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A Top 10 A VaszAry 
GAlériábAn

 A balatonfüredi Vaszary Galéria megnyitásá
nak tizedik évfordulóján a kortárs magyar 
képzőművészek top tízes listájával kezdi az 
idei kiállítási szezont. A tárlat különlegessége, 
hogy a galéria egy több éven át tartó kutatás 
által létrejött lista alapján hívta meg kiállító 
művészeit. A Top 10 összeállításának ötlete 
Beke Lászlóhoz, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem oktatójához kötődik, aki 2014 és 2018 
között előadásain listáztatta hallgatóival a tíz 
legfontosabb kortárs magyar képzőművészt. 
Az így felgyülemlett mintegy 1500 szavazó
cédulából, s közel 600 névből állt össze aztán 
a kortárs magyar képzőművészek toplistája.  
 „Mindig azt mondják a hozzáértők: a művészet 
nem lóverseny. Nem is... de azért igazából lóver
seny. Olyan, ahol a lovak vágta közben mindig 
átpislantanak a másikra. A háttérben ugyanis 
ott várakoznak a műkereskedők, a feltörekvő mű
vészek pedig szeretnének bekerülni a kánonba, 
a figyelem középpontjába. Ami a toplista kiala
kulása közben szembetűnővé vált: egy ilyen pici 
ország milyen sok tehetséget ad a világnak…” – 
írja Beke László a kiállítás ajánlójában. S hogy kik 
azok a művészek, akik bekerültek a Top 10be?  
A lista valóban magáért beszél, hisz a kiállítá
son Keserü Ilona, Maurer Dóra, Bak Imre, Birkás 
Ákos, Bukta Imre, Fehér László, a Kis Varsó mű
vészpáros (Havas BálintGálik András), Lakner 
László, Szöllősi Géza és Szűcs Attila művei várják 
a Füredre látogató művészetbarátokat.

   TOP 10 – KOrTÁrS MAGyAr
Vaszary Galéria, Balatonfüred
2021. január 10ig

EGy írónő modellT áll
 „A magyar irodalom egyik legnagyobb tehetségű novellaírója”; „hibátlan író”; „a leggazdagabb, 
legtökéletesebb elbeszélőink közé tartozik” – Kádár Erzsébet írói teljesítményéről nyilatkozott ek
képpen Illyés Gyula, rónay György és Vas István. Mindenki elismeréssel, sokszor elragadtatással 
írt róla, pedig valójában nem is írónak, hanem festőnek készült. Szőnyi István, AbaNovák Vilmos, 
IványiGrünwald Béla tanítványa volt, munkáival több csoportos kiállításon is sikerrel szerepelt. 
Közben írással is próbálkozott, és amikor 1936ban megnyerte a Nyugat novellapályázatát, in
duló festőkarrierjét végleg megszakította. Ekkor változtatta 
nevét is Csernovicsról Kádárra. A korszak szinte minden 
jelentősebb lapjában publikált, nemzedéke egyik legjelentő
sebb novellistája lett, de az irodalmi publicisztika műfajában 
is kiemelkedő volt. Tízévnyi festés után alig egy évtizednyi írói 
pályát hagyott maga mögött, amikor, mindössze 45 évesen, 
egy banális baleset folytán meghalt. A PIM kiállítása egyszer
re mutatja be a kivételes tehetségű írónőt és képzőművészt, 
ez utóbbi nagyban köszönhető Londonban élő unokájának is, 
akinek jóvoltából az elmúlt években Kádár Erzsébet több fest
ménye is bekerülhetett a múzeum gyűjteményébe. 

   EGy íróNő MODELLT ÁLL
Kádár Erzsébet (1901–1946)
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
augusztus 16ig

