti Kiállítás (július 21ig) – Egy ősi
mesterség újjászületésének 40. évfordulója

Petőfi Irodalmi Múzeum

V. ker., Károlyi Mihály u. 16. Tel.: 1-317-3611
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• A föltámadás szomorúsága – emlékkiállítás
Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából (2020. január 5-ig)
• Csáth. A varázsló halála – emlékkiállítás
Csáth Géza halálának 100. évfordulója alkalmából (2020. május 31-ig)
• Magukra maradt bútorok – Írók bútorai a
Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből
(június 22. – március 1.)

Robert Capa
Kortárs Fotográfiai Központ

VI. ker., Nagymező u. 8. Tel.: 1-413-1310
Nyitva: minden nap 11–19 óráig.

I. ker., Ybl tér 2–6. Tel.: 1-225-0310
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Szabadságok – Bielik István kiállítása
(július 22-ig)
• Life in Color – Jacques Henri Lartigue kiállítása (augusztus 1-ig)

• Az első bástya. Pop-up kiállítás egy erődítmény rejtett kincseiről – két helyszínen
(október 31-ig)

Postamúzeum

Várnegyed Galéria

• A rendíthetetlen vállalkozó – 175 éve született Puskás Tivadar (szeptember 22-ig)

• Székelyudvarhelyi Kép-Tár – a Haáz Rezső
Múzeum kiállítása (július 15-ig)

Ráth György-villa

Vasarely Múzeum

VI. ker., Benczúr u. 27. Tel.: 1-322-4240
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

VI. ker., Városligeti fasor 12. Tel.: 1-342-3916
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Díszítőérzékkel átszőtt tudás – Kőrössy
Albert Kálmán építőművészete
(szeptember 15-ig)

I. ker., Batthyány u. 67. Tel.: 1-214-4450
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig.

• Robert Capa, a tudósító – A kiállítás képeit
a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében
található közel ezer Capa-fotográfiából válogatták. (december 31-ig)

Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum

I. ker., Apród utca 1–3. Tel.: 1-375-3533
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Korok és kórok – Amiről a holtak mesélnek
Miről mesélnek a csontok? Hogyan éltek,
hogyan haltak régi korok emberei? Mi alapján
állapítjuk meg, miben haltak meg? Hogyan
gyógyították betegségeiket? Egyáltalán: miért
érdekes számunkra rég eltűnt emberek betegsége? Miért kerül egymás mellé fűző és egy
torzított koponya? (2020. márciusig)

Pesti Vigadó

Szépművészeti Múzeum

• Credo – Kárpáti Tamás festőművész kiállítása (július 19-ig)

• Pierre-Auguste Renoir: Fekvő női akt –
kamarakiállítás (augusztus 20-ig)

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

Várkert Bazár

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

III. ker., Szentlélek tér 6. Tel.: 1-388-7551
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17.45 óráig.
• Holdmúzeum 1969. Művészet és világűr
A kiállítás apropója a holdraszállás 50.
évfordulója. A tárlat sztárdarabja a kiállítás
címében is szereplő Holdmúzeum lesz, egy
körömnyi méretű, a Holdat valóban megjárt
kerámialap, ami a földönkívüliek számára
kívánt üzenni az amerikai kortárs művészetről
olyan alkotók miniatűr rajzaival mint Warhol,
Chamberlain, Rauschenberg vagy Oldenburg.
(szeptember 22-ig)

Vízivárosi Galéria

II. ker., Kapás u. 55. Tel.: 1-201-6925
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig, szombat
10–14 óráig.
• Fiatal Szentendre – cserekiállítások sorozat
(július 24-ig)
• Budai értékek, budai polgárok – a Budai Polgár folyóirat fotókiállítása (szeptember 3–17.)
• Fényt hozzon... VIII. – a Bohus család kiállítása az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódóan
(szeptember 20. – október 11.)
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szaktekintély, Beke László tanítványai segítségével válaszol erre a kérdésre. A művészettörténészek és galeristák helyett most a leendő
képzőművészek és kurátorok szemén keresztül
láthatják: ki a magyar képzőművészet krémje.
(augusztus 31. – 2020. január 5.)

