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Kortársak – sorstársak?

Divat és csillogás

A Molnár-C. Pál Műterem–Múzeum a legrégibb,
családi gondozásban lévő magánmúzeum az
országban. A Budapest XI. kerületében megbúvó,
kedves kiállítóhely az 1981-ben elhunyt festőművész egykori villájában található. Itt ismerkedhetnek a látogatók, immár harmincöt éve, Molnár-C.
Pál műveivel, de az egész évben látogatható állandó tárlat mellett a múzeum időszaki kiállítások otthona is. Ilyen legújabb, Kortársak – sorstársak? című tárlatuk is, amelyen érdekes módon,
négy ugyanabban az évben (1894) született magyar festőóriás – Aba-Novák Vilmos, Derkovits
Gyula, Molnár-C. Pál és Szőnyi István – művei
találkoznak egymással. A kiállítás természetesen
arra próbál rávilágítani, hogy bár ez a négy művész ugyanabban az időszakban élt és alkotott,
mégis más utakon járva láttak és láttatták az
életet, az embert és a világ jelenségeit, de persze
mindemellett a közös pontok felfedezésének játéka is a látogatóra vár. A rendkívül izgalmas téma
feldolgozásában a debreceni Antal–Lusztiggyűjtemény is sokat segített, a kiállításon látható
művek törzsanyaga nekik köszönhető.

A divat az emberi kommunikáció alapvető eszköze, önmagunk megkülönböztetésének igénye pedig az öltözködés egyik mozgatórugója. Ebben alapvető jelentőségű minden olyan textília, kiegészítő és díszítés, amely magára vonzza a tekintetet, illetve valamilyen különleges értéket képvisel.
Valljuk be, hogy ami csillog, az legalább az egyik követelménynek biztosan megfelel. A csillogó
ruhadarabok régóta jelen vannak az ember öltözködésében, ám felhasználási céljuk az idők során folyamatosan változott: míg a 19. század előtt a fémszálas selymek, hímzések, csipkék és
drágakövek társadalmi különbséget deklaráltak, addig a 20. századtól inkább az egyén feltűnése,
a személyiség kiemelése lett a cél. A csillogó öltözékek ugyanakkor a társadalmi és életmódbeli változásokról is sok mindent elmondanak, ahogy
azokról az alkalmakról, társasági eseményekről
is, amelyeken más és más okból az emberek ilyen
feltűnő öltözékekben jelentek meg. A Kiscelli Múzeumban látható kiállítás mindezeket a szempontokat
figyelembe véve mutatja be az elmúlt négy évszázad
csillogó ruhadarabjait, így a divat szerelmeseinek
mindenképp kötelező program.

Kim MacConnel, Ehető / Edible, 1979; akril, fémfesték, pamut / acrylic
and metal varnish on cotton; 258×302 cm Ludwig Múzeum – Kortárs
Művészeti Múzeum, Budapest / Ludwig Museum – Museum of
Contemporary Art, Budapest | Fotó / Photo: ROSTA József

Gross Arnold (1929–2015), a Nemzet Művésze
díjjal kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy-díjas
grafikus és festőművész, a rézkarc műfajának
megújítója, hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb képzőművésze 2019-ben ünnepelné
90. születésnapját. A jubileumra a Gross Arnold
Galéria egy igényes, szép kivitelű nagymonográfia kiadása mellett egy átfogó életmű-kiállítással
is készül (ez utóbbit a Jászi Galériával közösen),
amely már csak azért is különleges, mert bár a
művész fia, Gross András vezetésével 2014-ben
nyílt Gross Arnold Galériában egész évben találkozhatunk apja munkáival, a teljes életművet
feldolgozó kiállítást eddig még sosem láthattunk
műveiből. A decemberben nyíló, kifejezetten karácsonyi hangulatú, jubileumi tárlat további érdekessége, hogy a több mint száz rézkarc mellett
egy teremben mutatják be Gross három olyan
fő művét, amelyek még sosem voltak kiállítva
egyszerre. Ezek közül kettő – a Nyáron törpéket
hoztak a balatoni gólyák és a Kertvárosi álom
című – a Mercure Budapest Buda (volt Hotel
Buda Penta) részére 1982-ben készült, nagyméretű, csodálatos olajkép-installáció, egy pedig az
egykori Duna Intercontinental részére 1969-ből
származó, A barátkozások országútján – Pest budai történetek című nagyméretű táblakép.

Ragyogj! – Divat és csillogás
Kiscelli Múzeum, Budapest
Október 11. – 2020. március 15.

MINTÁZAT ÉS
DEKORÁCIÓ
PATTERN AND
DECORATION

Kortársak – sorstársak? 125 éve
született Aba-Novák Vilmos, Derkovits
Gyula, Molnár-C. Pál és Szőnyi István
Molnár C. Pál Műterem–Múzeum, Budapest
2020. február 1-jéig

GROSS 90

2019.10.05.– 2020.01.05.
ludwigmuseum.hu

GROSS 90 – Jubileumi kiállítás
Széphárom Közösségi Tér, Budapest
December 6. – 2020. január 30.
ludwig-muzeum-mintazatok-hirdetes-artkalauz-145x105mm.indd 1
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BUDAI

VÁRSÉTÁK

Ismerje meg a Világörökség részét képező budai
Várnegyed eseményeit, töltődjön fel gasztronómiai
és kulturális élményekkel! Tematikus vársétáinkat
szakképzett idegenvezetők kísérik.

PROGRAMAJÁNLÓ

BUDAI

VÁRSÉTÁK

Múlt
Múlt és
és jelen,
jelen, kultúra
kultúra és
és szórakozás
szórakozás
páratlan
páratlan harmóniában
harmóniában aa Várkert
Várkert Bazár
Bazár
színes
színes programkínálatában.
programkínálatában.

Borral folyó Kánaán
Tudta, hogy a középkorban a budai bor volt a Várhegyen élők egyik legfontosabb
kereskedelmi árucikke, egyben bevételi forrása? S azt, hogy fehérrel
vagy vörössel koccintottak a budaiak? Tényleg egy fóti pincében született
a fröccs? A sétánk során bemutatjuk Buda és környékének borászati történetét
az első szőlőtőkéktől egészen a Borfesztiválig, majd egy pohár bor
kostolásával zárjuk utunkat.

Várból Palota
A Palotanegyedben tett sétánk során bemutatjuk, miként vált az Anjou királyok
erődítménye Mátyás király reneszánsz szellemét tükröző fényűző központtá,
hogyan nőtt királyi rezidenciából I. Ferenc József és Sisi Palotájává.
Felelevenítve a háborúk pusztításait bemutatjuk a Nemzeti Hauszmann Program
keretében zajló építkezéseket és fejlesztéseket.

MIKVE a föld alatt
Fedezzük fel együtt a régi zsidó utca rejtett kincseit! A város legrégibb rituális
fürdője a budai Várban található. A séta során bejárjuk a nyugati pincerendszer
zegzugos folyosóit, miközben a látogató megismerkedhet a középkori
Buda első zsidónegyedének történetével.

A főváros ékszerdoboza
Ybl Miklós születésének 200. évfordulójára, 2014-re pompásan megújult a
Várkert Bazár épületegyüttes, ismét régi fényében ragyog. Az idegenvezetés
során az épület azon részei is bejárhatók, amelyek a nagyközönség számára
amúgy nem vagy csak részben látogathatók.

Sisi, Magyarország szerelmese
Az osztrák császárné és magyar királyné, egyben a világ legszebb uralkodónője
többször hosszú heteket töltött a budai Várban. A séta során bejárjuk a
Sisi által is kedvelt kerteket, körbejárjuk a Királyi Palota Erzsébet királynéhoz
fűződő helyszíneit, miközben megismerjük életének legfontosabb részleteit.
Jegyek csak elővételben kaphatók a Várkert Bazár jegypénztáraiban
vagy online, a www.varkertbazar.jegy.hu weboldalon.
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In Statu Quo

150 éves az Első Magyar Játékkártyagyár

A Szentföldön, Izrael területén számos olyan hely található, amely a monoteista vallások (a zsidók, a keresztények és a muzulmánok) képviselői számára szimbolikus jelentőségű. A helyzetre
a 19. század óta létező status quo próbál megoldásokat találni egy olyan komplex szabályozás
révén, amely keretet ad a különféle vallási és etnikai csoportok együttélésének. A Szentendrén
látható tárlat, amely a tavalyi Velencei Építészeti Biennálé izraeli pavilonjának kiállítása is volt
egyben, ezt a meglehetősen törékeny rendszert mutatja be – építészeti tervek, makettek, archív
dokumentumok, fotók, videók és kortárs műalkotások segítségével. A kiállítás mindenekelőtt a
különböző vallási közösségek harmonikus együttélésének lehetőségeire és ezek építészeti vonatkozásaira fókuszál. Ezen túlmenően megérthetjük azt is, hogy az összetett status quo miképpen segít megelőzni az erőszakot, miközben fenntartja a megalapozott szokásokat, s arra ösztönzi az egyes csoportokat, hogy folytassák
küzdelmüket jogaikért és a birtokaikért. Így a
jelenlegi status quo sem más, mint ideiglenes
megoldás, amely csupán egy újabb megállapodás felállításáig tart.

Minden idők egyik legnépszerűbb játékeszköze a játékkártya. Nem árthatott neki tilalom, átok és
elégetés, az ördög bibliájának is nevezett, ártatlan kártyalapok hasonló indulatokat és szenvedélyt
váltottak ki arisztokraták, polgárok, katonák, diákok, asszonyok és „pórnép” körében egyaránt.
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható
kiállítás – mely Jánoska Antal több mint harminc éve bővülő gyűjteményére épül – a magyarországi kártyafestészet és -gyártás legszebb termékeit mutatja meg a különböző történelmi korszakokban
1869-től 2012-ig; melyek kezdetben az Első Magyar Kártyagyár
Részvénytársulat (1869–1896), majd Piatnik Nándor és Fiai Játékkártyagyár (1896–1949), utóbb Játékkártyagyár és Nyomda, Offset és
Játékkártya Nyomda (1950–2012) működése során születtek. A bemutatott kártyák és eredeti forrásdokumentumok (cégtörténeti iratok,
árumintakönyvek, levélpapírok, reklámok stb.) mellett a látogatók a
Hogyan készül a kártya? című dokumentumfilmet is megtekinthetik,
míg a tablókon és tárlókban az elmúlt 150 év kártyajátszási kultúrájának relikviái kaptak helyet használati és dísztárgyak, könyvek és
folyóiratok, valamint képes levelezőlapok és fényképek formájában.

In Statu Quo – Tárgyalási struktúrák
A 2018. évi Velencei Építészeti Biennálé izraeli
pavilonjának kiállítása
MűvészetMalom, Szentendre
Október 11. – 2020. január 26-ig

Szerencsés lapjárást!
150 éves az Első Magyar Játékkártyagyár
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest
2020. február 2-ig

A nagy könyvlopás

A Felvidék kincsei

1959-ben a budapesti Műcsarnokban francia könyvkiállítást rendeztek, ám az eseményről
nemcsak ezért beszéltek akkoriban, hanem azért is, mert a kéthetes nyitvatartási idő végére a
könyvek nagy részét a látogatók ellopták. A Szentendrei Képtár tárlata most a magyar kultúrtörténetnek ezt az elfeledett epizódját tárja fel, megidézve a könyvkultúra társadalmi-politikai
kontextusát az 50-es években, feltérképezve az ország korabeli francia–magyar kapcsolatait
és diplomáciai útkeresését. A francia kiállítás egyike volt azoknak a projekteknek, amelyek a
Kádár-rezsim 1956-os forradalmat követő nemzetközi elszigeteltségét voltak hivatottak oldani.
A tárlat bemutatja a korabeli magyarországi vizuális kultúra szürkeségét, valamint az akkoriban
tapasztalható elzártságot: a könyvhöz és információhoz jutás nehézségeit és különféle módszereit, beleértve a CIA által évtizedeken keresztül
folytatott, kiterjedt akciót, amelynek során több
millió könyvet juttattak el postán a keleti blokkbeli olvasókhoz. A kiállítást az egykori „tolvajokkal”
készített interjúk is színesítik, de a látogatók találnak majd szabadon „ellopható” könyveket is.

A Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség, a Hagyományok Háza Hálózat és a Felvidéki Magyar
Hagyományos Kézművesek Fóruma 2018 áprilisában hirdette meg a „Magyar kézművesség
a Felvidéken 2019” országos kézműves vándorkiállításon való részvételre szóló pályázatát a
felvidéki hagyományos kézművesek körében. A pályázatra mintegy 152 alkotás érkezett, ezek
közül tavaly júliusban a Rozsnyón megrendezett I. Országos Kézműves Konferencia keretén
belül szakmai zsűri válogatta ki azokat, amelyek végül bekerültek a kiállítási anyagba. A felhívást 2019-ben is megismételték, melynek következtében – az újonnan csatlakozó kézművesek
által – tovább bővült a kiállítási anyag. Ezt idén nyáron a lévai Barsi Múzeum mutatta be először, és onnan került most át a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumába.
A kiállításon szereplő kézművesek között vannak csipkekészítők, tojásdíszítők, bútorfestők és népiékszer-készítők is, de olyan régi mesterségekkel is
megismerkedhetnek, mint a például a
kolomp- vagy a harangkészítés. A tárlat igazi kuriózum a népművészet szerelmeseinek, hisz ennyi felvidéki kincset
együtt látni nagyon ritkán adatik meg a
budapestieknek.