mAtTis TEutsch kései művEi 
A Kassákban

 
Mattis Teutsch Jánost az első világháború ide
jén Kassák Lajos fedezte fel a magyar avant
gárd számára, s hamar nemzetközi szinten 
is elismert művész vált belőle. A művészettör
ténetírás fókuszába is életművének ez a szeg
mense került, a ’30as évek végétől haláláig 
tartó időszakban készített munkáira pedig vala
hogy mindig kevesebb figyelem irányult. Éppen 
ezért igazi ajándék a Kassák Múzeum kiállítá
sa, amely a művész e kései alkotói korszakára 
és figuratív kompozícióira helyezi a hangsúlyt, 
ráadásul olyan művek bemutatásával, amelyek 
először szerepelnek a hazai közönség előtt. Ké
sei korszakának fontos adaléka, hogy anyagi 
okokból több ízben is arra kényszerült, hogy a 
korábban készült alkotásaira fesse rá új műve
it. Miután erre 2013ban véletlenül fény derült, 
a tulajdonosok számos átfestett műalkotást 
restauráltattak oly módon, hogy a felső festék
réteget eltávolíttatták. Ezzel újra feltárultak a 
műtárgypiaci szempontból értékesebb, korai 
festmények, viszont megsemmisültek a szocia
lista időszak alatt készült művek, amelyek így 
csak reprodukciókon maradtak fenn. A kiállí
tás Mattis Teutsch megőrzött kései műveinek 
bemutatása mellett rávilágít az élete utolsó 
harmadában festett alkotások eltávolításának 
összetett problémájára is.

   MATTIS TEuTSCH – AVANTGÁrD 
ÉS KONSTruKTíV rEALIzMuS
Kassák Múzeum, Budapest 
augusztus 30ig
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PolGári sikK
A Déri Múzeum raktárai számos ruhát, ékszert és kiegészítőt rejtenek a 19. és 20. századból, 
s ezekből jó párral már az állandó kiállításon is találkozhattak a látogatók, ám önállóan,   
 „saját” tárlaton eddig még soha nem mutatták be őket. Egészen eddig! A múzeum legújabb, 
időszaki kiállítására ugyanis éppen ebből a gazdag iparművészeti anyagból válogatott össze 
mintegy háromszáz tárgyat. A cél az volt, hogy a látoga
tók megtudhassák, hogyan is öltözködtek, milyen divatot 
követtek a debreceni polgárok a kiegyezéstől egészen a 
második világháború kitöréséig. Az a kor volt ez, amely
ben egy mai divattervező is igen jól érezte volna magát, 
hisz ekkorra a cívis társadalom – főként hagyományokra 
épülő – törvényei már kezdtek felbomlani, s megjelent egy 
új, vállalkozó szellemű polgári réteg, amely életmódjában, 
így öltözködésében is fogékony volt az újdonságok iránt. A 
tárlat időrendben mutatja be a női divat legjellegzetesebb 
és legérdekesebb változásait, a különböző társadalmi ré
tegek – de elsősorban a középosztály – öltözködésének 
átalakulását, és azt is, hogy hogyan kerültek a bécsi és 
a párizsi divat remekei (illetve azok másolatai) a magyar 
szépasszonyok gardróbszekrényeibe. 

   POLGÁrI SIKK
Déri Múzeum, Debrecen, december 31ig

FöldfoGyATkozás 
Trianon századik évfordulójára emlékezik a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, nem véletlenül.  
A múzeumnak otthont adó városligeti Vajdahunyadvár történelmi épületcsoportjának egyes 
elemeit ugyanis a történelmi Magyarország területén található épületekről mintázták, így a mil
lenniumi Magyarország ezredéves évfordulójától kezdve kézzelfogható és bejárható építészeti 
összegzésként van jelen a nemzet kulturális életében. Az épületegyüttes ugyanakkor mintegy 
szimbolikus összegzése is azoknak a súlyos veszteségeknek, amelyek Magyarországot érték az 
első világháborút lezáró trianoni szerződés kö
vetkezményeként. A múzeum augusztus végéig 
látogatható kiállításán jelentős magyar képzőmű
vészek Trianont különböző módon értelmező alko
tásai várják az érdeklődőket. A különleges vizuá
lis élményt adó válogatás számos megközelítést, 
értékelő feldolgozást nyújt látogatóinak, akik a 
kiállítás megtekintése után minden bizonnyal egy 
sokkal szélesebb látószögből fognak gondolni a 
száz évvel ezelőtti eseményekre.