• A Csodálatos Baja programsorozat
(augusztus 31-ig)
• Viczay Lajos fotóművész kiállítása (szeptember 13. – október 2.)

Semsey Kastély
(Semsey Andor Múzeum)

Debreceni u. 2. Tel.: 52-821-555
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• 50 ÉVE… Makoldi Sándor festőművész korai
munkái (június 21. – augusztus 6.)
• 37. Magyar Sajtófotó Kiállítás
(július 10. – augusztus 4.)
• Boldogasszony kiállítás – A vándorkiállítássorozat az összetett és sokrétegű Boldogas�szony-képről kíván kortárs művészi olvasatot
adni. A Kárpát-medence és a diaszpóra
ötvenöt kiemelkedő magyar művésze különféle
oldalról világítja meg a Boldogasszony, azaz
Szűz Mária és a magyarság kitüntetett tiszteletnek örvendő kapcsolatát. (augusztus 14.
– szeptember 10.)

Balassagyarmat

• Herendi porcelán kiállítás
(július 18. – szeptember 8.)

Modem – Modern és
Kortárs Művészeti Központ

BAJA
Bácskai Kultúrpalota

Szentháromság tér 3. Tel.: 79-321-341
Nyitva: naponta 8–16 óráig.

Palóc Múzeum

Balmazújváros

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

Debrecen

• „Falu végin egy kis ház …” Népi építészetünk pusztuló emlékei Levy képein – Bihari
Puhl Levente képző- és festőművész kiállítása
(augusztus 31-ig)

Batthyány u. 24. Tel.: 52-532-836
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.

Balatonfüred
Vaszary Galéria

Honvéd u. 2–4, Tel.: 87-950-876
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Balatoni nyár – Írófényképek az 1950-es,
'60-as, '70-es évekből (július 14-ig)

• Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz
Vízmotívumok a 19. századi nemzetközi és
magyar festészetében (november 17-ig)
• TOP 10, avagy magyar kortárs krémje
Ki lehet a magyar képzőművészet világának
tíz legfontosabb szereplője? – az abszolút

b24 Galéria

• Nagy Gabriella képzőművész kiállítása
(július 20-ig)
• AIRD2019 // DNM2019 Debreceni Nemzetközi Művésztelep (július 22. – augusztus 3.)
• Kujbus János kortárs festőművész kiállítása
(augusztus 9. – szeptember 14.)

Déri Múzeum

Déri tér 1. Tel.: 52-322-207
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• A piramisok országában – Soó Rezső
(1903–1980) egyetemi tanár utazása Egyiptom földjén (december 31-ig)
• Munkácsy más/kép(p)
A festőfejedelem születésének 175. évfordulója tiszteletére a múzeum sajátos képi világú
tárlatot rendez: korabeli lapok beszámolói és
fennmaradt fotók segítségével alakul át a múzeumi tér, megidézve a művész egykori párizsi
palotáját, káprázatos szalonját és műtermét.
A különleges kiállítás történeteket mesél,
olyan „sztorikat", amelyek végül a Munkácsy
Teremben található Trilógiához vezetnek.
(június 22. – december 31.)

Kölcsey Központ

Hunyadi u. 1–3. Tel.: 52-518-400
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–19 óráig.

Baltazár Dezső tér 1. Tel.: 52-525-010
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Hangfegyverek – A kiállítás a fiatal, pályakezdő kurátoroknak kiírt pályázat eredménye. Missziója többet között, hogy fiatalos
hangnemben, diszkurzív, interaktív módon és
közérthetően mutassa be az itthoni kortárs képzőművészetben háttérbe szoruló médiumot. A
koncepció a háborúban, terrorcselekményeknél
és fegyverkezésnél használt szónikus fegyverek
közé csoportosul – történelmi és fiktív példákból kiindulva. (augusztus 4-ig)
• HARSÁNY / ПЁСТРО
(július 20. – szeptember 15.)
• Panel – A tárlat legfőbb kérdése, hogy az
egykori keleti blokk városképi arculatát mai
napig jelentősen meghatározó bérházak milyen hatással vannak társadalmunkra, közösségünkre s az egyénre, sőt érzékszerveinkre,
gondolkodásmódunkra. Milyen a panel színe,
szaga, tapintása? Létezik-e lakótelepi/panel
identitás, létezik-e olyan fogalom: PANELSÉG?
(augusztus 3. – november 17.)
• Család – A kiállítás a család témáját közelíti
meg történelmi, társadalmi és személyes történetek felől. (augusztus 17. – november 3.)