A nagy könyvlopás
Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött
Szentendrei Képtár
2020. január 19-ig

Felvidék kincsei
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum,
Budapest, október 25. – november 30.
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Rubens hatása
A Szépművészeti Múzeumban október végén nyíló Rubens, Van
Dyck és a flamand festészet fénykora című kiállítás az intézmény
Régi Képtárának a jelentős művészettörténeti korszakokat és kiemelkedő nemzeti festőiskolákat bemutató sorozatának ötödik állomása. A tárlat alapjául a múzeum gazdag flamand anyaga szolgál, de számos neves külföldi gyűjtemény is kölcsönöz a kiállításhoz,
többek között a bécsi Liechtenstein hercegi gyűjteményből húsz kiemelkedő remekmű érkezik. Közöttük szerepel Rubens nagyszabású
Decius Mus sorozatának egyik darabja is (A jóslat kinyilatkoztatása),
amely mellé a festmény alapján arany és ezüst szálakkal szőtt, különleges kárpitot is kiállítják (utóbbi Madridból, a Palacio Realból érkezik): a két alkotásnak ez lesz az első közös bemutatója. A kiállítás
legfőbb célja, hogy bemutassa Peter Paul Rubens (1577–1640) művészetének abszolút elsőségét és rendkívül erős hatását, valamint az ebből és emellett kibontakozott
sokrétű, stilárisan és tematikailag egyaránt gazdag, 17. századi flamand festészetet. Ezen kívül a budapesti tárlat ráirányítja a figyelmet a két régió kulturális kapcsolataira, amelynek egyik kulcsfigurája
Lipót Vilmos (1614–1662) főherceg volt. Az összesen csaknem 120 művet bemutató kiállításra mintegy
ötven nagy gyűjteményből, köztük az Ermitázsból, a Pradóból, a washingtoni és a londoni National
Galleryből kölcsönzött a budapesti múzeum műtárgyakat. A tárlaton más mesterek alkotásai mellett
mintegy harminc Rubens- és több mint tíz Van Dyck-remekművel is találkozhatnak a látogatók, köztük a
nemrég a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe került Stuart Mária Henrietta esküvői portréjával is.
Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora
Szépművészeti Múzeum, Budapest, Október 30. – 2020. február 16-ig

Perneczky Géza a Capában
Tükrök címmel a Capa Központ első átfogó kiállítását rendezi
Perneczky Géza (1936) Széchenyi-díjas képzőművész, művészettörténész, festő, író és tanár tiszteletére. A tárlat a művész korai (1970
és 1975 között készült), konceptuális fotográfiai munkáira helyezi a
hangsúlyt, vagyis arra az időszakra, amely egybeesett Perneczky
kölni emigrációjának első éveivel. Bár egy meglehetősen rövid periódusról van szó, pályafutásának mégis kiemelkedő időszaka ez, hisz
ekkor készítette életművének máig legmeghatározóbb alkotásait (pl.
az Art Bubbles, a Mirrors vagy a Yes No Concept fotósorozat képeit),
azokat a munkákat, amelyekből többet ma olyan ismert múzeumok
gyűjteményében őriznek, mint például a New York-i Metropolitan
Múzeum, a szintén New York-i MoMA vagy a párizsi Centre Pompidou. Patrick Urwyler svájci művészettörténész-kurátor által összeállított anyag – mely a művész saját gyűjteményéből származó fényképekből, vázlatokból és egyéb,
életéhez köthető dokumentumokból áll – Perneczky Gézát, mint disszidens művészt mutatja be, akinek
ikonikus fényképészeti koncepciói nemcsak betekintést, hanem tömör kommentárt is adnak a Kelet és
Nyugat közötti művészeti életről, illetve magáról a művészetről.
Perneczky Géza: Tükrök
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Budapest, Október 16. – december 8.

Tiszta szívvel festeni
Idén ősszel négy önálló életművet mutat be egy kiállításon a Műcsarnok, és természetesen oka van
annak, hogy a négy kortárs magyar művészt egy tárlaton köszönthetjük. Szotyory László, Kondor Attila, Konkoly Gyula és Lajta Gábor közös kapcsolódási pontja művészi célkitűzésük: tiszta szívvel szeretnének festeni. De mit is jelent ez pontosan? Tiszta szívvel
élni jelenti egyrészt azt, hogy az akaratot, a gondolkodást,
a megismerést és a cselekvést egyetlen harmonikus egészként vagyunk képesek megélni, és jelent egy ideálképet, amire különféle szellemi és művészi gyakorlatokkal törekedni lehet. A művész azt festi, amiben örömét leli. Szotyory László
saját szavaival így írt erről: „Azt festem meg, amit magam
köré szeretnék varázsolni, azt a képzeletbeli közeget, amelyben élek, amelyben jól érzem magam”. A Műcsarnok kiállítótereit járva tehát e négy alkotó négy, tiszta szívvel festett
világa elevenedik meg, strandoló fiatal lányokkal, éjszakai
táncosnőkkel, reneszánsz kertekkel, valamint varázslatos,
képzeletbeli tájakkal és épületekkel, a befogadónak pedig
nincs semmi más dolga, mint elmerülni a színekben, és rácsodálkozni a létezés és ezzel együtt a festészet csodáira.
Tiszta szívvel festeni
Műcsarnok, Budapest
November 17-ig

A magyar festészet aranykora
A Gödöllői Királyi Kastély termeiben főként a
19. század második és a 20. századelső felének, magyar művészek műveiből álló kiállítása,
több gyűjtő összefogásának és együttműködésének eredményeként jöhetett létre. A bemutatott időszak a magyar festészet aranykora,
amikor a klasszicista, majd későbbi realista,
sokszor történelmi vonatkozású művészet
után a progresszívebb, számos esetben az európai áramlatokhoz kapcsolódó alkotások, művészek, csoportosulások találtak új utakat maguknak. A klasszikusok sorát id. Markó Károly,
Barabás Miklós, Ligeti Antal, Székely Bertalan,
Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Paál László ifjúkori műve nyitja, majd Rippl Rónai József,
Gulácsy Lajos, Ferenczy Károly, Perlrott Csaba
Vilmos, Czigány Dezső, Nemes Lampérth József, Fenyő György, ef Zámbó István, feLugossy
László és Aknay János zárja.
Rejtett remekművek
Betekintés magángyűjteményekbe
Gödöllői Királyi Kastély, 2020. január 15-ig
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Kazinczy Ferenc élete

László Fülöp,
a nagyvilág művésze
László Fülöp születésének 150. évfordulóját kiállítással ünnepli a Magyar Nemzeti Galéria.
A festő a magyar művészettörténet egyik olyan
nagy alakja, aki itthon alig ismert, pedig a nagyvilágban egyike volt kora legjelentősebb művészeinek. Vajon ő is egy meg nem értett magyar
zseni? Esetében a válasz nem, hiszen olyan állami éremmel, nemesi címmel kitüntetett művészről van szó, akinek megrendelői közt volt Ferenc
József magyar király, ahogy más előkelőségek is.
A már harmincévesen is vagyonosnak számító
festő 1903-ban ír felesége, a nagy külföldi megbízatások és családi okok miatt hagyta el Budapestet, kis kitérő után Londonban telepedett le,
ahol megbízóinak köre olyan prominens személyekkel gazdagodott, mint a pápa vagy az angol
királyi család tagjai. Mint korának egyik legnagyobb portréfestője, élete vége felé, több mint
2700 képpel a háta mögött, nyugodtan mondhatta: „a nagyvilág művésze vagyok”. A többször
idézett mondatot aztán így fejezte be: „…történelmet festek, nem csak egyéneket”. Valóban így
volt. Alkotásaiból utoljára 1925-ben rendeztek
kiállítást Budapesten, így az MNG tárlata egyedülálló alkalom arra, hogy a festő mesterműveit
a ma múzeumi közönsége is megismerhesse.
„A nagyvilág művésze vagyok…”
László Fülöp (1869–1937)
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
2020. január 5-ig

A Magyar Nyelv Múzeumának új állandó kiállítása Széphalom egykori gazdájának, a széphalmi
Mesternek, Kazinczy Ferencnek (1759–1831) állít
emléket. Klasszikus életmű-kiállítást láthatnak
a múzeumba érkezők, amelyben az író idézetei
vezetik végig a látogatókat eredeti műtárgyak,
másolatok, illetve illusztrációk között. A kiállítás Kazinczy Ferenc szemén keresztül enged
bepillantást a 18. és 19. század fordulójának
magyar és európai történelmébe, irodalmába,
kultúrájába, vagyis a felvilágosodás egyik legizgalmasabb időszakába. A széphalmi ablakból
Kazinczy ellátott Párizsig, Berlinig, Weimarig, a
kor kulturális központjaiig, melyek nagy hatást
gyakoroltak rá. A kiállítás megrajzolja Kazinczy
portréját, a magyar írót, költőt, nyelvújítót, a magyar nyelv és kultúra iránt elkötelezett, folyamatosan dolgozó, szigorú, de becsületes embert, a
rabot, a hét gyermekét nevelő apát, a férjet, a
„széphalmiságot", és Kazinczy máig tagadhatatlan érdemeit és eredményeit, amelyet szerencsére az elmúlt kétszáz év sem halványított el.
„Adjunk tanítást; Fényt” –
Kazinczy Ferenc Élete
A Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom
állandó kiállítás

Hetven vagy Hatvan
Egy népszerű Cseh Tamás-dal, a Fohász egyik idézetét választotta címül a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum legújabb
időszaki kiállításának. Természetesen okkal történt mindez, hiszen tárlatuk fő témája frappánsan éppen az 1970-es és 60-as
évek magyar művészete. A kiállítás nem kevesebbet ígér, mint
egy különleges találkozást azokkal a jellegzetes neoavantgárd
tendenciákkal, amelyek mind a geometrikus nonfiguratív művészet, mind pedig a body art és a fotó területén formálták a
korszak politikailag nem hivatalos művészetét. A győri múzeum
saját gyűjteményéből származó kiállítási anyagba igazi remekműveket válogattak, többek közt olyan neves művészek munkáit, mint Vera Molnár, Nádler István, Konok Tamás, illetve Hetey
Katalin, de bemutatják Drozdik Orsolya 1970-es években készült
Individuális mitológia című sorozatát is.
„Hetven vagy Hatvan” – Válogatás
a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
képzőművészeti gyűjteményéből,
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,
Esterházy-palota, Győr, Október 10. – december 1.

Különös véletlen
Cseke Szilárd sokoldalú életművének köszönhetően a
magyar kortárs képzőművészet egyik legjelentősebb képviselője. 2014-ben elnyerte a Munkácsy-díjat, a magyar
művészeti szakma elismerését. 2015-ben az ő munkái
képviselték kiemelkedő nemzetközi médiasikerrel Magyarországot az 56. Velencei Képzőművészeti Biennálén.
Közel húsz éve foglalkozik mobil objektekkel, amelyek az
identitás témakörét állítják színre. „Objektjei a fizika és
geometria világának vizuális fordításai, ahol a folyamatosan változó látvány jellemzi az általa épített rendszereket, s azok kölcsönhatásaiból létrejövő állapotokat.” Az installáció által megjelenített, folytonos
körforgást alkotó rendszer világunkat szimbolizálja, létünk folytonos működését. A MANK-ban
bemutatott műalkotását is ez az alapelv vezérli. Megszemélyesült pingponglabdák vándorlását
figyelhetjük meg, ahogy ventilátorok irányításával szabályszerűen haladnak. A munka bizonyos
részei viszont kiskapukat rejtenek, így egyes labdák a rendszerből kiesve, véletlenszerűen a nézők
közé kerülhetnek. Az installáció ezen a ponton válik interaktívvá, ahogy a nézők elkaphatják, illetve üzenettel, egy-egy gondolattal láthatják el a labdákat mielőtt azok visszatéríthetők a művész
által megálmodott pályára. Ezek az írással, rajzokkal megjelölt labdákat, aztán még személyesebbé teszik az élményt, hiszen akaratlanul is minden néző a számára jelentést hordozó labdát
követheti majd. Az installáció nem diktál válaszokat, sokkal inkább kérdéseket és szabad értelmezhetőséget kínál fel. A néző feladata, hogy saját tapasztalatait, élményeit felelevenítve élje meg és
vegyen részt az alkotásban.
Különös véletlen
MANK Galéria, Szentendre, Október 31. – november 24.
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Új képzőművészeti
találkozóhely
Budapesten

Időutazás a Ligetben
Még ősszel Millennium Házaként nyílik meg
a – Liget Budapest Projekt részeként felújított – volt Olof Palme Ház, a Városliget egyik
ékköve. A Millennium Háza a Liget Projekt célkitűzéseinek is jelképe, hiszen amellett, hogy
megtörtént az épület értékmentése, a hagyományt óvó, a park és a művészetek kapcsolatát erősítő koncepció mentén közösségi térré,
élményközponttá alakult a ház. A Pfaff Ferenc
által tervezett épület az 1885-ös Országos
Általános Kiállításra épült műcsarnoknak, és
a korabeli kritikák szerint – homlokzata egyedülálló Zsolnay-díszítésének köszönhetően – a
tárlat egyik legszebb eleme volt. A kiállítási
funkciókhoz azonban szinte azonnal szűknek
bizonyult, és bár továbbra is főként kiállítóhelyként használták, valójában soha nem töltötte
be maradéktalanul ezt a szerepet, ráadásul
az évtizedek alatt folyamatosan pusztult,
erodálódott az épület. A 2017-ben kezdődött
helyreállítás az eredeti tervek alapján valósult
meg. A főbejárat visszakerült a Hermina út
felőli oldalra, s elé új rózsakertet alakítottak
ki. A különleges Zsolnay-kerámiákat is restaurálták. Az épület kulturális közösségi térként
újult meg, interaktív kiállítótérrel, kávéházzal,
előadóteremmel. Az új intézmény a Városliget
1896–2022 című nyitó kiállítással időutazásra
hívja a látogatókat.
Millennium Háza
Budapest, Olof Palme sétány 1.