    FöLDFOGyATKOzÁS 
Csoportos képzőművészeti kiállítás 
Trianon századik évfordulóján
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest
augusztus 30ig

EiFErT János: VissZaPillanTás (1969-2020)
A kiállítás az EIFErT 75 sorozat része, amely 2020 má
jusáig több mint 100 programot foglal magában. E ju
bileumi eseménysorozat kiemelt része az Alföldi Galériá 
ban a nyár végéig látható nagyszabású életműtárlat. 
Eifert János nemzetközi szinten is jegyzett, Hódmezővá
sárhelyen született fotográfus munkásságát nem lehet 
egységes stíluskategóriákba sorolni: kitűnő fotóriporter, 
pályája kezdete óta meghatározó táncfotográfus, mély 
életképek készítője, de kiemelkedő kvalitásúak aktfotói, 
portréi, természetképei és más irányú alkalmazott és au
tonóm fényképei. A rangos hazai és nemzetközi díjakkal 
kitüntetett, Magyar Érdemrend tisztikeresztje és Hód
mezővásárhely díszpolgára címmel elismert művész 
életműkiállítása fél évszázad fotográfiáiból válogat, 
tematikai csoportosításban. Külön egységekben tekint
hetők meg a fotóművész táncképei, aktfotói, természet
fotói, hármasképsorozata, portréi, zenei témájú képei, 
csendéletei, lovakról készített fotósorozata, valamint a 
világ különböző pontjain rögzített felvételei.

   EIFErT JÁNOS: VISSzAPILLANTÁS (1964–2020) 
Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely
augusztus 30ig

Először magyArországon thomaz fArkas!
Thomaz Farkas, a brazil. Ez a meghatározás mutatja talán a legjobban a brazilok csodálatát a 
fény mestere iránt, aki nemcsak szeretettel, hanem fáradhatatlan kíváncsisággal fedezte fel és 
mutatta be a latinamerikai ország ezernyi arcát.  A magyar származású Farkas (1924–2011) 
egészen fiatalon, nyolcéves korában kapta meg első fényképezőgépét, és tizennyolc éves korára 
olyan tehetséges fotográfussá vált, hogy a Foto Cine Clube Bandeirante legfiatalabb tagja
ként választotta be társaságába. ő volt az első, aki 1949ben fotókiállítást rendezhetett a São 
Paulói Modern Művészetek Múzeumában. A kiállításon bemutatott képeket – amelyekből sok a 
Capa Központban is látható – Thomaz Farkas a fotográfiai karrierje fénypontjának tartotta. Bár 
a fényképezés iránti érdeklődése hamarosan elkezdett a dokumentumfilmek irányába fordul

ni, van egy fontos sorozata az ötvenes 
évek végéről is: az, amelyben a futurista 
és utópisztikus Brazíliaváros felépítését 
örökítette meg az építőmunkások szál
láshelyeitől a nyitóünnepélyre kilátogató, 
kíváncsi embertömegekig. Ma munkái 
olyan fontos gyűjtemények részét képe
zik, mint a New yorki MoMA és a londo
ni Tate Modern. Hazánkban most először 
rendeztek átfogó kiállítást képeiből.

   THOMAz FArKAS: A FÉNy rITMuSA 
robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, 
Budapest, augusztus 23ig
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A ViláG ÚJ Képe
A Kepes Intézetben mostantól egyenesen kö
telező lesz a mobiltelefonunkat nyomogatni, 
hisz új állandó kiállításukon az élményszerzés 
egyik legfontosabb elemévé válik a kezünkben 
tartott okostelefon. A különleges, interaktív 
kiállításon Kepes György (1906–2001) világ
hírű fotó és festőművész A világ új képe a 
művészetben és a tudományban című könyvé
nek fotográfi áit keltik új életre, mégpedig Ar
applikáció, lentikuláris hologram és holobox 
segítségével. A 21. századi technológiáknak 
köszönhetően nemcsak hogy térhatásúan 
jelennek meg Kepes fotói (a látogatók szinte 
beléphetnek a képbe), hanem egy különleges, 
virtuális kaland is várja az érdeklődőket, ahol 
akár egy közel hat méter magas Dávidszobor 
mellett is elsétálhatnak a virtuális térben. Ez 
utóbbi esetében a megtévesztés olyannyira 
hatásos, hogy a fotó valóban úgy hat, mint
ha a szobor valódi lenne. A több mint hatvan 
éve megjelent könyv a tudomány és a művé
szet találkozására koncentrált, megmutatva, 
hogy a csillagászati távcsövek és mikroszkó
pok által észlelt világ milyen új élményt tárhat 

a 20. század emberének szeme elé. Most, az 
okosalkalmazások korában Kepes világa még 
inkább kinyílik, így a tárlat valóban méltó mó
don állít emléket a művész hagyatékának. 