Esztergom
Duna Múzeum

Kölcsey u. 2. Tel.: 33-500-250
Nyitva: jelenleg a múzeum állandó kiállítása
átépítés miatt nem látogatható. A Látványtár
és az időszaki kiállítás megtekinthető: hétfő–
csütörtök 8–16 óráig, péntek 8–14 óráig.

• Lebegő világ képe - Az Ukiyo-e hatás
(augusztus 16-ig)

Esztergomi Vármúzeum

Szent István tér 1. Tel.: 33-415-986
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Bajor Ágost művei magángyűjteményekben (augusztus 20-ig) – Esztergom festője
hatalmas és mindeddig felderítetlen életművet
hagyott az utókorra. Néhány esztergomi lokálpatrióta és gyűjtő egyedülálló és csodálatos
anyagából nyílik most kiállítás, mely lenyűgöző esztergomi és itáliai képekkel, különleges
kordokumentumokkal és újdonságokkal várja
látogatóit.

Győr
Esterházy-palota

Király u. 17. Tel.: 96-322-695
Nyitva: kedd–vasárnap 9–18 óráig.
• Magyarok Párizsban – Válogatás a
Rechnitze-gyűjteményből (július 21-ig)
Kiállítás Joseph Kadar emlékére

Gyula
Gyulai Almásy-kastély
Látogatóközpont

Kossuth u. 15. Tel.: 66-650-218
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Kincsek őrzője – 150 éves a gyulai Erkel
Ferenc Múzeum – Az Erkel Ferenc Területi Múzeum Magyarország harmadik legrégebben
alapított vidéki múzeuma, Mogyoróssy János,
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a múlt értékeinek megőrzése iránt elkötelezett
gyulai nemesember, gazdatiszt 1868-ban hozta
létre. Az alapítás évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a gyűjtemény jeles darabjai mellett eddig
be nem mutatott műtárgyakat is a közönség elé
tár. Ilyen például az a színarany koszorú, amit
Erkel Ferenc 1888-ban, fél évszázados karnagyi
jubileumán, a nemzet ajándékaként kapott. Itt
találkozhatnak először azzal az 1849. január
1-én kelt Erkel-kézirattal is, amit a napokban
mutattak be a sajtónak, vagy azzal a bronzsisakkal is, ami 1872-ben került elő Endrődnél,
s ami 1874-ben az elsők között került a gyulai
múzeum tulajdonába. A kora vaskori sisak több
mint 2500 éves, s megjárta az 1889-es párizsi
világkiállítást is. (szeptember 8-ig)

Tornyai János Múzeum

Kohán György Képtár

• Kincsestár: 19. századi magyar festészet
a Kovács Gábor-gyűjteményből
(július 20. – november 10.)

Béke sugárút 35. Tel.: 70-310-6722
Nyitva: kedden, csütörtökön és szombaton
13.30–18 óráig, szerdán, pénteken és vasárnap 10–13 óráig.
• Nagybányától Brassóig – Erdélyi festők a
Böhm-gyűjteményből (augusztus 25-ig)