A Godot Galéria sikeres fennállásának huszadik évfordulója alkalmából, tevékenységi
körét kitágítva, a képzőművészeti élet újabb
színfoltjaként hozta létre a nemrégiben nyílt
Godot Kortárs Művészeti Intézetet (Godot
Instutute of Contemporary Art, GICA). Az
Óbuda szívében, a Goldberger gyár történelmi helyszínén magánkezdeményezésre
létrejött, több fázisban épülő képzőművészeti
központ (1100 négyzetméteres összterületével, 700 négyzetméteres csarnokterével és
négyszintes épületegységével) minden bizon�nyal egyedülálló kulturális intézménye lesz
hazánknak. Az izgalmas terveket szövögető
csapat nagy álma, hogy amolyan független
élményközpontként lehetőséget teremtsen a
művészet szabad áramlásának, teret adva fiatal művészek és kurátorok önálló alkotói szabadságának kibontakoztatására, éppen ezért
szeretnének minél több magyar és nemzetközi művészeti intézménnyel, valamint galériával is együtt dolgozni a közeljövőben. Természetesen kiállításokból sem lesz hiány, ezek
egyik fő forrása a nemzetközi kiállítói pályázatukra érkezett művek lesznek, amelyekkel
két-három hónapos időszaki kiállításokon ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de ugyanilyen szívügyük a vizuális edukáció is, melyet
művészeti egyetemekkel való szoros szakmai
együttműködésben kívánnak megvalósítani.
Godot Kortárs Művészeti Intézet
Budapest, Fényes Adolf u. 21.

Minden, ami víz
A Duna Múzeum egészen egyedülálló a maga nemében, ugyanis még világviszonylatban is kevés
hasonló múzeumot találni, amely ilyen mélységben foglalkozna a vízügy, a vízgazdálkodás történetével, illetve ilyen óriási tárgyi gyűjteménnyel
rendelkezne a témában. A hazai látogatók elsősorban állandó, Víz-Idő című kiállítása révén ismerik,
ám a kurátorok tavaly úgy gondolták, hogy tizennyolc év után ideje egy kicsit felfrissíteni az anyagot, így 2018 márciusában bezárták a tárlatot, s
szinte azonnal elkezdtek egy új kiállításon dolgozni.
Ez az új kiállítás – mely ezúttal a Vízeum címet viseli – idén október 11-től várja ismét vízimádó közönségét. S hogy mi-mindent lehet a víz kapcsán
elmondani? A tárlat mesél a vízgazdálkodás múltjáról és jelenéről, a vízzel kapcsolatos innovációkról,
folyók szabályozásáról, hajózásról, klímaváltozásról, a víz erejének felhasználásáról, a fürdés történetéről (az őskortól kezdve!), de még a régi aranymosókról és az öblítős toalettről is. A látottakat soksok kép, film és animáció kíséri, de a kiállítás számos olyan eszközt és különleges, interaktív elemet
is felvonultat, amelyek a remények szerint mindenkiben kiváltják majd azt a bizonyos „wow!” hatást.
Vízeum
Duna Múzeum, Esztergom, állandó kiállítás

Megújult a Petőfi-kiállítás a PIM-ben
2011-ben a Pulszky Társaság az Év kiállítása díjjal tüntette ki a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) „Ki
vagyok én? Nem mondom meg…” Petőfi választásai című állandó kiállítását. Az elmúlt nyolc évben
rengeteg látogatót fogadott a tárlat, de idén a múzeum eldöntötte, hogy ideje újragondolni, és
még az eddiginél is gazdagabb tartalommal megtölteni a kiállítást. Munkájuk eredményét szeptember végétől láthatja a nagyközönség, ekkor nyílt meg
ugyanis a korábbival azonos című, de számos érdekes
újdonságot tartalmazó tárlat. Az új kiállítás bemutatja
a költő zsúfolt életútjának nyitottságát, választási lehetőségeinek dilemmáit, de az eredeti koncepciót kibontva
Petőfi származásának, rokonságának adataival is megismerkedhet a látogató, továbbá arcot, alakot kap a Pilvax
nemzedéke és a márciusi ifjak is. A rendkívül hangulatosan kialakított – mind színekben, mind tárgyakban és
információkban gazdag – terekben barangolva számtalan eredeti relikvia és izgalmas audiovizuális eszköz is
segít elmerülni Petőfi életének történetében. A kiállítás
kiemelkedő, új pontja Szendrey Júlia emberi alakjának
és írói életművének bemutatása – a tárlat utolsó, róla
szóló terme valamivel később, október 16-tól várja majd
az érdeklődőket.
„Ki vagyok én? Nem mondom meg…”
Petőfi választásai
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, állandó kiállítás
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Alfons Mucha Kecskeméten
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Takáts Márton
városi csodái

sok fa
Alfons Mucha mind a kiállítók, mind a kiállításra járók körében megunhatatlan alkotó. Köszönhető ez több más mellett számos, máig változatlan
népszerűségű pannó sorozatának, amelyek dús virágok közül kikacsintó
szépséges nőalakjai még ennyi idő elteltével is elbűvölik nézőit. Alfons
Mucha a szecesszió fénykorának egyik állócsillaga volt, aki a képző- és az
iparművészet számtalan területét művelte egyszerre, olyannyira, hogy a litográfia technikájával megvalósított plakátjai, pannói, illusztrációi alapján
Mucha-stílusként is jellemzik a korszakot. Egész életét befolyásolta a miszticizmusra hajló hit, a szimbólumok iránti érdeklődés, az idealista szemlélet
és a patriotizmus ötvöződése, mindez hatalmas kitartással, munkabírással
párosult benne. Első plakátját Sarah Bernhardtnak, a kor ünnepelt színésznőjének tervezte, s ez egy olyan karriert indított el számára, hogy ma már
őt tekintjük a kereskedelmi plakátok egyik megteremtőjének is. Életművéből talán a Virágok című sorozatát ismerik a legtöbben, de az évszakokkal,
napszakokkal foglalkozó alkotásai is a legsűrűbben kiállítottak közé tartoznak. A Kecskeméten látható hatvankét alkotás a Gallery of Art Prague-ból
érkezett a Bozsó Gyűjteménybe.

szövetsége

Alfons Mucha – A szecesszió vonzásában
Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét
December 1-jéig

Mélyáramok

Izgalmas felfedezésre hívja a látogatóit a MODEM, amely a Budapest FotóFesztivállal karöltve nyitja meg decemberben legújabb, nagyszabású kiállítását. Ezúttal világhírű fotóművészek
(Brassaï, Lucien Hervé, Paul Almasy stb.) eredeti művei és a kortárs magyar fotóművészet alkotásai adnak egymásnak randevút, mégpedig azzal a céllal, hogy bemutassák a párhuzamokat,
valamint a gyakran rejtett, de mégis létező mélyáramokat
a magyar fotográfiában. A párbeszéd egyik terrénuma az a
válogatás, amelyik a Szöllősi-Nagy–Nemes műgyűjtő házaspár fotográfiai kollekcióját bemutatva tárja föl a kapcsolódásokat a klasszikus és a kortárs gesztusokban, mindez olyan
művészek munkáin keresztül, mint Maurer Dóra, Trauner
Sándor, Miskolczi Emese, Sugár Kata, Tóth György vagy
František Drtikol. A kiállítás másik részében pedig a Budapest
FotóFesztivál keretein belül immár harmadik éve megrendezett kortárs fotográfiai kiállításokat átgondolva, félszáznál is
több magyar fotóművész műve kerül a kiállítótermek falain
egymással kölcsönhatásba, megannyi látnivalóval és értékes
tanulságokkal szolgálva ezzel közönségének.
Mélyáramok
Kortárs magyar fotográfia kontra klasszikusok
MODEM, Debrecen
December 14. – 2020. március 15.

Avar lovas
a Déri Múzeumban

A Déri Múzeum az elmúlt években egyedülálló
régészeti kincsekkel tudta gyarapítani gyűjteményét. Még 2016-ot írtunk, amikor a szakemberek egy, a 7. század közepén élt, a régészek által Danutának keresztelt kislány maradványaira
bukkantak az M35-ös autópálya építése során.
Pár hónappal később, tőle csupán hét méterre
újabb női sírt tártak fel, a felnőtt nőt megtalálói Malvinnak nevezték el. Aztán 2017 tavaszán,
mindössze két kilométerre a korábbi temetkezésektől, újabb szenzációs felfedezés történt: napvilágra került a legértékesebb avar lelet, egy
magas rangú lovas katona (Kerény) és lovának
maradványa. A Derecske határában feltárt avar
kori harcos sírjának legnagyobb jelentősége,
hogy a vele együtt eltemetett fegyverzetén túl,
a lovas alatt feküdt annak teljes lamellás páncélja is, amely azért különleges, mert a Kárpátmedencében feltárt több ezer avar sírból eddig
csak páncélrészletek, általában csupán néhány
lamella került elő. A Déri Múzeum kiállítása a
szenzációs régészeti kincs mellett a lovas arcát
is megmutatja a látogatóknak, hiszen a lelet jó
állapotának köszönhetően a minden bizonnyal
Bizánc elleni hadjáratokban is részt vett katona
arcrekonstrukcióját is el tudták készíteni.
A Kagán lovasa
Déri Múzeum, Debrecen
December 31-ig

Megfáradva, mélyeket fújtatva cammog súlyos
léptekkel Dürer rinocérosza Budapest utcáin.
Nem találja a helyét. Nem találja az idejét.
Unalmában elfekszik a körtéren, elállva a villamos útját, a jó polgárok pedig kikerülik, sietnek
a dolgukra – ez így természetes. Még szerencse,
hogy a várost úgy tervezték, hogy elférjenek
benne ekkora csodák! Takáts Márton grafikáin
ez a kizökkent idő és a szemünk előtt megbúvó,
néhol groteszk, de sohasem kegyetlen világ
merevedik vonalakká. Ő a vándor rézkarcoló,
aki egyszerre tanúja, leírója és megteremtője
az elhagyatott aluljárókkal, kávéházak zárórai
székeivel benépesített urbánus legendáknak. A
Kovács Gábor Művészeti Alapítvány tudatos
gyűjteményépítésének egyik új állomásaként
vette gondozásba Takáts Márton hihetetlenül
sokszínű grafikai életművét, melyben a befejezett alkotások mellett tanulmányok, vázlatok,
próbanyomatok, illetve ezek nyomására
szolgáló rézlapok is szerepelnek. A gyűjteményből most Tihanyban látható válogatás ennek köszönhetően egyszerre nyújt betekintést
az alkotói folyamatba, valamint a mindennapjainkban megbúvó rejtelmekbe – a városi
csodákba!