   Kepes Intézet, Eger
új állandó kiállítás

A 
 VILÁG 

ÚJ KÉPE

holografi kus és Artechnológiákra 
épülő interaktív kiállítás

3300 Eger, Széchenyi u. 16. • www.facebook. com/KepesKozpont • 
kepesintezet.eger@ gmail.com • Tel.:  +36 30 486 4590, +36 36 420 044 

új állAndó kiállíTás máté 
bEnce tErmésZETfoTóivAl 

A mórA mÚZEumbAn
A szegedi Móra Ferenc Múzeum természettu
dományi állandó kiállítása megújult formában 
tér vissza a jelenleg zajló felújítás után. Az 
augusztusban nyíló tárlat egyik különleges
ségét az adja, hogy Máté Bence, a Szegeden 
született, nemzetközi szinten is többszörösen 
díjazott természetfotós képei is megjelennek a 
kiállításon. Az érdeklődők összesen közel száz 
fényképét láthatják majd különböző emlősök
ről és madarakról, köztük dámvadról, jégma
dárról, réti sasról és vidráról. Az új természet
tudományi állandó kiállítás központi témája a 
Tisza és a Nagyalföld élővilága lesz, mégpedig 
sok érdekes és izgalmas elemmel vegyítve. A 
tárlaton különböző élőhelyeket, állatfajokat és 
növényeket ismerhetnek meg a látogatók, de 
át lehet majd gázolni virtuálisan egy vízfolyá
son, illetve találkozhatnak a különleges tisza
virággal is. A kiállítás területe is nőni fog a ko
rábbihoz képest, hisz egy múzeumpedagógiai 
foglalkoztatótermet is kialakítanak, ahol egy 
égig érő fa ágaiban várják majd különböző já
tékok a gyerekeket.

   Móra Ferenc Múzeum, Szeged
új állandó kiállítás

FényréTEgeK 
Borkovics Péter üvegművész és Bullás József 
festőművész munkáit soha nem láthattuk együtt 
kiállításon, Borkovics pedig közel tizenöt éve nem 
mutatkozott be hazai tárlaton, ezért különösen fi 
gyelemre méltó kísérlet veszprémi közös tárlatuk. 
Borkovics Péter üvegszobrainál gyakran kapnak 
szerepet a természetben előforduló formák és 
minták, valamint az üveg és a fény kapcsolata. 
A művész azt vizsgálja, hogy a teremtő erők a ter
mészetben hogyan kapcsolódnak össze az üveg 
különleges tulajdonságaival. Bullás József a fi gu
rális festészettől jutott el az optikai művészetig. 
Az ecsettel felvitt színsávokra gyakran hengerrel 
fest, majd kézzel vagy ecsettel dolgozza tovább a 
motívumokat. A rétegek egymásra helyezésével 
a képek illuzionisztikus hatást váltanak ki, amely 
kibillenti a nézőt komfortzónájából. A két mű
vészeti ág találkozása különleges párbeszédet 
eredményez, ahol kiderül, hogy mindkét oldalon 
nagy szerepe van a fénynek, a végtelennek és az 
optikai hatásnak. A három együttesen eredmé
nyezi, hogy az egy térben kiállított üvegszobrok 
és a többdimenziós hatást keltő, szinte vibráló 
festmények egy teljesen új, nemcsak művészeti 
szempontból érdekes, de akár a pszichológia 
vagy a fi lozófi a oldaláról is meglepő összefüggé
sek feltárására adnak lehetőséget.

   FÉNyrÉTEGEK – BOrKOVICS PÉTEr 
ÉS BuLLÁS JózSEF KIÁLLíTÁSA
Művészetek Háza Veszprém / Dubniczay
palota – Várgaléria, szeptember 30ig
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EGy húron pEndülünK…   
A képző és a zeneművészet évszázadok óta inspiráló erővel kelti életre szebbnél szebb alkotásait. 
Számtalan hazai és nemzetközi példát említhetnénk, amikor a vizualitás megtermékenyítő erő
vel hatott a muzsikára, a zseniális zenemű pedig a vizuális megjelenésre. Nemes László (1948) 

Vajda Lajosdíjas festőművész székely
földi gyökereit a népzene, a Tündérkert 
muzsikája éppúgy ihlette, mint a bartó
kikodályi, valamit a kortárs komoly és 
könnyűzenék szövevényes világa. Az 
életműve csodálatos, megannyi szín
nel festett képeit most egy rendhagyó 
tárlaton mutatja be a Hagyományok 
Háza, hiszen a festményeket a Magyar 
Hangszermíves Céh mestereinek hang
szereivel együtt állítja ki, mert úgy véli, 
hogy ez az egyedülálló kiállítás – vagy 
még inkább találkozás – további művek 
megalkotására ösztönzi majd a látoga
tókat és az alkotókat egyaránt. 