Hódmezővásárhely
Alföldi Galéria

Kossuth tér 8. Tel.: 62-245-499
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.
• A Plohn Műterem 75 éve (1869–1944)
Hódmezővásárhely első fényképészműtermét 1869-ben alapította Plohn Illés, aki
fényképeket készített a fejlődő Vásárhelyről,
megörökítve az emberek mindennapjait. A
műterem irányítását 1887-től fia, Plohn József
vette á, aki tanulmányútjai során elsajátította
a fényképészet és a czinkográfia legújabb
vívmányait, az opálképek, valamint a platinaképek készítési módját. A műterem fennállása
alatt értékes örökség jött létre. A két fényképész amellett, hogy portré- és esküvői fotók
százait készítették a vásárhelyi emberekről,
rendszeresen járták Hódmezővásárhelyt és
környékét, megörökítve a mindennapi élet
történéseit, dokumentálva azt a kortársaknak
és az utókornak is. Az üvegnegatívok megőrizték a 19. és 20. század fordulójának vásárhelyi
hangulatát, számos épületről ma már csak
ezek az emlékek maradtak ránk. (július 31-ig)

Szept. 1-jétől 30-ig hétfő–vasárnap 10–17
óráig.

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

• Vincent Van Gogh rajzművészete – 100
heliogravür (szeptember 22-ig)
• Évtizedes fotográfia. Az analóg korszak csodái – kiállítás a keszthelyi Rigó Lajos magángyűjtő fényképezőgép-gyűjteményéből –
A kiállításon az ikonikus gépeken kívül láthatják
(gyártótól függetlenül) az egykoron mindenki
által ismert és kedvelt (európai, japán, orosz)
géptípusokat is, valamint az ezekkel a gépekkel
készült fotográfiákat. (december 31-ig)

• Gyönyörködő lélekkel festeni – Tornyai
János (1869–1936) festőművész gyűjteményes
kiállítása (szeptember 15-ig)

Kápolnásnyék
Halász-kastély

Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 21-292 0471
Nyitva: minden nap 10–18 óráig.

Kaposvár
Rippl Rónai Múzeum

Fő u. 10. Tel.: 82-314-011
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.
• Fejedelmi kincsek – A tárlat többek között a
Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja keretében megvásárolt 220 darabos 16-17. századi
erdélyi tallérgyűjteményt mutatja be. A vándorkiállítás keretében látható még egy reprezentatív
válogatás is a jegybank 1974-ben alapított
Bankjegy- és Éremgyűjteményének erdélyi
aranypénzeiből. A kollekciót gazdagítja a szintén
az MNB tulajdonában lévő 13 darab eredeti,
17. századi erdélyi verőtő, amelyek a jegybank
több mint hatezer darabot számláló verőszerszám-gyűjteményének legkorábbi darabjai. A
kiállításon megtekinthető néhány 16-17. századi
erdélyi fegyver is. (augusztus 25-ig)
• Egy családi sírbolt titkai – A szentgáloskéri
Svastits-kápolna (szeptember 15-ig)

Kecskemét
Bozsó Gyűjtemény

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

Kőszeg
Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház

• Rippl-Rónai József művészete – Válogatás az
Antal–Lusztig-gyűjteményből (augusztus 4-ig)

Cifrapalota

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

Rajnis u. 9.
Tel.: 94-360-113
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.
Hétfőn zárva, de
előzetes bejelentkezéssel csoportok számára látogatható.

Keszthely

• 40 év ördögszekéren – Ilovszky Bála
színházi fotográfus
kiállítása (július 30-ig)
• Benyomások,
Isztambul és a Márvány-tenger – Manfred
Leirer képzőművész kiállítása (augusztus 1–30.)

Balatoni Múzeum

Miskolc

• Kecskemét 650 – A kiállítás a város hat és
fél évszázados történetét tárja fel, képekben,
szövegekben, tárgyakban, a digitális technika
felhasználásával. (december 31-ig)

Múzeum u. 2. Tel.: 83-312-351
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.
• Rejtélyes gyűjtemény – Egy keszthelyi zsidó
család megmentett öröksége – A Keszthelyen
felfedezett 2776 db-os éremgyűjtemény, valamint a vele együtt elrejtett, 24 tételből álló
ékszer- és emléktárgy-kollekció bemutatása.
(augusztus 25-ig)
• Mindig nyíló virágok – Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia néprajzi örökségét bemutató kiállítás
(július 31-ig)

Helikon Kastélymúzeum

Kastély utca 1. Tel.: 83-312-191
Nyitva: aug. 31-ig hétfő–vasárnap 9–18 óráig.