Városi csodák – Takáts Márton
a KOGART Gyűjteményben
KOGART Kiállítások Tihany
November 24-ig
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Végleges helyén a Seuso-kincs

A Magyar Nemzeti Múzeum idén nyáron nyitotta meg A Seuso-kincs. Pannonia fénye című állandó kiállítását. Ezzel szinte az egész ország szívügyévé vált késő római leletegyüttes végre
egy olyan modern, valamennyi műtárgyvédelmi követelménynek megfelelő kiállítóhelyre került,
amely valóban méltó őrzője a több tízmillió eurót érő ezüstkincsnek.
„Szolgáljon sok századon át, Seuso, ez a készlet
| s használják hosszan büszke utódaid is” – olvasni az ezüst lakomakészlet egyik díszes, valószínűleg jegyajándékba kapott ezüsttáljának
verses feliratán. A 4-5. századból származó
készlet egykori birtokosa, a felirat tanúsága szerint, egy Seuso nevű férfi vagy valamelyik utódja
volt. Seuso a Római Birodalom gazdag elitjébe
tartozott és talán császári szolgálatban is állt.
A föld mélyéről, a Balatonhoz közeli Kőszárhegyen vagy annak környékén, 1976-ban előkerült
és sok viszontagságot megélt kincset minden
bizonnyal két nagyméretű rézüstbe helyezve
ásták el. Feltehetőleg egy barbár támadás elől
próbálták így menekíteni az értékes készletet.
Arra, hogy a tulajdonos vagy az, aki elrejtette a
készletet nagy valószínűséggel erőszakos halál
áldozata lett, talán a legfőbb bizonyíték, hogy a
kincseket később senki sem ásta ki, hosszú évszázadokig pihent a föld alatt érintetlenül.
A Seuso-kincs valóban megfelel a kincs szó
minden kritériumának, mind értékét, mind
nagyságát tekintve, s ezt most három elegáns
teremben csodálhatja meg a közönség. Egy
igazi felfedezőútra invitálja Önöket a múzeum,
ahol más pannóniai luxustárgyakkal együtt,
időrendi szempontokat is figyelembe véve osz-

tották el a kincseket: a tizennégy ezüstedényt
és az elrejtésükre használt rézüstöt, valamint
a hozzájuk köthető kőszárhegyi ezüstállványt,
amely első alkalommal látható közös kiállításon a Seuso-kincs darabjaival. Az út során
körbejárható tárlók, 3D grafikák és modern,
multimédiás eszközök is segítik a tárgyak megismerését, miközben a tárlat a lelet művészi
értékei mellett a késő Római Birodalom elitkultúrájáról, a rómaiak ezüsttárgyakhoz való
viszonyáról, illetve a kor arisztokratáinak képi
világáról is sok mindent elárul.
A kiállítással egy időben készült el az
azzal megegyező című, igényes album is,
amely egyedi műtárgyfotóival, térképeivel,
illusztrációival és a kurátorok szövegeivel
egészíti ki a kiállításon látottakat. A kötet
nem a tárlat szigorúan vett vezetője, de sok
tekintetben visszatükrözi azt: a Pannoniában
talált luxustárgyak és a késő császárkori római elit kulturális közegébe helyezve mutatja
be a legjelentősebb fennmaradt késő római
ezüstkincsleletet.
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Magyar származású fotográfusok
Franciaországban

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma október elején nyitotta meg Au-revoir! Magyar
származású fotográfusok Franciaországban című, nemzetközi fotókiállítását. Az eddig még
soha nem szerepeltetett képeket is szép számmal felsorakoztató, kizárólag vintage kópiákból
(az alkotók által készített, korabeli kópiák) álló, többnyire francia magán- és közgyűjteményekből érkező válogatást most először láthatja a budapesti közönség.
műveik kétpólusú létére, fel- és eltűnésük lehetőségére utal; a hazalátogatásra a maradás
illúziója nélkül, a visszatérés szóbeli ígéretével
vigasztaló búcsúra, egy nem végleges távozás
aktualitására.
A közel kétszáz bemutatott művet eredeti dokumentumok, tárgyak és mozgóképes anyagok
egészítik ki, valamint korabeli kontaktmásolatok, melyek rendkívüli betekintést engednek
az alkotói folyamatokba. A kiállítás számtalan
különlegessége között egy igazi unikum az a
három, nemrégiben előkerült, közel százéves
Kertész-fotó is, amelyet az érdeklődők itt láthatnak először.
Au-revoir! Magyar származású fotográfusok Franciaországban
Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum,
Budapest
2020. január 5-ig

A Seuso-kincs. Pannonia fénye
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
állandó kiállítás
Magyarországon nem jelent még meg olyan
nagyszabású, százévnyi időszakot átfogó, a
jelenig ívelő fotótárlat, amely ilyen széles körű
válogatását adná franciaországi magyar
fotográfusok műveinek: harminc nagynevű,
Magyarországon is népszerű alkotó (pl. André
Kertész, Brassaï, Robert Capa, Lucien Hervé),
valamint a hazai közönség előtt még kevéssé
ismert, magyar származású művész (pl. Rogi
André, Ergy Landau, Ervin Marton, Emeric Feher,
André Steiner stb.) munkáinak, akik az 1920-as
évektől napjainkig Franciaországban működtek,
illetve sokan közülük működnek ma is.
A tárlat címe (au revoir, azaz viszontlátásra!) a frankofil kapcsolódáson túl az alkotók és
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Szubjektív - Iparművészeti kincsek a Várkert Bazárban
Mivel foglalkoznak a muzeológusok, meddig tart a restaurálás, mi kerül egy múzeum gyűjteményébe és mennyi ideig tart egy kiállítás előkészítése? Többek között ezekre a kérdésekre ad
választ a Várkert Bazár legújabb időszaki kiállítása, Szubjektív – Az Iparművészeti Múzeum új
szerzeményei a Várkert Bazárban címmel.
A múzeum legtöbbünk számára a kiállítást jelenti, holott valójában jóval összetettebb szakmai munkát képvisel. A sokszínű gyűjtemény
a 17. századtól egészen napjainkig tartalmazó különlegességeket vonultat fel, változatos
műtárgyak segítségével világít rá arra, hogy
a múzeumi munka minden egyes darab esetében jelentős hozzáadott értéket képvisel.
A tárlatot még érdekesebbé teszi, hogy a
jelenleg rekonstrukció miatt zárva tartó Iparművészeti Múzeum színfalai mögött zajló aktív
munkába enged bepillantást az ezredforduló
óta bekerült és az utóbbi két évtizedben restaurált műtárgyakon keresztül.
Az Iparművészeti Múzeum él, ez többek között
abból is kiderül, hogy gyűjteménye az ezredforduló óta több mint 6000 tétellel gazdagodott,
ezek közül pedig már több ezer jelenleg is
megtekinthető a honlapon elérhető és
folyamatosan bővülő adatbázisban.
A „bezárt múzeum” életéről ad hírt a
legújabb szerzeményekből készült
mostani válogatás is, amelyben
hagyományos használati tárgyak
ugyanúgy szerepelnek, mint
autonóm műalkotások. Külön
egységet alkotnak a szakrális művek, és külön tematikus fejezetet képviselnek
a restaurátori munka
által megújult darabok.
A kiállítás az Iparművészeti Múzeum és a Várkert Bazár együttműködésében valósult meg,
ami jó példa arra,
hogy a rekonstrukción átesett Várkert

Bazár miként vált a városlakók és turisták kedvelt találkozási pontja mellett a kultúra otthonává is.
Jegyvásárlás és további információ:
https://varkertbazar.hu/kiallitasok/szubjektiv

Szemben a magasművészettel

A Pattern and Decoration (P&D) mozgalom a ’70-es évek végétől a ’80-as évek közepéig terjedő
időszakban bontakozott ki az Egyesült Államokban. A ’60-as évek óta domináns minimalizmus
antitéziseként kialakult csoport nemcsak az uralkodó művészeti irányzatok, hanem általánosságban a nyugatias értelemben vett „magasművészet” uralmával helyezkedett szembe. A
Pattern and Decoration a régiből merít és újat hoz létre, vagyis: az otthon készült munkákat
emeli a magasművészet szintjére. A P&D szorosan kötődik a mintákhoz (pattern), azok használatához és a dekoráláshoz. Bár az irányzat képviselői a műgyűjtők és galériák körében sikert
könyvelhettek el – még ha rövid életű is volt a siker –, sem a múzeumok, sem európai művészeti
közeg nem volt befogadó a törekvéseikkel szemben.
Peter és Irene Ludwig azonban azon kevés európai gyűjtők közé tartoztak, akik érdeklődéssel
fordultak az irányzat felé, és a ’70-es évek során
egy-egy amerikai látogatásuk alkalmával rendszeresen vásároltak ilyen műveket. Ennek köszönhetően a Ludwig-gyűjtemény ma is Európa legnagyobb P&D anyagával rendelkezik, amelynek
nagy részét a Ludwig Forum Aachen őrzi, de szép
számmal találhatók munkák a bécsi Mumokban
és a budapesti Ludwig Múzeumban is.

Szubjektív - az Iparművészeti Múzeum
szerzeményei a Várkert Bazárban
Várkert Bazár, Budapest, 2020. január 31-ig

Az elsősorban nőies műfajként asszociált
irányzat a színek gazdagságát, a formavilág
sokoldalúságát és az érzelmek sokaságát
sűríti egy-egy műbe. Nagy szerepet játszik
ebben a keleti kultúra és hagyomány (pl. az
iszlám ornamentika újragondolása) a népi
motívumok, a folklór, a giccsbe hajló túlzások
művészetté érése. A műveken gyakran jelent
meg a privát szféra, az otthon jellegzetes
anyagai mellett felfedezhető a magánélet
motívumkincse,
háztartási
eszközökkel, lakberendezési
elemekkel. Noha több művész
is tagja vagy egyenesen vezető figurája volt a feminista
művészeti közegnek, a P&D
mégsem tekinthető közvetlenül feminista mozgalomnak,
hiszen törekvéseikben nem
kizárólag a női művészek
vagy női művészet egyenjogúsítását tűzték ki célul, hanem
egyéb politikai és társadalmi
kérdésekkel is foglalkoztak.
A budapesti kiállításon
szereplő alkotók: Brad Davis, Frank Faulkner, Tina
Girouard, Valerie Jaudon,
Joyce Kozloff, Robert Kushner,
Thomas Lanigan-Schmidt, Kim
MacConnel, Miriam Schapiro,
Kendall Shaw, Ned Smyth, Robert Zakanitch, Joe Zucker.
Pattern and Decoration
/ Mintázat és dekoráció
Ludwig Múzeum, Budapest
Október 5. – 2020. január 5.
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időszaki kiállítások
(Állandó kiállítások: artkalauz.hu)

Budapest
Aquincumi Múzeum
és Régészeti Park

III. ker., Szentendrei út 135. Tel.: 1-250-1650
Nyitva: okt. 31-ig a múzeum kedd–vasárnap
10–18 óráig, a Romkert 9–18 óráig. Nov.
1-jétől a múzeum kedd–vasárnap 10–16 óráig,
a Romkert száraz időjárás esetén látogatható.
• Sárkányok és madarak népe – A Csepelsziget keltái (október 31-ig)
Kamarakiállítás az Aquincumi Múzeum
megnyitásának 125. évfordulója alkalmából
(október 31-ig)
• Mindeközben – Egyidejű történések
a Tiberis és a Duna partján (november 4-ig)
• 7000 éves üzenet – agyagistenek
(december 9. – 2020. november 30.)

B32 Galéria és Kultúrtér

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

• Herceg a vasfüggöny mögül – Róna Viktor-emlékkiállítás (2020. február 22. – augusztus 30.)

Bélyegmúzeum

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 (december 22-ig)

• Az első bástya. Pop-up kiállítás egy erődítmény rejtett kincseiről – két helyszínen
(október 31-ig)
• Au revoir! Magyar származású fotográfusok
Franciaországban – nemzetközi fotókiállítás
(2020. január 5-ig)

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

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

• Kik a cipszerek? A szepesi szász identitás
családi emlékei (2020. január 19-ig)

• Kettő egyben – Baticz Barnabás és Benedek Imre bélyegtervező grafikusművészek
kiállítása(november 22. – 2020. május 31.)

Faur Zsófi Galéria – Panel
Contemporary

Bibliamúzeum

IX. ker., Ráday utca 28. Tel.: 1-218-0266
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig,
szombaton 10–17 óráig.
• PÁRIZS – PARIS! 1.2 – „Ha a hajnal szárnyaira kelnék... ott is a te kezed vezérelne engem"
(Zsolt 139,9-10) A Szőllősi-Nagy-Nemes
gyűjtemény még hangsúlyosabban, újabb
műtárgyakkal átgondolva és kiegészülve.
(december 21-ig)

XI. ker., Bartók Béla út 25. Tel.: 1-209-3635
Nyitva: hétfő–péntek 12–18 óráig.
• Studio Panindigan – Dóka Béla-fotókiállítás
(november 8-ig)
• Bord Studio (építész projekt)
(november 13–23.)
• Bad Hair Years – Horváth Lóczi Judit képzőművész kiállítása (november 27. – december 20.)

Fészek Művészklub

VII., Kertész utca 36. Tel.: 1-342-6549
Nyitva: a kiállítás megtekinthető minden nap
14–21 óráig.
• Lossonczy Tamás és tanítványai – Fábián
Zoltán, Bánki Ákos festőművészek kiállítása
(október 8. – november 1.)
• Poroszlai Eszter installációja
(október 8. – november 1.)
• Féner Tamás fotográfus kiállítása
(november 5–29.)
• Korolovszky Anna plakátgrafikus kiállítása
(november 5–29.)
• Bak Imre festőművész kiállítása
(december 3-ától)
• Medve Zsuzsa grafikus kiállítása
(december 3-ától)

• Kijelölt tér / Appointed space – Kontra Ágnes festőművész kiállítása (november 8-ig)
• Rejtett narratívák – a Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzett, festő szakos hallgatók kiállítása (október 18. – november 8.)
• Varga Tamás fotóművész kiállítása
(november 13. – december 6.)
• Nagy Márta keramikusművész kiállítása
(november 14. – december 6.)
• Lajta Gábor festőművész kiállítása
(december 11. – 2020. január 17.)
• Vida Zsuzsa üvegművész kiállítása
(december 12. – 2020. január 17.)