   „EGy HúrON PENDüLüNK…” – 
Nemes László festőművész és a Magyar 
Hangszermíves Céh közös kiállítása
Hagyományok Háza, Budapest
szeptember közepétől

FEsTményEK, szobrok, EsZményEk
MolnárC. Pál (1894–1981) festőművész a Gellérthegy oldalában, egy 
Ménesi úti villában élt és alkotott 50 éven át. Halála után, 1984ben 
kisebbik lánya családi gondozású magánmúzeumot hozott létre, ahol 
a művek a születésük helyén, a festő személyes tárgyai között látha
tók. A MolnárC. Pál Műterem Múzeum 2011 óta közérdekű muzeális 
gyűjtemény, amely állandó tárlata mellett rendszeresen rendez idő
szaki kiállításokat is, de van, hogy az állandó kiállítás anyagát ren
dezik újra, bújtatják új köntösbe. Mostani, időszaki tárlatuk egyik fő
szereplője is maga Molnár C. Pál, akinek ezúttal olyan ritkán kiállított 
műveit láthatják, amelyek nem a MolnárC. Pál Galéria tulajdonában 
vannak, hanem a Szépművészeti Múzeum, a battonyai MolnárC. Pál 
Emlékház és más magángyűjtemények kölcsönadományai. Érdekes
ség, hogy a legtöbb keletkezésükkor „járt” utoljára a műteremben. 
Molnár C. kiállítótársa ezúttal a római ösztöndíjas művésztárs és 
barát, Pátzay Pál szobrászművész, akinek kisplasztikái révén nagy 
hangsúlyt kap a tárlaton a női szépség bemutatása. A június végéig 
megtekinthető kiállítás MolnárC. Pál születésének 125. évfordulója 
alkalmából rendezett jubileumi év záró eseménye is egyben.

   FESTMÉNyEK, SzOBrOK, ESzMÉNyEK
MolnárC. Pál és Pátzay Pál kiállítása, 2021. január 30ig

Gorka Géza (1894–1971) a 20. századi hazai kerámiaművészet 
sokszínű virtuóza. Hosszú élete során készített art deco és népi
es kerámiákat, habán ihletésű és modern darabokat, korongolt 
edényeket és plasztikákat, asztali dizájntárgyakat és nagy lép
tékű kültéri alkotásokat. Karrierjét – a történelem sorscsapásai 
ellenére – rangos szakmai díjak és kereskedelmi sikerek kísérték 
itthon és a nagyvilágban; a „magyar Picassó”nak is nevezték. 
Életművének nagy szeletét szovjet katonák lőtték halomba 1945
ben, a megvásárolt alkotásai magánlakásokban estek áldozatul 
hétköznapi baleseteknek. Verőcei háza ma emlékmúzeum, de 
örökségét egy teljes keramikusdinasztia vitte tovább; ma a ma
gyar art deco és a „retró” kerámiaművészet ikonjaként tiszteljük. 
Chovanecz Balázs műgyűjtő szembeszállt a kerámiák végzetével, 
és elkezdte felkutatni a rejtőző műveket. Másfél évtized alatt hoz
ta létre a minden korábbinál teljesebb, több mint ezer darabos 
Gorka Gézagyűjteményét, amelyből a Kieselbach Galériában 
most több mint 400 látható. 