Feledy-Ház

Deák tér 3. Tel.: 46-500-680
Nyitva: csütörtök–szombat 10–14 óráig.
• Keresztény szimbolika Feledy Gyula művészetében – Feledy Gyula (1928–2010) Kossuthdíjas grafikusművész tárlata
(2020. január 25-ig)

Rákóczi-ház

Rákóczi u. 2. Tel.: 46-500-680
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig.
• Az áhitat pillanatai. Gótikus és barokk
szobrok – a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum
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kincsei – A reprezentatív válogatáson összesen
35 műkincs látható, melyek nagy része eredetileg a Szepesség, Sáros és Abaúj vidékéről származik – a legkorábbi közel 700 évvel ezelőtt
készült. (július 27-ig)

Pápa

Nyíregyháza

• A színek mestere – Henri Matisse francia
festőművész kiállítása (október 31-ig)

Jósa András Múzeum

Esterházy-kastély

Fő tér 1. Tel.: 70-314-1959
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Benczúr tér 21. Tel.: 42-315-722
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

Pécs

• „A Nyugat kopogtat...” – a rendszerváltás
árnyékában (szeptember 11-ig)
• Nagy lélök egy kis emberben – a
szegényemberek krónikása, Kiss Lajos
(szeptember 11-ig)
• Szinyei impressziói (szeptember 23. –
november 23.)

Papnövelde u. 5. Tel.: 72-891-328
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Ópusztaszer
Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark

Szoborkert 68. Tel.: 62-275-133/103, 104
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Szarmaták: Mítosz és valóság – Az ókori
szarmaták régészeti hagyatéka és az újkori
lengyel nemesi képzelet (augusztus végéig)

Pannonhalma
Pannonhalmi Apátsági Galéria

Mátyás király u. 1–3. Tel.: 96-570-220
Nyitva: aug. 31-ig hétfő–vasárnap 9–18 óráig.
Szept. 1-jétől 30-ig hétfő–vasárnap 9–17 óráig.
• Az építészet csendje – Lucien Hervé fotói
(november 11-ig)

Pannonhalmi Főapátság

Vár u. 1. Tel.: 96-570-100
Nyitva: aug. 31-ig hétfő–vasárnap 9–18 óráig.
Szept. 1-jétől 30-ig hétfő–vasárnap 9–17 óráig.
• Csend 2019 – kortárs művészeti kiállítás
– A fiatal kortárs képzőművészek erre az alkalomra készült munkái a csend összetett értelmezését mutatják be a látogatók számára. Alkotók:
Ember Sári, Kristóf Krisztián, Pálinkás Bence,
Schuller Judit, Trapp Dominika. (november 11-ig)

Modern Magyar Képtár

• Arczok és láthatárok – 19. századi magyar
festészet a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből – Barabás Miklós, Benczúr Gyula,
Lotz Károly, Madarász Viktor, Munkácsy
Mihály, Paál László vagy 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 (Weber Xavér
Ferenc, Zsolnay Vilmos és Bartalits Mihály)
eddig a közönség számára ismeretlen alkotásaival. (november 10-ig)

A kiállításon a kortárs állatok ősmaradványai
is megszemlélhetők. (augusztus 1– 31.)

Sárospatak

Zsolnay Kulturális Negyed

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

Zsolnay Vilmos utca 37. Tel.: 72-500 350
Nyitva: hétfő–vasárnap 9–18 óráig. Bóbita
Bábszínház – Bábmúzeum: hétfő–péntek
9–16 óráig, szombat 9–18 óráig, vasárnap
zárva. E78 – Kemence Galéria: hétfő–péntek
10–17 óráig, szombat–vasárnap zárva, kivéve
rendezvények alkalmával. m21 Galéria: kedd–
vasárnap 10–18 óráig.
• Bábtervezés MESTERfokon – az Állami
Bábszínház tervezőasztala – A PIM–Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet Bábtára
és a Budapest Bábszínház közös kiállítása
(augusztus 31.)
• Munkácsy a Zsolnay Negyedben
(november 10-ig)