Bajor Gizi Színészmúzeum
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Budapesti Történeti Múzeum –
Vármúzeum

I. ker., Szent György tér 2.,
Budavári Palota E épület. Tel.: 1-487-8800
Nyitva: okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig.
Nov. 1-jétől febr. 28-ig kedd–péntek 10–16
óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig.

Földalatti Vasút Múzeum

V., Deák tér, metró aluljáró. Tel.: 1-461-6500
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.
• A BKV arcai – Járművezetők, kalauzok,
ellenőrök Budapest közösségi közlekedésében
(december 31-ig)

FUGA Budapesti Építészeti
Központ

V. ker., Petőfi Sándor utca 5. Tel.: 1-266-2395
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 13–21
óráig.
• Visszatérő formák Breuer Marcell építészetében (október 23-ig)
• Zalotay-ház, Ziegelried. Szerkezetrekonstrukció (október 28-ig)
• 10 éves a FUGA – ambrotípia portrék Zalka
Imre műterméből (november 4-ig)
• Lucien Hervé és Rodolf Hervé fotókiállítása
(november 4-ig)
• Brettschneider Architektúrák – Szalai Tibor
építész és képzőművész kiállítása (november 4-ig)

Godot Galéria

XI. ker., Bartók Béla út 11–13.
Tel.: 70-381-6775
Nyitva: kedd–péntek 9–14 óráig,
szombaton 10–13 óráig.
• Nagy Kriszta x-T képzőművész kiállítása
(október 23. – november 16.)
• Bukta Imre képzőművész kiállítása
(november 20. – december 21.)
• Váli Dezső festőművész kiállítása
(2020. február 5. – március 7.)

GODOT Kortárs Művészeti Intézet
III. ker., Fényes Adolf utca 21.
Tel.: 70-386-8668, www.gica.hu
Nyitva: csak a kiállítások ideje alatt. Okt.
1-jétől vasárnap–csütörtök 10–19, pénteken
és szombaton 10–20 óráig. Okt. 25-től kedd–
vasárnap 10–18 óráig.
• Azúr Kinga szobrászművész kiállítása
(október 25. – november 10.)
• Heti Betevő (november 22–29.)

Gross Arnold Galéria és Kávézó
(Arnoldo)
XI. ker., Bartók Béla út 46.
Tel.: 70-338-7001, www.grossarnold.com
Nyitva: kedd–péntek 10–21 óráig.

• Az ABBA zenekar kirándul az őszi erdőben
– Rutkai Bori 2020-as képes kalendáriumának
festményei és további naptárképek
(október 18. – november 9.)
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Hadtörténeti Intézet és Múzeum
I. ker., Kapisztrán tér 2–4. Tel.: 1-325-1600
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 2020.
januárban a múzeum zárva.

• Hadtörténeti Kincstár – Válogatás a 100
éves Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményeiből (december 31-ig)
• Hemző Károly és a Honvéd Sportegyesület
(december 31-ig)
• Lészen ágyú! – Gábor Áron rézágyúja –
1848–49-es ereklyék a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményéből
(november 18-tól)
• Plakátháború az utcákon / Király–Elnök–
Kormányzó (2020. február 1-jétől)

Hagyományok Háza
(Budai Vigadó)

I. ker., Corvin tér 8. Tel.: 1-225-6049
Nyitva: a kiállítások megtekinthetők: hétfő–
péntek 10–18 óráig.
• Egy erdélyi műterem Szentendréről –
Paulovics László festő és grafikus kiállítása
(december 20-ig)
• Design hét és a Magyar Formatervezési Díj
kiállítása (október 3–20.)
• Gyetvai Zoltán felvidéki fotográfus fotókiállítása (október 26. – december 7.)
• Vándorcigányok – Kása Béla fotókiállítása
(december közepétől)
• Viseletek a színpadon – Furik Rita és Szűcs
Edit jelmeztervezői munkái.
(2020. január – március)
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díjas grafikusművész kiállítása (november 4-ig)
• Gasztromesék – Huszár Boglárka fotográfus
és festőművész kiállítása (november 15-ig)
• Utak – a Salzburgi Művészek Csoportjának
kiállítása (november 8–25.)
• A Bráda művészcsalád kiállítása
(november 29. – 2020. január 6.)
• Rieger Tibor szobrászművész kiállítása
(2020. január 6. – február 3.)
• Pasqualetti Eleonóra Ferency Noémi-díjas
kárpitművész kiállítása (2020. február 7. –
március 2.)

K.A.S. Galéria

XI. ker., Bartók Béla út 9.
Tel.: 30-906-1764, kasgaleria.tumblr.com
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig.
• A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója újtagos
kiállítása (október 22. – november 13.)
• Koroknai Zsolt képzőművész kiállítása
(november 15. – november 26.)
• Nagy Lea és Petőcz András képzőművészeti
kiállítása (november 27. – december 11.)
• Miksa Bálint festőművész kiállítása
(december 13. – 2020. január 8.)
• Kecskeméti Sándor szobrász és keramikus
kiállítása (2020. január 10. – február 5.)

Kassák Múzeum

• Made in Asia – Százéves a Hopp Múzeum
A kiállítás a Múzeum gyűjteményeinek anyagán
keresztül az ázsiai kultúrák és művészetek
magyarországi jelenlétének több mint 150 éves
történetét járja végig. (2020. augusztus 30-ig)

III. ker., Fő tér 1. (Zichy-kastély)
Tel.: 1-368-7021
Nyitva: szerda–vasárnap 10–17 óráig.
• GORGONA 1959–1968 – Független művészeti törekvések Zágrábban. Retrospektív kiállítás
a Marinko Sudac-gyűjteményből. A provokatív
módon a félelmetes görög mitológiai szörnyekről, a gorgókról elnevezett művészcsoport
1959-ben jött létre Zágrábban. A bemutatásra
kerülő anyag a régió legnagyobb és egyben
legteljesebb avantgárd magángyűjteményéből,
a közel húszezer műalkotást és dokumentumot tartalmazó zágrábi Marinko Sudacgyűjteményből érkezett. (2020. január 6-ig)
• Mattis Teusch. Az avantgárdtól a konstruktív realizmusig (2020. január 24. – május 3.)

Józsefvárosi Galéria

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeum

VI. ker., Andrássy út 103. Tel.: 1-469-7759
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

VIII. ker., József krt. 70. Tel.: 1-313-9883
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig.
• Rajzolt legendák – Sulyok Gabriella Munkácsy-

III. ker., Kiscelli u. 108. Tel.: 1-388-8560
Nyitva: okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig.
Nov. 1-jétől kedd–péntek 10–16 óráig, szombaton és vasárnap 10–18 óráig.

• Ragyogj! Divat és csillogás
(2020. március 15-ig)

• Szerencsés lapjárást! – 150 éves az Első
Magyar Játékkártyagyár (2020. február 2-ig)

Klebelsberg Kultúrkúria

Magyar Nemzeti Galéria

• Légből kapott fotográfiák – Dobóczky Zsolt
drónfotói (október 17. – november 10.)
• Fedő és fedett – Matzon Ákos Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása (október 18. – november 10.)
• Válogatás a Római Magyar Akadémia ösztöndíjas művészeinek munkáiból (november 12–24.)
• Adventi kalendárium – Rofusz Kinga iparművész kiállítása (december 1. – 2020. január 10.)
• Gönci András textilművész kiállítása
(december 10. – 2020. január 10.)

• A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig.
Válság és újjászületés 1929-ben (október 20-ig)
• „A nagyvilág művésze vagyok…” – László
Fülöp (1869–1937) festőművész kiállítása
(2020. január 5-ig)

II. ker., Templom u. 2–10. Tel.: 1-392-0860
Nyitva: a kiállítás megtekinthető: hétfő–vasárnap 10–18 óráig.

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

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

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.
• A Bosch+Bosch csoport és a vajdasági neoavantgárd mozgalom (november 17-ig)
• Mintázat és dekoráció (2020. január 5-ig)
• Short List 2019 – Esterházy Art Award Magyarország (december 13. – 2020. február 2.)

Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum

III. ker., Korona tér 1. Tel.: 1-375-6249
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Füstölgéseink. Kiállítás a dohányzás múltjáról
és jelenéről – Vörösváry László és az Első Magyar Látványtár gyűjteménye (november 10-ig)
• A shaker (december 1-ig)

• Kihűlt világ – Farkas István (1887–1944) művészete – A 20. századi magyar festőművész
egyedülálló életművet hagyott hátra, amely
egy stíluskategóriába sem illeszthető be. A kiállításon a látogatók megtekinthetik legkorábbi képeit, az 1920-as években és az 1930-as
évek elején Párizsban készült műveit, amikor
az École de Paris legnagyobb festői közé
tartozott, valamint az 1930-as és az 1940-es
évek elején született munkáit, amelyek közül
néhány, úgy tűnik, szinte előrevetítette alkotója tragikus halálát. 1932-ben tért haza, Budapestre, itthon megteremtette saját, személyes
és szimbolikus vizuális nyelvét. 1944-ben azon-

26 | tárlatok
ban zsidó származása miatt deportálták, és
Auschwitzba érkezésekor megölték. A Magyar
Nemzeti Galéria életmű-kiállítása halálának
75. évfordulója alkalmából tiszteleg a művész
előtt. (december 12. – 2020. március 15.)

Magyar Nemzeti Múzeum

VIII. ker., Múzeum krt. 14–16. Tel.: 1-338-2122
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Harc és szenvedés. Lengyelország polgárai
a második világháború alatt (október 31-ig)
• World Press Photo (október 23-ig)
• Imagine – Borsi Flóra fotókiállítása
(október 23-ig)

Magyar Népi
Iparművészeti Múzeum
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• Porondon a kiválasztottak
(december 30-ig)

Magyar Zsidó Múzeum
és Levéltár – Síp12 Galéria

VII., Síp u. 12. Tel.: 1-321-0408
Nyitva: okt. 28-ig vasárnap–csütörtök 10–18
óráig, pénteken 10–16-ig. Okt. 29-től vasárnap–csütörtök 10–16 óráig, pénteken 10–14-ig.
• Hochstädterék. Családi album – előhívott
múlt – Tranker Kata kiállítása (december 15-ig)

Mai Manó Ház

VI. ker., Nagymező utca 20. Tel.: 30-505-0455
Nyitva: kedd–vasárnap 12–19 óráig.

I. ker., Fő utca 6. Tel.: 1-201-8734
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig.
• Játéktól a mesterségig – a Hagyományok
Háza tanfolyamain végzett hallgatók kiállítása
(október 18. – november 23.)
• Felvidék kincsei – a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség pályázati kiállítása
(október 25. – november 30.)
• XXIX. Kisjankó Bori Országos
Hímzőpályázat és Kiállítás
(november 29. – 2020. január 16.)
• Megvalósult csodák a Barkók földjén.
A barkók hazája a trianoni határ által kettévágott egykori Gömör és Kishont, Nógrád,
valamint Borsod vármegyék területén található.
A szocialista iparosítás miatt szinte elveszett
Ózd környéki barkók népi motívumait, a
szőttes-, hímzés-, viseletkultúráját, a már szinte
elfeledett „barkó rózsát” mutatja be a kiállítás.
A tájegység hagyományainak fenntartásában, továbbtanításában a Hagyományok
Háza munkatársai, oktatói is részt vállaltak, a
helyiekkel tanfolyamokat, előadásokat tartva,
„visszatanítva” a már szinte csak szekrények
mélyén megőrzött csodáknak a készítésmódját,
mintakincsét, segítve a barkó öntudat fennmaradását. (december 5. – 2020. február 1.)

Magyar Természettudományi
Múzeum

VIII. ker., Ludovika tér 2–6. Tel.: 1-210-1085
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 10–18
óráig.

• Érzelmes utazás – Nobuyoshi Araki kiállítása (október 16. – 2020. január 19.)

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI. ker., Ménesi út 65. Tel.: 30-201-1073
Nyitva: csütörtök–szombat 10–18 óráig.

• 125 éve született... Aba-Novák Vilmos, Derkovits Gyula, Molnár-C. Pál és Szőnyi István
(2020. február 1-jéig)

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.