   A MEGTörHETETLEN GOrKA
Kieselbach Galéria, Budapest
augusztus 15.ig

„GorKa-dZsunGel” A KiEselbAch GAlériábAn 
GorKa géza életműve choVanEcZ bAlázs GyűjteményébEn 

VAlamit látTAm…
iVán zsuzsannA illusZTráTor és grAfiKus-desiGner kiállíTásA 

Melyik az a lencse, amin keresztül a képeket szemlélnem érdemes? A kiállítás címének üzenetében 
lehet a kérdésre választ találni. A kivételes érzékenységű művész képein leginkább a mindennemű 

emberi kultúra és folklór iránti érdeklődése, vala
mint a fotóművészet és keleti kultúra világában 
folytatott tanulmányai hagytak nyomot. Illuszt
rációi a pontosan megértett gyermeklélektan és 
folklorisztika tapasztalatait hordozzák, tájképein 
pedig megmutatkozik az alkalmazott művészettől 
egészen távol álló kifejezőerő. A kiállítás jól jellem
zi életútját, változatos személyiségét, összetett 
gondolkodásmódját és lelkivilágát, amely kiforrott, 
kifinomult ízléssel és érett önismerettel párosul. 
Műveiben nem tolmácsol, nem közvetít, nem ér
telmez. Meghív, hogy legyünk részesei annak a 
kivételes és megismételhetetlen valaminek, ami 
az alkotó emlékeiből, érzéseiből, benyomásaiból 
ezeken a képeken láthatóvá vált.

   VALAMIT LÁTTAM…
Duna Múzeum, Esztergom, augusztus 11ig
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bán-laZETZKy. EGy óbudai művésZcsAlád
A kiállítás óbuda egyik prominens és művészetük által is jelentőssé vált családjának állít emléket.  
A 19. század második felében Sziléziából óbudára érkező Lazetzky Ferenc fia, Márton tehetséges 
építőmesterként itt alapította meg vállalkozását, amelynek segítségével a család egzisztenciája 
megszilárdult. Három művész, három pályakép és há
rom, egymástól különböző művészeti, iparművészeti 
műfaj bontakozik ki a tárlat műalkotásaiból. Lazetzky 
rezső akvarellfestő  és  gyári  textilmintatervező  az 
Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola díszí
tőfestő szakán sajátította el az akkor másodrangú 
festészeti technikának tartott akvarellt és vált kiváló 
tájképfestővé. Lánya, Lazetzky Stella diplomás grafi
kus, illusztrátor  és textilszövő iparművész,  rajztanár
ként a szocializmusban megalapított művészeti vál
lalatok egyikének, a Képcsarnok Vállalatnak kezdett 
el dolgozni. Férje, Bán István az Iparművészeti Főis
kolán textilművészként végzett az igen drága francia 
selyemgobelinszövés technikája mellett – felismerve 
a hazai piac szükségleteit – elkészítette a kisebb mé
retű, olcsóbb juta kárpitokat. Pályaképe az 1960as 
évektől felfelé ível: nívós hazai és nemzetközi kiállítá
sokon szerez magának világhírnevet falikárpitjaival.

   BÁNLAzETzKy. EGy óBuDAI MűVÉSzCSALÁD
óbudai Múzeum, Budapest, 2021 tavaszig

drmáriás ÚJ KiállításA 
Nagyszabású kiállításon mutatja be drMáriás művészetét a HalászKastély. Kilenc teremben, több 
mint 300 négyzetméteren, a nemrégen tökéletes pompájában helyreállított, impozáns épület jó
formán teljes területén lesz látható válogatás korunk egyik legizgalmasabb és legnépszerűbb mű

vészének az elmúlt tíz évben alkotott műveiből. A kritikus, 
szellemes, közéleti és történelmi, politikai és társadalmi 
témákat rendszeresen taglaló és feszegető alkotó mintegy 
nyolcvan nagyméretű képe tematikus, termenkénti elren
dezésben, a művész hozzájuk fűzött értelmezéseivel, vide
óival járható be, amely egy különleges, hatalmas alkalmi 
installáció formájában mutatja be drMáriás ars poeticá
ját. A kiállításon láthatók lesznek az alkotónak a korona
vírusjárvány ideje alatt készült festményei is, amelyek 
egy része már nagy sikert aratott a budapesti Kieselbach  
Galéria nemrégen zárult kiállításán, de azóta készült újabb 
alkotások ősbemutatójának is helyszíne lesz a kastély.  
A kiállítást a Tudósok együttes népszerű videói, albumok, le
mezek és merített papírra készült nyomatok teszik teljessé.   

   CECíLIA LEGyőzI A VíruST!
Halász kastély, Kápolnásnyék
október 10ig

A budai Várnegyed egyik leggazdagabb történelemmel rendelkező, páratlan 
panorámát nyújtó helyszínén, a Táncsics Mihály utca 9. szám alatt, azaz a T9-ben 
a következő hónapokban színes programkínálat várja a kikapcsolódni vágyókat.