Rákóczi Múzeum

• Rákóczi – kiállítás a Rákóczi-év keretében
(tervezett megnyitó: júliusban)
• Kiállítás a II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc témában meghirdetett gyermekrajzpályázatra beérkezett legszebb munkákból
(december 31-ig)

Sátoraljaújhely –
Széphalom
A Magyar Nyelv Múzeuma

Kazinczy u. 275. Tel.: 47-521-236
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• A keleti rítus kincsestára – A kiállítás a keleti
egyházak liturgikus gyakorlatához szervesen
kapcsolódó ikonokat és egyéb tárgyakat
(öltözetek, oltárkendők, könyvek) mutatja be.
(november 30-ig)

• Aranyul – Toldi Miklós és a magyar nyelv
Arany János születésének 200. és a Toldi
megjelenésének 170. évfordulója alkalmából
nyílt audiovizuális kiállítás a magyar tudománynak és művészetnek állít emléket.
(2020. nyár végéig)
• Játék – nyelv – közösség. Népi gyermekmondókáink világa – Interaktív kiállítás
(december végéig)
• Széphalmi Irodalmi Herbárium – A Kazinczy Ferenc egykori gyümölcsöskertje helyén
álló Múzeum füves udvarán az élő kiállítás
azt mutatja be, hogy a szépirodalom miként ragadta meg az ember és a természet
különlegesen összetett kapcsolatát. Barangolást kínál látogatóinak, bepillantást adva a
növények és a magyar irodalom csodálatosan
gazdag világába. (október 31-ig)

Természettudományi Múzeum

Szeged

Néprajzi Múzeum

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

Szabadság u. 2. Tel.: 72-213-419
Nyitva: kedd–szombat 10–16 óráig.
• A jégkor pécsi vándora – A „pécsi mamut”
A tárlat a 90 évvel ezelőtt feltárt pécsbányai
mamutleletek fellelhető preparátumait mutatja be, részben újra restaurált példányokkal,
egyben Rihmer László bányamérnök, geológus, jogász munkásságára megemlékezve.
Az interaktív elemekkel, játékokkal kiegészülő
tárlaton életnagyságú nyomtatásban csodálhatják meg Rihmer rajzát a „mamut” csontvázáról, valamint a feltárás térképét.

Fekete Ház
Salgótarján
Dornyay Béla Múzeum

Múzeum tér 2. Tel.: 32-520-700
Nyitva: hétfőn 9–16 óráig, kedd–péntek 9–17
óráig, szombaton 9–16 óráig.
• 35. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat
(augusztus 24-ig)

Somogyi u. 1. Tel.: 62-425-033
Nyitva: minden nap 10–18 óráig.
• „Szegedet lesujtva fölemeltem" – festménykiállítás – 1879. március 12-én, azaz 140 évvel
ezelőtt pusztította el a Tisza Szeged városának jelentős részét: az óriási sorscsapás
évfordulója kapcsán nyíló festménykiállítás a
katasztrófa rombolását szemlélteti. A város
történetének egyik legnagyobb tragédiáját
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bemutató alkotásokat láthatnak, melyekből
kiderül, hogyan kapott Ferenc József osztrák
tábornoki köpeny helyett huszármentét, illetve
hogy miként segítette az újjáépítést Liszt
Ferenc. (augusztus 31-ig)
• Szeletek a múltból – várostörténeti kiállítás
A tárgyakra épülő kiállítás 300 évnél mes�szebbre tekint vissza, mely megmutatja
azokat a helyeket, történéseket és szereplőket,
amelyek meghatározták a város elmúlt évszázadainak alakulását. A kiállításon találkozhatnak ikonikus jelentőségű tárgyakkal: a szabad
városi rangot megadó privilégiumlevéllel, a
Dózsa-kereszttel, a doberdói fával vagy éppen
egy „Sztálin-fejes” Kossuth-címerrel. Megjelennek híres-hírhedt történelmi események, mint
például a boszorkányperek, de megismerhetik
Szent-Györgyi Albert szegedi működését vagy
a nagy árvíz pusztításának pillanatait és
következményeit is. (december 31-ig)