• Tiszta szívvel festeni című kiállításegyüttes
részei:

– A vágy titokzatos tárgyai – Szotyory László
festőművész kiállítása
– Konkoly Gyula 68–78
– Az ajtón túl – Festmények 1985–2019 –
Lajta Gábor képzőművész kiállítása
– Szabadságtapasztalat – Kondor Attila
képzőművész kiállítása (november 17-ig)
• Sylvia Plachy fotóművész kiállítása
(október 24-ig)
• Egyszer volt, sokszor volt – Serge Bloch
rajzai és Frédéric Boyer szövege alapján megelevenednek az ószövetség történetei
(október 11. – december 1.)
• A Képpraxisok II. kiállításegyüttes részei:
– François Fiedler / Fiedler Ferenc
(1921–2001) Szőnyi István tanítványaként
kezdte festői pályáját. A világháború után
telepedett le Párizsban, ahol a korszak
nagyjai, Miró, Chagall, Calder ismerték fel
tehetségét és egyengették útját. Az ötvenes
évektől hatalmas energiákat felszabadító,
absztrakt expresszionista képeket festett.
Retrospektív tárlatán nagyrészt Budapesten még nem látott művei szerepelnek.
(december 4. – 2020. február 2.)
– Jankovics Marcell. A kiállítás a művész
szerteágazó művészeti tevékenységet mutatja be, fókuszba állítva grafikai-képzőművészeti tevékenységét. A művész rajzfilmrendezői munkásságát is végigkövethetik, a Balázs
Béla-díjat nyert János vitéztől, az Oscar
nominált Sysyphuson és a cannes-i Arany
Pálma-díjas Küzdőkön át Az Ember tragédiájáig. A tárlaton nemcsak az animációs

filmekből és könyvillusztrációkból ismerős
képek eredeti rajzait láthatják, hanem a
tervként megmaradt filmforgatókönyveket
és figuraterveket is felfedezhetik. A közeli
évfordulóhoz kötődve új, kiemelt válogatásban mutatják be Jankovics Marcell Trinanon
rajzsorozatát és több, eddig kiállításon nem
szerepelt tusrajzát is. (december 6. –
2020. február 2.)
– Sorskérdések – Lukáts Andor
videóinstallációja. A Kossuth-díjas színész,
rendező, a Sanyi és Aranka Színház alapítója, számos nagy sikerű film főszereplője, a
magyar színházi élet egyik legsokoldalúbb
alakja ezúttal a képzőművészet területére
lép. A Műcsarnokban megrendezésre kerülő
videóinstallációja hét életkoron keresztül,
különböző nemű, különféle sorsú hétköznapi
emberek mindannyiunkhoz szóló történeteiről mesél. (december 13. – 2020. február 2.)
– A látszatok valósága – Várady Róbert festményei. Az egyéni kiállítás az alkotó elmúlt
tíz évben készült munkáiból válogat.
(december 13. – 2020. február 2.)
• Élet/Kép – Keleti Éva retrospektív kiállítása
Hat évtizednyi fotográfiai pálya színe-java az
50-es évektől máig. Zömmel eddig még soha
sem látott képek a múltból és több tucatnyi
friss mű Keleti Évától az elmúlt évből.
(december 11.– 2020. február 2.)
• Égi test – Alexander Gyenes képzőművész
kiállítása. Alexander Gyenes Amerikában
élő, magyar származású mikrobiológus,
képzőművész. A mostani kiállítás elsősorban
a csillagászati kutatás területeiről kiinduló
sorozatprojektjeit mutatja be.
(december 14. – 2020. február 9.)

Pesti Vigadó

V. ker., Vigadó tér 2. Tel.: 1-328-3300
Nyitva: minden nap 10–19 óráig.
• Belső terek mesterei – 20 éves az Év Belsőépítésze Díj. Iparművészet a belsőépítészetben (november 17-ig)
• Őszi lehalászás – M. Novák András képzőművész kiállítása (október 2. – november 10.)
• Agnus Dei – Az Oltáriszentség tisztelete
Magyarországon. Az esztergomi Keresztény
Múzeum szervezésében megrendezésre kerülő
kiállítás témái között szerepel az Úrnapja liturgiájának és zenéjének ismertetése, illetve az

28 | tárlatok
Eucharisztia ünnepéhez kapcsolódó liturgikus
tárgyak, többek között baldachin, úrmutató,
papi palást és más egyházi textilek bemutatása. A liturgikus ötvösművek és textilek,
valamint a könyvek, kották mintegy harminc
magyarországi római katolikus egyházi gyűjteményből, könyvtárból és levéltárból,
illetve plébániáról, valamint görögkatolikus,
evangélikus és a református egyházi gyűjteményből, s végül, de nem utolsósorban
szombathelyi, mezőkövesdi néprajzi gyűjteményből kerülnek kiállításra.
(október 30. – 2020. január 19.)
• Selyemút tükrében – fotókiállítás
(november 20. – 2020. január 5.)
• Csomópontok – Turi Attila építész és alkotótársainak kiállítása. A hatvanéves építész
és alkotótársai a Makovecz Imre nevével
fémjelzett organikus iskola alkotói. A három
évtized munkáit bemutató kiállítás képet ad a
változatos életműről, a családi háztól az iskolákon át a beregi árvíz, illetve a vörösiszap-katasztrófa utáni, nagy összefogással megvalósult újjáépítési munkákról. Az épületek,
közterek kialakítása bemutatja a térben és
időben értelmezett helyi értékek befogadását,
a kisvárosi, kistelepülési kulturális illeszkedés
organikus regionalizmus szemléletét, gyakorlatát. (december 3. – 2020. február 2.)

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)
• Magukra maradt bútorok – Írók bútorai a
Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből
(2020. március 1-ig)
• Csáth. A varázsló halála – emlékkiállítás
Csáth Géza halálának 100. évfordulója alkalmából (2020. május 31-ig)
• Első Budapesti Illusztrációs Fesztivál
(október 16–31.)
• Bolyongó üstökös – A Petőfi-kultusz alakváltozatai. A kiállítás centrumában annak a kérdésnek a megválaszolása áll, hogyan alakult,
formálódott át újra meg újra „a költő” nemzeti
emlékezetben megőrződő alakja a társadalom
különböző rétegeiben, az irodalom, a képzőművészet, a politika által használt motívumok-
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ban, szólamokban, a hagyományőrzés retorikájában. (október 29. – 2020. május 31.)

Postamúzeum

VI. ker., Benczúr u. 27. Tel.: 1-322-4240
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Csak a forma változik… – kiállítás a
levelezőlap bevezetésének 150. évfordulója
alkalmából. 150 éve, 1869. október 1-jén az
Osztrák–Magyar Monarchia területén, a világon először kerültek forgalomba a postai levelezőlapok. A tárlat a bevezetéstől napjainkig
nyolc történelmi témát felelevenítve mutatja
be, hogyan változott a kommunikáció, továbbá hogy hogyan hatottak bizonyos történelmi
események a közlésformára, annak stílusára,
tartalmára, valamint tényleges fizikai formájára. (2020. június 15-ig)

Ráth György-villa

VI. ker., Városligeti fasor 12. Tel.: 1-342-3916
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Robert Capa, a tudósító. A Capa Központ
kiállítóterében Robert Capa, a világ egyik
legismertebb magyar származású fotográfusa
munkáinak egy szeletét mutatják be.
A kiállítás képeit a Magyar Nemzeti Múzeum
gyűjteményében található közel ezer Capafotográfiából válogatták. (december 31-ig)
• Felület és forma – Nádor Katalin kiállítása
A kiállítás egy eddig a nagyközönség számára
ismeretlen, ám rendkívüli életművet mutat be,
amely Kepes György és Moholy-Nagy László
munkásságának folytatásaként is értelmezhető, és a hazai konstruktivista és avantgárd
hagyományok megújításán dolgozó művészközösség, a Pécsi Műhely tevékenységébe
is szervesen beágyazható. Nádor Katalin
(1938–2018) a pécsi Janus Pannonius Múzeum
műtárgyfotósaként dolgozott. Munkája nemcsak a múzeumba kerülő néprajzi tárgyak,
régészeti leletek dokumentálása, hanem a
kortársak és az elődök műveinek megörökítése
is volt. A tárlat egyrészt tematikai egységekben mutatja be az életmű fontos csoportjait,
másrészt feltárja a művek egymáshoz való
tartozásának rejtett összefüggésrendszerét is.
(október 16. – december 8.)
• Tükrök – Perneczky Géza kiállítása
(október 16. – december 8.)

Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum

I. ker., Apród utca 1-3.
Tel.: 1-375-3533
Nyitva: okt. 30-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig.
Nov. 1-jétől kedd–péntek 10–16 óráig, szombat–vasárnap 10–18 óráig.
• Korok és kórok – Amiről a holtak mesélnek
(2020. márciusig)

Széphárom Közösségi Tér

• Körforgásban – Fazekas Valéria kalapdizájner kiállítása (december 15-ig)

V., Szép u. 1/B. Tel.: 1-796-2351
Nyitva: kedd–péntek 10–18 óráig,
szombaton 10–14 óráig.

Robert Capa Kortárs
Fotográfiai Központ

• Gross 90 – jubileumi kiállítás
(december 6. – 2020. január 30.)

VI. ker., Nagymező u. 8. Tel.: 1-413-1310
Nyitva: minden nap 11–19 óráig.
• Intim Univerzum – Nadja Massün kiállítása
(október 27-ig)

• Rembrandt és tanítványai – Rajzok és
rézkarcok a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből. A Rembrandt halálának 350. évfordulója alkalmából nyílt kamarakiállítás Rembrandtra mint mesterre és tanítóra hívja fel a
figyelmet. Rajzait és rézkarcait tanítványok
műveinek környezetében mutatja be. A rajzoktatás egyes területei – portré, akt, tájrajz,
figuravázlat, narratív kompozíciók – alapján
rendezett tárlaton a művek bepillantást engednek Rembrandt tanítói tevékenységébe és
műhelyének működésébe. (2020. január 5-ig)

Szépművészeti Múzeum

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

• Rubens, Van Dyck és a flamand festészet
fénykora (október 30. – 2020. február 16.)

Várfok Galéria

I. ker., Várfok u. 11. Tel.: 1-213-5155
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig.
• aatoth franyo képzőművész kiállítása
(november 6–30.)
• Rozsda Endre képzőművész kiállítása
(december 13. – 2020. január 25.)

Várfok Project Room

I. ker., Várfok u. 14. Tel.: 30-846-2998
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig.
• Kazi Roland képzőművész kiállítása
(november 6–30.)
• Nemes Anna festőművész kiállítása
(december 13. – 2020. január 25.)
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Várkert Bazár

I. ker., Ybl tér 2–6. Tel.: 1-225-0310
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Az első bástya. Pop-up kiállítás egy erődítmény
rejtett kincseiről – két helyszínen. Létezik egy
terület a budai Várnegyedben, a mai Táncsics
utca 9., amelynek történetét olyan eseménysor
adja, amiből a nagyközönség leginkább Táncsics
Mihály író 1848-as kiszabadítását ismeri…
A kiállítás a 2018-ban a múzeum régészei által itt
végzett ásatás eredményeit, a Magyarországon
egyedülálló erődítményt, az Erdélyi bástyát és
gazdag leletanyagát mutatja be az ásatási területen és a Vármúzeumban. (október 31-ig)
• Szubjektív – Az Iparművészeti Múzeum új
szerzeményei a Várkert Bazárban
(2020. január 31-ig)

Várnegyed Galéria

I. ker., Batthyány u. 67. Tel.: 1-214-4450
Nyitva: kedd–szombat 11–18 óráig.
• Víziváros tornyai – Keresztény egyházak a Víziváros területén egykor és most (november 2-ig)
• Kerületünk művészei: Szabó János, Kiss Ilona, Vinczellér Imre és Csikai Márta csoportos
kiállítása (november 7–30.)
• Háger Rita és Péreli Zsuzsa textilművészek
karácsonyi tárlata (december 5. – 2020.
január 15.)

Vintage Galéria

V. ker., Magyar u. 26. Tel.: 1-337-0584
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig.
• Maurer Dóra képzőművész kiállítása
(november 26. – december 20.)
• Szabó Dezső képzőművész kiállítása
(2020. január 14. – február 7.)
• New York – André Kertész / Lőrinczy György
fotókiállítása (2020. március 10. – április 3.)

Vízivárosi Galéria

II. ker., Kapás u. 55. Tel.: 1-201-6925
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig,
szombat 10–14 óráig.
• Magyar Festészet Napja – Miniképek
(október 16. – november 19.)
• XVIII. Karácsonyi Tárlat – Szakrális ólmozott
üvegképek (november 26. – december 19.)

VIDÉK
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DEBRECEN

EGER

Déri Múzeum

Kepes Intézet

• Nagy Kálmán festőművész kiállítása
(október 11. – november 12.)
• A Duna Fotoklub éves kiállítása
(október 25. – november 13.)
• A munka világa – az Iparkamara fotókiállítása
(november 14. – december 4.)
• Életünk a fa – Vass Zsuzsanna fafaragó,
kézműves mester kiállítása
(december 6. – 2020. január 28.)
• Molnár Attila természetfotós kiállítása
(2020. január 31. – február 26.)
• A Marosvásárhelyi Fotóklub kiállítása
(2020. február 14. – március 18.)