        KONCERT
• 08. 04én KollárKlemencz László és kama

razenekara várja a közönséget az Ég az erdő 
című új album dalaival

• 09. 22én Klasszik Lasszó, zenés irodalmi 
előadás, egy igazi budapesti western Czinki 
Ferenccel, Kemény zsófival, Vitáris Ivánnal és 
Sárkány Bertalannal

        IRODALOM
• 08. 12én Hol vagy a szövegben? – Szabados 

Ági estje, az irodalom és önismeret izgalmas 
párosítása. Vendégek: Dragomán György és 
Szabó T. Anna

• 08. 24én Többet magunkról – Kulisszatitkok 
Grecsó Krisztián íróval és Grecsó zoltán 
táncművésszel

• 09. 07én Hol vagy a szövegben? –  Sza
bados Ági estje dr. Almási Kitti klinikai 
szakpszichológussal

        TÁNC
• 09. 19én és 20án Blaskó Borbála koreo

gráfus, rendező előadása kerül színre Vadon 
Virágai címmel. A Jókaiéletműben megjelenő 
érzelmeket, szenvedélyt, iróniát, pátoszt, tra
gikumot és humort összegző összművészeti 
előadásban Szilágyi Ágota és Hajduk Károly 
színművészek működnek közre.

        TÖRTÉNELEM
A rendhagyó estek mellett továbbra is vár min
den érdeklődőt a Lőportár épületében berende
zett időszaki, interaktív kiállítás, a kiállításhoz 
kapcsolódóan pedig színes történelmi progra
mokkal, tárlatvezetéssel, előadásokkal várjuk a 
budai Vár és a történelem szerelmeseit.

• 08. 17én és 18án két estén át folytatásos 
történelmi sorozatot hallhatunk Katona Csaba 
történésztől a török–magyar kapcsolatokról

• 08. 26án a rejtélyes történelem beszélge
téssorozat különkiadásában a budai Vár tit
kaival ismerkedhetnek meg, szintén Csorba 
László és vendége segítségével

• 09. 08án pedig a magyar Szent Korona 
tizenegy hazatéréséről mesél Pálffy Géza 
történész

       Szubjektív tárlatvezetéS
• 07. 24én Döbrösi Laura színésznő kalauzol

ja az érdeklődőket
• 07. 30án Csorba László történész, a Magyar 

Nemzeti múzeum volt főigazgatója, meséli el 
a területen feltárt egyedülálló erődítmény, az 
Erdélyi bástya kalandos történetét

• 08. 07én Szabó Simon színészrendező me
sél a Táncsics utca 9. szám alatti izgalmas, 
rejtett terület kalandos történetéről

Lehengerlő  
panoráma mellett  
zajlik a kulturális élet  

VÁR A T9!

Artkalauz T9 145x210mm.indd   2 2020. 07. 13.   11:27:40
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OFFICIAL
GUIDED TOUR 

IN CASTLE 
DISTRICT

A budai Vár 
titkainak 
nyomában.

varkertbazar.hu/budaivarsetak

Múlt és jelen, történelem  
és építészet, titkok  
és rejtett helyek. 
Fedezzük fel a Várnegyed 
eddig ismeretlen oldalát

BudaiVarsetak hird Artkalauz_148x210mm.indd   3 2020. 03. 14.   9:38:30

TEMATIKuS SÉTÁK 

A BuDAI VÁrNEGyEDBEN
A Budai Vársétákon feltárul a Várnegyed eddig ismeretlen oldala.  

A Várkapitányság sétavezetői segítségével megismerhetik a Várnegyed 
múltját és jelenét, valamint a Nemzeti Hauszmann Program látványos 
fejlesztéseit is. Elmeséljük Buda közel 800 éves történetét: barangolunk 
a Budavári Palotanegyedben és a Polgárvárosban, sőt a korábbi pincék 

titkai után kutatva még a föld alá is lemerészkedünk.

Tartson velünk, fedezzük fel közösen a budai Vár igazi arcát!

!

VÁRSÉTÁINK

Hauszmann paripái 
Vezetett bejárás a Nemzeti Hauszmann Program keretében 
újjászületett Lovarda épületében

Mesterművek panorámával
Séta a Magyar Nemzeti Galéria történetéről a kupola látogatásával

Habsburgok és holtak
Séta József nádor nyomában a királyi kertekben és a nádori kriptában

Várból Palota
Séta a Budavári Palotanegyedben, a Várkápolnában és a Királypincében

Rituális fürdő a föld alatt
Ismerje meg velünk Magyarország legrégebbi mikvéjét!