Kass Galéria

Vár u. 7. Tel.: 62-420-303
Nyitva: minden nap 10–18 óráig.
• Kass, Biblia, Szentek – válogatás Kass János
grafikusművész vallásos témájú munkáiból
(december 31-ig)
• Az eltűnő Palánk nyomában – festmények
A kiállítás Szeged egykori legendás városrészét, a Palánkot mutatjuk be fotókon, festményeken keresztül. A több mint 50 műalkotást
felvonultató tárlaton az 1926. nyári Rudnayművésztelep 22 hallgatójának munkáit, illetve
ismert szegedi fotográfusok és képzőművészek festményeit láthatják. (október 6-ig)

Reök – Regionális
Összművészeti Központ

Magyar Ede tér 2. Tel.: 62-471-411
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• XL. Nyári Tárlat (július 14-ig)
• Bob Dylan-kiállítás (július 25. – szeptember 22.)
• Kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem
kollekciójából (július 25. – szeptember 22.)

Székesfehérvár
Csók István Képtár
Bartók Béla tér 1.
Tel.: 22-314-106
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Nyitva: hétfő–péntek és vasárnap 10–18 óráig, szombat 9–18 óráig.
• Híresek és képek – Modern irányzatok a
magyar fotográfiában (szeptember 8-ig)

Szentendre
Barcsay Jenő Múzeum

Dumtsa Jenő u. 10. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: csak időszaki kiállítások alatt tart
nyitva, kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Morpheus – Florin Ştefan román festőművész kiállítása (szeptember 1-ig)
• Álom Inventárium és Kölcsönös analízis
– Forgács Péter médiaművész installációja
(szeptember 1-ig)

Czóbel Béla Múzeum

Templom tér 1.
Tel.: 20-742-3145
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• WANTED – Czóbel elveszett művei
Czóbel elveszett művei közül válogatva azon
remekművei, illetve az azokról készült archív
fotók felnagyított kópiái kerülnek bemutatásra, melyek előkerülése a legmarkánsabban
befolyásolná az életmű megítélését.
(2020. április 12-ig)
• Újragondolt Czóbel 4.0 – Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a kutatás
(2020. április 12-ig)

MANK Galéria – Szentendrei Régi
Művésztelep és Galéria
Bogdányi u. 51. Tel.: 26-501-060
Nyitva: hétfő–péntek 9–17 óráig, szombaton
és vasárnap 10–17 óráig.

• Szobrok a kertben – szabadtéri szoborkiállítás a Szentendrei Régi Művésztelep kertjében
(szeptember 27-ig)
• ArtScience – Szentendre
(július 10. – augusztus 25.)
• Tudományos kalandozás a művészet
világában – TáncKépek – mozgásművészet a
kortárs magyar fotográfiában (augusztus 28.
– szeptember 22.)

MűvészetMalom

• Kortárs ékszerkiállítás (augusztus 14. –
szeptember 15.)

Vajda Lajos Múzeum

Hunyadi u. 1. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: csak időszaki kiállítások ideje alatt tart
nyitva, kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Szellemek – Lukáš Musil kiállítása
(szeptember 1-ig)
• Tripod – Halász Péter Tamás kiállítása
(szeptember 1-ig)
• A takaró – Nagy Barbara helyspecifikus
installációja (szeptember 1-ig)
• A kalapácsszobor álma – Csákány István
képzőművész kiállítása (szeptember 1-ig)

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

Szombathely

• Anyag és test. Mérgező antropocentrizmus
– Dmitrij Kawarga a helyszínen installált
tárlata (szeptember 1-ig)
• In Between – Eva Schlegel osztrák képzőművésznő kiállítása (szeptember 1-ig)
• Csipke Rózsika halott – Nagy Kriszta x-T
képzőművész kiállítása (szeptember 1-ig)
• Alfa – Csurka Eszter képzőművésznő kiállítása (szeptember 1-ig)

Hollán Ernő u. 2. Tel.: 94-311-038
Nyitva: kedd–szombat 10–17 óráig.