• 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 sajátos
képi világú tárlatot rendez a múzeum: 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. (december 31-ig)
• A Kagán lovasa – vándorkiállítás
(október 1. – december 31.)
• CRAFTER – avagy a bronzkori kerámiaművesség felélesztése (október 15. – december 31.)

BALATONFÜRED

Kölcsey Központ

• Az eltűnt idő nyomában. Válogatás dr. Szabó
Miklós 1945 előtti fotóiból. (december 15-ig)
• Designtárgyak a mindennapokban –
Magyar formatervezés 1920 és 1940 között.
A kiállítás a magyar formatervezés világába
ad betekintést olyan iparművészeti tárgyakon
keresztül, melyek nevesített alkotók munkái,
többek között Breuer Marcell világhírű építész,
formatervező, a Bauhaus mestere, Gorka Géza
Munkácsy- és Kossuth-díjas keramikus, Lukáts
Kató grafikusművész, illusztrátor, Kaesz Gyula
építész, bútortervező grafikus, az Iparművészeti Főiskola rektora, Molnár Farkas, az
avantgárd építészet kiemelkedő alakja, Kozma
Lajos építész, iparművész, grafikus, tipográfus.
A tárlaton keresztül a Bauhausból kiinduló
művészek azon filozófiája jelenik meg, miszerint
a funkcionalitás hangsúlyozásával célszerű
a tárgyakat megalkotni, melyekbe használóik lehelnek életet. A kiállítás látogatói így a
20. század elejének forradalmi újításokban
bővelkedő alkotásaiba, ezen belül is a bennünket közvetlenül körülvevő hétköznapi tárgyak,
bútorok, használati eszközök világába csöppennek, s válnak egy röpke időutazás résztvevőivé.
(november 30-ig)

BAJA
Bácskai Kultúrpalota

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

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

Vaszary Galéria

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

• Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz
Vízmotívumok a 19. századi nemzetközi
és magyar festészetében (november 17-ig)

• Asszonyfészek – Gajdán Zsuzsa festőművész kiállítása (november 3-ig)
• Kétségek és bizonyosságok – Komiszár János festőművész kiállítása (november 12–24.)
• Kép-Plasztikák – Wrábel Erzsébet képzőművész kiállítása (december 4. – 2020. január 12.)
• Kiemelés… – Az előző évi Tavaszi Tárlat díjazottjainak kiállítása (2020. január 23. – március 1.)

Honvéd u. 2–4. Tel.: 87-950-876
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Nov.-től
2020. jan. 5-ig szerda–vasárnap 10–18 óráig.
2020. jan. 6-tól márc. 7-ig zárva.
Nyitás: 2020. márc. 8-án.

Modem

Baltazár Dezső tér 1. Tel.: 52-525-010
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Család. A kiállítás a család témáját közelíti
meg történelmi, társadalmi és személyes
történetek felől. (november 3-ig)
• Panel. A tárlat legfőbb kérdése, hogy az
egykori keleti blokk városképi arculatát a mai
napig jelentősen meghatározó bérházak milyen hatással vannak társadalmunkra, közösségünkre s az egyénre, sőt érzékszerveinkre,
gondolkodásmódunkra. (november 17-ig)
• Mélyáramok – Kortárs magyar fotográfia kontra
klasszikusok (december 14. – 2020. március 15.)

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

GYŐR

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KAPOSVÁR

Duna Múzeum

Esterházy-palota

Alföldi Galéria

Rippl Rónai Múzeum

• Korszakkincsek 11=12 – Válogatás egy
magángyűjteményből. Csósza Péter gyűjteménye a műterem-látogatások szerint alakul.
Az általa felkeresett alkotók Kossuth-díjas,
Munkácsy-díjas művészek, akik a jelen és az
elmúlt évtizedek meghatározó műveit hozták
létre. Korszakkincseket. 11=12 korszak, 11=12
meghatározó, kortárs képzőművész: Drozdik
Orsolya, Fazekas György, Fehér László, Halász
András, Károlyi Zsigmond, Kelemen Károly,
Méhes Lóránt Zuzu, Sarkadi Péter, Tót Endre,
Uglár Csaba, Vető János NahTe, Zuzu-Vető.
(december 31-ig)

• Kiállítás a Győri Kovács Margit Iparművészeti Középiskola Üvegműhely 25. évfordulójának alkalmából (október 23-ig)
• Egry József és Szőnyi István tájképei – Válogatás a Radnai-gyűjteményből (október 30-ig)
• 40 év / 40 kép – Szabó Béla és a Győri Fotóklub közös kiállítása a Győri Balettről
(október 30. – november 24.)
• Hetven vagy Hatvan – válogatás a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből
(október 10. – december 1.)
• Plakáttörténetek: 1969 – válogatás a Bedőgyűjteményből (október 10. – december 31.)
•„Ne félj hazám...” – Művészet és háborús
retorika (november 7. – december 31.)
• Petit Impressions – Gyenes Gábor grafikusművész kiállítása (november 30. – december 31.)
• GEO+Metria – Bihon Győző és Gulyás Andrea kiállítása (december 7. – december 31.)

• 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat (december 1-jéig)
Horizont – a XXII. Vásárhelyi Kerámia Szimpózium beszámoló kiállítása
(december 5. – 2020. január 26.)
• A Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskola
Téli Tárlata (2020. január 25. – február 16.)

• Manuális műveletek – Hegedűs 2 László
Munkácsy- és Balázs Béla-díjas alkotóművész
kiállítása. (december 10-ig)

KÁPOLNÁSNYÉK

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

Kölcsey u. 2. Tel.: 33-500-250
Nyitva: okt. 12-től hétfőn és szerda–vasárnap
9–17 óráig, kedden zárva.

GÖDÖLLŐ
Gödöllői Királyi Kastély

Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
Tel.: 28-410-124, Nyitva: nov. 4-ig hétfő–csütörtök 9–17 óráig, péntek–vasárnap 10–18
óráig, valamint minden hónap első péntekén
10–20 óráig. Nov. 5-től hétfő–csütörtök 10–15
óráig, péntek–vasárnap 10–16 óráig.
• Rejtett remekművek – Betekintés magángyűjteményekbe. (2020. január 15-ig)

Király u. 17.
Tel.: 96-322-695
Nyitva: kedd–vasárnap 9–18 óráig.

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

Halász-kastély

Deák Ferenc utca 10. Tel.: 21-292 0471
Nyitva: minden nap 10–18 óráig.
• Kincsestár: 19. századi magyar festészet a
Kovács Gábor gyűjteményből (november 10-ig)

• Kincsek őrzője – 150 éves a gyulai Erkel
Ferenc Múzeum (december 31-ig)

• A szecesszió vonzásában – Alfons Mucha
(1860–1939) képző- és az iparművész kiállítása (december 1-jéig)

• Kecskemét 650. A kiállítás a város hat és
fél évszázados történetét tárja fel, képekben,
szövegekben, tárgyakban, a digitális technika
felhasználásával. (december 31-ig)
• Ki látott engem? – Lesznai Anna és Zoób
Kati találkozása (december 31-ig)

• 69. Filmplakát-kiállítás – Válogatás a Bedőgyűjteményből (október 31-ig)
• Innovated by Design – kiállítás a Magyar
Formatervezési Díjazottak munkáiból.
A Magyar Formatervezési Díjazottak elmúlt
öt évét felvonultató kiállítás a Magyar Formatervezési Tanács szervezésében.
(október 18–27.)
• Szegény ember vízzel főz – etnográfiai kiállítás (november 21. – 2020. január 31.)

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

Bozsó Gyűjtemény

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

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

Gyulai Almásy-kastély
Látogatóközpont

KECSKEMÉT

Cifrapalota

Magyar Ispita

GYULA

Fő u. 10. Tel.: 82-314-011
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

KESZTHELY
Balatoni Múzeum

Múzeum u. 2. Tel.: 83-312-351
Nyitva: dec. 14-ig kedd–szombat 9–17 óráig,
hétfőn és vasárnap zárva. Dec. 15–26-ig zárva.
Dec. 27-től 30-ig minden nap 9–17 óráig. Dec.
31-től 2020. jan. 20-ig zárva. 2020. jan. 21-től
kedd–vasárnap 9–17 óráig, hétfőn zárva.
• Fejér megye kortárs művészeinek tárlata
A személyes és különleges hangulatú kiállításon láthatják többek között Hegedűs 2 László
képzőművész, Nagy Benedek szobrászművész,
Ujházi Péter festőművész, Péter Ágnes szobrászművész, Szegedi Csaba festőművész és
Várnagy Gyula festőművész alkotásait.
(november 30. – 2020. március 22.)

• Castrum Virtuale – Időutazás a fenékpusztai római erődben. A kiállítás a Fenékpusztán
2006 óta folyó új kutatásokból kiindulva a
késő ókori erőd és épületei 3D-es rekonstrukciójára vállalkozik és egy jövőbeli régészeti park
vizióját vázolja fel. (2020. március 1-jéig)
• IX. MŰSZAK kiállítása. A kiállítás a Takács
Ferdinánd és Takács-Szencz Lívia művészházaspár által szervezett, cserszegtomaji
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„Kulturális Piknik”, művészi terméseit mutatja
be. (október 5. – december 31.)
• Budaházi Tibor és Horváth László festőművészek kiállítása (október 19. – december 31.)

Helikon Kastélymúzeum

Kastély utca 1.
Tel.: 83-312-191
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.
• Évtizedes fotográfia. Az analóg korszak csodái – kiállítás a Rigó Lajos keszthelyi magángyűjtő fényképezőgép-gyűjteményéből.
(december 31-ig)

KŐSZEG
Jurisics-vár Művelődési
Központ és Várszínház
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• Fatelep – Secco Falka III. – Falfestészeti Találkozó. Kiállító művészek: Dombovári Ágnes,
Durucskó Zsolt, Gregovszki Gábor, Gyöngyösi
Gábor, Miklós Gábor, Országh Gábor, Radics
Márta (november 30-ig)
• Bessenyei 100 – „Itt tanultunk meg szeretni… játszani… drámázni…” – Bessenyei
Ferenc-emlékkiállítás (december 31-ig)

PÁPA

NYÍREGYHÁZA

PÉCS

Jósa András Múzeum

Csontváry Múzeum

• Szinyei impressziói – Szinyei Merse Pál életmű-kiállítása. (november 24-ig)

• Átlényegülés – Az Eucharisztiáról a csodák
és a művészet nyelvén (november 3-ig)
• Az első falvak – az újkőkor letűnt világa a
Dél-Dunántúlon (2020. június 15-ig)

Benczúr tér 21. Tel.: 42-315-722
Nyitva: okt. 31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig.
Nov. 1-jétől kedd–vasárnap 9–17 óráig.

Rajnis u. 9. Tel.: 94-360-113
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.

MISKOLC
Deák tér 3. Tel.: 46-500-680
Nyitva: csütörtök–szombat 10–14 óráig.

PANNONHALMA

• Keresztény szimbolika Feledy Gyula művészetében – Feledy Gyula (1928–2010) Kossuth-díjas grafikusművész tárlata (2020. január 25-ig)

Vár u. 1. Tel.: 96-570-100, Nyitva: nov. 11-ig
kedd–vasárnap 9–16 óráig, hétfőn zárva. Nov.
12-től dec. 30-ig kedd–vasárnap 10–15 óráig,
hétfőn zárva. Dec. 24-én, 25-én, 31-én, 2020.
jan. 1-jétől 13-ig zárva. 2020. jan. 14-től márc.
20-ig kedd–vasárnap 10–15 óráig, hétfőn zárva.

Rákóczi-ház

3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tel.: 46-500-680, Nyitva: kedd–szombat 9–17
óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.
• A fürkésző ember. Koffán Károly (1909–
1985) emlékkiállítása (2020. január 25-ig)
(keddtől szombatig, 9–17 óra között látogatható)

TPG–Teátrum Pincehely Galéria /
Thália-ház
Déryné u. 3. Tel.: 46-500-680
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig.

Fő tér 1. Tel.: 70-314-1959
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• A színek mestere – Henri Matisse francia
festőművész kiállítása (október 31-ig)

Janus Pannonius u. 11. Tel.: 30-313-8442
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Zsolnay Kulturális Negyed

• Erdélyi zenészek – Kása Béla fotóművész
kiállítása (október 18. – november 17.)
• „Boldog órák szép emlékeképen…” –
Zsila Sándor természetfotós kiállítása
(november 20. – 2020. január 5.)