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

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

Ferenczy Múzeum

• Metanoia – Bereznai Péter Munkácsy- és
MMA-díjas festőművész kiállítása
(október 31-ig)

• Magyar szürrealizmus (szeptember 1-jéig)

Szentendrei Képtár

Fő tér 2–5. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Díszletek közt – Szentendrei Teátrum 50
(szeptember 1-jéig)

Új Műhely Galéria

Smidt Múzeum

• KÉPTÉR / Egy szelet Szombathely
A kiállítás a szombathelyi cukrászdák és kávéházak világát mutatja be a dualizmus korától
kezdve a második világháborúig (1867–1939).
(2020. május végéig)

Szombathelyi Képtár

Rákóczi Ferenc u. 12. Tel.: 94-508-800
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.
• 30 alatt – pályakezdő művészek bemutatkozó kamaratárlata

Tihany
Kogart Kiállítások Tihany

Kossuth L. u. 10. Tel.: 87-538-042
Nyitva: aug. 31-ig hétfő–vasárnap 10–20
óráig. Szept. 1-jétől okt. 31-ig hétfő–vasárnap
10–18 óráig.
• Kondor Béla – Az utolsó ikonfestő
(szeptember 15-ig)

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

Tokaj

• Hetvenöt – Jávor Piroska festőművész kiállítása (július 17. – augusztus 11.)

Serház út 55. Tel.: 47-552-050
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Világörökségi Bormúzeum
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• Ősök és hagyományok (hagyományos
paraszti munkák) – a Hermann Ottó Múzeum
vándorkiállítása (július 15. – november 10.)

Veszprém
Érseki palota

Vár utca 16. Tel.: 88-426-095
Nyitva: hétfő–szombat 10–18 óráig.
• Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk
festészet két évszázada (17–18. század)
A veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei
Gyűjtemény kiállítása, a 17–18. századi itáliai
barokk grafikai és festészeti anyagát. Emellett
válogatást láthatnak a budapesti Szépművészeti Múzeum, az egri Dobó István Vármúzeum, az esztergomi Keresztény Múzeum és a
Budavári Mátyás-templom Egyházművészeti
Gyűjteménye, valamint a Budapesti Történeti
Múzeum gazdag itáliai barokk festészeti gyűjteményéből is. (december 31.)

• Szalay Péter / EGY NAP A KERTEMBEN
Szalay igazi 21. századi szobrász, nem riad
vissza új technikák használatától. A kiállításon
a művész mediálisan sokszínű és témaválasztásában változatos munkáiból válogatunk.
A kiválasztott munkákat a beléjük kódolt
humor, irónia teszi egységes anyaggá, mely
reményeink szerint a szélesebb közönséget is
képes megszólítani. (szeptember 15-ig)

Csikász Galéria

Vár utca 17. Tel.: 88-425-204
Nyitva: hétfő–szombat 10–18 óráig.
• Julian Schnabel – METAFORÁK/Metaphors
Julian Schnabel (1951, New York) az egyik
legismertebb kortárs amerikai képzőművész,
elismert filmrendező, igazi nemzetközi sztár,
aki már extravagáns megjelenésével is feltűnést kelt. Az amerikai neoexpresszionizmus
egyik legismertebb alakja. (október 5-ig)

Modern Képtár – Vass László
Gyűjtemény
Vár utca 3–7. Tel.: 88-561-310
Nyitva: hétfő–szombat 10–18 óráig.

• TÓT ENDRE / TÓTalZÉRÓK&TÓTalÖRÖMÖK
Tót Endre (1937, Sümeg) nemzetközi színtéren
az egyik legismertebb magyar képzőművész,
Kossuth-díjas és Munkácsy-díjas, Sümeg díszpolgára. A mostani kiállítás egy retrospektív
minitárlat Tót Endre rendkívül következetes,
gazdag életművéből. (október 26-ig)

Dubniczay Palota

Vár u. 29. Tel.: 88-425-204
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
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Hagyományok Háza, Maácz László galéria
2019. június 4. – augusztus 30.
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