Feledy-ház

Esterházy-kastély

pari munka nehézségeitől a családi körben és
közösségben eltöltött szabadidőig. (október 31-ig)
• Bobály Attila életmű-kiállítása (október 30-ig)
• Nógrád Megyei Ifjúsági Tárlat – Csodák
gyerekszemmel (november 10-ig)
• Látogatás az Oszmán Birodalomban –
kiállítás Dr. Bozóky Dezső fotográfiáiból
(2020. január 10-ig)

Pannonhalmi Főapátság

• Csend 2019 – kortárs művészeti kiállítás.
A fiatal kortárs képzőművészek erre az
alkalomra készült munkái a csend összetett
értelmezését mutatják be a látogatók számára. (november 11-ig)
• Tranquillus Deus tranquillat omnia –
kamarakiállítás. A kiállítás a külső és belső
csendre törekvő egyes hívő ember és közösségek megszentelt életének sajátosságait
ismerteti. Helyszín: Pannonhalmi Főapátsági
Könyvtár (2020. március 21-ig)

Zsolnay Vilmos utca 37. Tel.: 72-500 350
Nyitva: okt. 31-ig hétfő–vasárnap 9–18 óráig.
Nov. 1-jétől hétfő–vasárnap 9–17 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: okt.
31-ig kedd–vasárnap 10–18 óráig, nov. 1-jétől
kedd–vasárnap 10–17 óráig.

• 4. Országos Rajztriennálé (november 23. –
2020. február 1.)

SÁROSPATAK
Rákóczi Múzeum

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

• Munkácsy a Zsolnay Negyedben.
A világhírű magyar festőzseni kiállítása, Pákh
Imre magyar–amerikai műgyűjtő kollekciójából. (november 10-ig)
• Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása
(december 12. – 2020. január 12.)
• Állapotfelmérés – a pécsi és baranyai képzőés iparművészek meghívásos csoportos kiállítása (2020. január 24. – március 22.)

• A Rákócziak – kiállítás a II. Rákóczi Ferencemlékév tiszteletére. A kiállítás a család öt
erdélyi fejedelmét, Rákóczi Zsigmondot, I. és
II. Györgyöt, I. és II. Ferencet mutatja be munkásságuk kiemelkedő tárgyai segítségével.
(2020. október 30-ig)
• Kiállítás a II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc témában meghirdetett gyermekrajzpályázatra beérkezett legszebb munkákból
(december 31-ig)

SALGÓTARJÁN

SÁTORALJAÚJHELY–SZÉPHALOM

Dornyay Béla Múzeum

A Magyar Nyelv Múzeuma

Múzeum tér 2. Tel.: 32-520-700
Nyitva: hétfőn 9–16 óráig, kedd–péntek 9–17
óráig, szombaton 9–16 óráig.

Kazinczy u. 275. Tel.: 47-521-236
Nyitva: okt. 31-ig kedd–vasárnap 9–17 óráig.
Nov. 1-jétől kedd–vasárnap 8–16 óráig.

• A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgyára.
A kiállítás végigkalauzolja a látogatót a rimai
munkásdinasztiák képviselőinek életén a nagyi-

• Széphalmi Irodalmi Herbárium. A Kazinczy
Ferenc egykori gyümölcsöskertje helyén álló
Magyar Nyelv Múzeuma füves udvarán az élő
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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)
• Játék – nyelv – közösség. Népi gyermekmondókáink világa – interaktív kiállítás (december végéig)
• Aranyul – Toldi Miklós és a magyar nyelv.
Az Arany János születésének 200. és a Toldi
megjelenésének 170. évfordulója alkalmából
nyílt audiovizuális kiállítás a múzeum Akadémiai Termében kapott helyet, mely terem a Magyar
Tudós Társaságnak (jelenleg Magyar Tudományos
Akadémia), a magyar tudománynak és művészetnek állít egyúttal emléket. (2020. nyár végéig)

SZÁZHALOMBATTA
Matrica Múzeum és
Régészeti Park
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Kass Galéria

Vár u. 7. Tel.: 62-420-303
Nyitva: hétfő–vasárnap 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 mutatja be fotókon, festményeken keresztül. A több mint 50 műalkotást
felvonultató tárlaton az 1926 nyári Rudnayművésztelep 22 hallgatójának munkái, illetve
ismert szegedi fotográfusok és képzőművészek festményei láthatók. (december 31-ig)

Reök – Regionális
Összművészeti Központ

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

Gesztenyés u. 1–3. Tel.: 23-354 591
Nyitva: szerda–vasárnap 11–17 óráig.
Régészeti Park: okt. 31-ig,
szerda–vasárnap 10–18 óráig.

• Dimenziók – a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének kiállítása (november 17-ig)
• Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész
kiállítása (december 5-től)

• Toronto–Budapest – kiállítás Marosán
Gyula, Szecskó Ilona, Bőszin Endre festőművészek és Szánthó Tibor fotóművész munkáiból
(október 22. – 2020. január 20.)

SZÉKESFEHÉRVÁR

SZEGED

Csók István Képtár

Bartók Béla tér 1.
Tel.: 22-314-106. Nyitva: hétfő–péntek és vasárnap 10–18 óráig, szombat 9–18 óráig.
• Ujházi Péter képzőművész kiállítása
(november 22. – 2020. március 29.)

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

• Hősök, Szentek, Hódítók – IV. Béla élete és
uralkodása (december 31.)

SZENTENDRE

• Újragondolt Czóbel 4.0 – Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a kutatás (2020. április 12-ig)

Ferenczy Múzeum

Kossuth L. u. 5. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• A szentendrei Új Művésztelep
(november 14. – 2020. február 2.)

Kmetty János Múzeum

Fő tér 21. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Kmetty János – Az örök kereső
(2020. január 12-ig)

MANK Galéria

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

• Csáki Róbert festőművész kiállítása
(október 21-ig)
• Különös véletlen – Cseke Szilárd képzőművész kiállítása (október 30. – november 24.)
• Áttetsző – Átlátszó – Áttört – a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Iparművészeti
Tagozatának kiállítása (november 27. – december 8.)
• Ihlet – „Én nem leszek a szürkék hegedőse”
– a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának kiállítása
(december 11–31.)

MűvészetMalom

Bogdányi u. 32. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• In Status Quo / Tárgyalási struktúrák – a
2018. évi Velencei Építészeti Biennálé izraeli
pavilonjának kiállítása Magyarországon
(október 11. – 2020. január 26.)
• Végtelen átjáró – A tolcsvai művésztelep
(december 1-ig)

Fekete Ház

Czóbel Béla Múzeum

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
(Szentendrei Skanzen)

• Szeletek a múltból – várostörténeti kiállítás
(december 31-ig)

• WANTED – Czóbel elveszett művei
(2020. április 12-ig)

• Hé ’67! – A világ, amelyben a múzeum
született (november 10-ig)

Somogyi u. 1. Tel.: 62-425-033
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–18 óráig.

Templom tér 1. Tel.: 20-742-3145
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Sztaravodai út 75. Tel.: 26-502-537
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• Metanoia – Bereznai Péter Munkácsy- és
MMA-díjas festőművész kiállítása (október 31-ig)
• 51 hónap – Lélekváltozás 1914–1918
A kamarakiállítás három lelkiállapoton keresztül mutatja be az első világháborúba bevonult
egykori katonák útját: a kezdeti lelkesedést, a
fronton a reménybe kapaszkodó kiábrándultságot, és a végső stádiumot, az ürességet.
Mentalitástörténeti szempontból ábrázolja
azt az érzelmi hullámvasutat, amin az
Osztrák–Magyar Monarchia katonái a Nagy
Háború alatt végigmentek. (2020. május 29-ig)

Szentendrei Képtár

2000 Szentendre, Fő tér 2–5. Tel.: 20-779-6657
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• A nagy könyvlopás – Francia könyvkiállítás
a vasfüggöny mögött (2020. január 19-ig)

ÚjMűhely Galéria

Fő tér 20. Tel.: 70-384-1185
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
• Szüret – válogatás a Szentendrei Régi Művésztelep művészeinek és a műteremlakást bérlő alkotóknak a munkáiból (október 24. – november 17.)
• Karácsonyi kiállítás – a szentendrei művészek
ünnepi kiállítása (november 27. – december 18.)

SZOMBATHELY
Smidt Múzeum

Hollán Ernő u. 2. Tel.: 94-311-038
Nyitva: okt. 31-ig kedd–szombat 10–17 óráig.
Nov. 1-jétől kedd–péntek 10–17 óráig.
• KÉPTÉR / Egy szelet Szombathely. A kiállítás a
szombathelyi cukrászdák és kávéházak világát
mutatja be a dualizmus korától kezdve a második világháborúig (1867–1939). (2020 májusig)
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TIHANY
Kogart Kiállítások Tihany

Kossuth L. u. 10.
Tel.: 87-538-042
Nyitva: okt. 31-ig hétfő–vasárnap 10–18 óráig.
Nov. 1-jétől péntek–vasárnap 10–16 óráig.
• Városi csodák – Takáts Márton a Kogartgyűjteményben (november 24-ig)

festészeti anyagát. Emellett válogatás láthatnak
a budapesti Szépművészeti Múzeum, az egri
Dobó István Vármúzeum, az esztergomi Keresztény Múzeum és a Budavári Mátyás-templom
Egyházművészeti Gyűjteményéből, valamint a
Budapesti Történeti Múzeum gazdag itáliai barokk festészeti gyűjteményéből is. (december 31.)

Érseki Palota

Vár u. 16. Tel.: 88-426-095
Nyitva: okt. 31-ig minden nap 10–18 óráig. Nov.
1-jétől előzetes bejelentkezéssel látogatható.
• Kiegyezés és koronázás – 1867
Magyar királynék és koronázó püspökök
(október 31-ig)
• Nápolytól Velencéig– Az itáliai barokk festészet két évszázada (17–18. század)
A kiállítás másik helyszíne: Boldog Gizella
Főegyházmegyei Gyűjtemény (december 31.)

Laczkó Dezső Múzeum
VESZPRÉM

Erzsébet sétány 1. Tel.: 30-208-2428, ldm.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

Boldog Gizella
Főegyházmegyei Gyűjtemény

• Pásztorélet a 21. században – Répásy Zsolt
fotókiállítása (2020. január 31-ig)

Vár u. 35. (Tejfalussy-ház). Tel.: 88-426-095
Nyitva: okt. 31-ig minden nap 10–18 óráig. Nov.
1-jétől előzetes bejelentkezéssel látogatható.
• Nápolytól Velencéig – Az itáliai barokk festészet két évszázada (17–18. század) A kiállítás
anyagán két helyszín osztozik (a másik az Érseki
Palota). Négy kiemelkedő itáliai központ – Róma,
a Nápolyi Királyság, Bologna és a Velencei
Köztársaság – festészete köré csoportosítva
tekinthetik meg a veszprémi Boldog Gizella
Főegyházmegyei Gyűjtemény kiállítását, a gyűjtemény 17–18. századi itáliai barokk grafikai és
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Művészettörténet szélesvásznon
Az immár ötödik éve futó A művészet templomai című, látványos, ismeretterjesztő sorozat epizódjai az egyetemes művészet kiemelkedő alkotóit és műkincseit mutatják be a mozivásznon. A filmek
sajátossága, hogy a szakértői narrációt életrajzi jelenetekkel, archív anyagokkal és a műalkotások
páratlanul részletgazdag közeli felvételeivel vegyítik, ezzel is elősegítve, hogy a mozinézők valóban
belefeledkezhessenek a mesterek életművébe és remekműveik szépségébe.
Az országos mozipremierek 2019 őszétől is folytatódnak, emellett a sorozat korábbi, Leonardo,
Raffaello, Caravaggio, Dalí, Bosch, Van Gogh életét és művészetét bemutató részei is rendszeresen
elérhetők a budapesti Várkert Bazár és az Art + Cinema vetítésein. A sorozat legújabb részei ezúttal
valódi „művészeti templomokba” nyújtanak betekintést: a világ leglátogatottabb múzeumain vezetik
végig a nézőket.
Október 10-től érkezik a mozikba A Prado Múzeum – Csodák gyűjteménye című film, amely a világ
egyik leglátogatottabb múzeumának 200. évfordulója alkalmából készült el. A múzeum páratlan gyűjteménye – többek között Vélazquez, Rubens, Tiziano, Mantegna, Bosch, Goya és El Greco műveivel
– méltán csábít évente közel hárommillió látogatót Madridba. A lenyűgöző mesterműveken, amelyek
Spanyolország és az egész európai kontinens történetét illusztrálják, az Oscar-díjas színész, Jeremy
Irons kalauzolja végig a nézőket.
A sorozat idei utolsó bemutatója december 12-én a szentpétervári Ermitázs Múzeumot mutatja
be, szinte megszemélyesítve a világ leggazdagabb festménygyűjteményével büszkélkedő épületegyüttest. A múzeumot, amely mindig is nemzetközi művészek, építészek és értelmiségiek találkozóhelye
volt, a hely, ahol művészet és kultúra egymásra találhatott. A filmben A nagy szépség Európa filmdíjas
sztárja, Toni Servillo narrációjával tárulnak fel az intézmény mindennapjai és több mint két és fél
évszázados története.
Részletek: www.facebook.com/AMuveszetTemplomai

Paulovics László

festő és grafikus kiállítása

Egy erdélyi műterem
Szentendréről
Hagyományok Háza
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A kiállítás megtekinthető 2019 december 20-ig, hétfőtől péntekig 10-18 óra között,
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