Borral folyó Kánaán
Séta a budai Várnegyedben, borozás a nyugati pincerendszerben

Sisi, Magyarország szerelmese
Erzsébet királyné nyomában a budavári palotanegyedben

A főváros ékszerdoboza
A Várkert Bazár, ahogy még sosem látta

Nem engedünk a '48-ból
A budai Vár az 1848–49es forradalom és szabadságharcban

Jegyek csak elővételben kaphatók a Várkert Bazár jegypénztáraiban, 
vagy online a varkertbazar.jegy.hu oldalon.
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Ott voltál? Hol voltál ’89ben? Láttad? Hogy 
élted meg? A Magyar Nemzeti Múzeum 2019 
januárjában különleges, az egész esztendőt le
fedő programsorozatot szervezett a rendszer
változtatás 30. évfordulója tiszteletére. Ennek 
részeként akciót hirdettek: bárki behozhatta a 
korszakhoz kapcsolódó tárgyi emlékeit, vagy 
akár az életét meghatározó történetet. A felhí
vás nyitott fülekre talált, hisz az év során folya
matosan gyűltek a tárgyak, fényképek, plaká
tok, iratok a múzeumban, miközben több tucat 
különféle programot is szerveztek a Közös 
időnk projekt köré. A Nemzeti Múzeum ebből 
a remek anyagból rendezte még a járványhely
zet előtt nyitott, de egészen a nyár végéig lá
togatható időszaki kiállítását, amely most már 
nemcsak az online térben, hanem – a múzeum 
újranyitásával – immár személyesen is várja az 
érdeklődőket.

Magyarország történetének egyik legjelen
tősebb éve volt 1989. A Kádárrendszer dikta
túrájának évek óta tartó felpuhulása ebben az 
esztendőben érte el tetőpontját, és rendkívüli 
politikai, társadalmi, valamint életmódbeli vál
tozásokat idézett elő. A magyar társadalom az 
1989es év folyamán ébredhetett rá valójában: 
megtörténhet, hogy belátható időn belül ismét 
szuverén, demokratikus keretek között műkö
dő országban élhetnek, jövőjükről pedig 45 év 
után ismét szabad országgyűlési választáso
kon dönthetnek.

A Nemzeti Múzeum Közös időnk ’89–90 című 
kiállítása ezt a folyamatot mutatja be, mégpe
dig azokkal a tárgyakkal és történetekkel, ame
lyeket az elmúlt egy évben kaptak – kölcsön 
vagy ajándékként – lelkes magánszemélyektől. 
Mindennek köszönhetően a látogatók egy iga
zán különleges tárlatot tekinthetnek meg, ame
lyet nem véletlenül hívnak a szervezők közösségi 
kiállításnak, hiszen döntően a több mint ötven 
felajánló által átadott tárgyi anyagra épül, és 
a múzeum saját, 1989re reflektáló gyűjteményi 
darabjai csupán kiegészítik azokat.

Ennek köszönhetően ugyan a politikai fo
lyamatok és az események akkori szereplői 
természetesen megjelennek a kiállításban, 
ám mindezeket az egyszerű állampolgárok 
szemszögéből mutatják be. A látogatók talál

A rendszErVálTás emléKei

kozhatnak itt korabeli röpiratokkal, újságok
kal, szamizdat könyvekkel, fényképekkel, játék 
Trabanttal, kisdobos övvel, választási plaká
tokkal, a Lee Cooper farmernadrág „kártya
reklámjával”, lengyel fiatalok által készített 
szolidaritási transzparenssel, de George Bush 
amerikai elnök látogatására készített pólóval 
is. A tárgyakhoz kapcsolódó történeteket egy 
képregénybe ágyazva két korabeli fiatal, Krisz
ti és zoli meséli el a látogatóknak, így minden 
bizonnyal azok is egy izgalmas kiállítási élmény
nyel térnek haza, akiknek életkorukból kifolyó
lag nincsenek személyes emlékei a rendszervál
tás időszakáról.

    KözöS IDőNK  '89–90
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
augusztus 30ig

újranéZVe
VáloGAtás A magyAr FotoGráFiai mÚZEum gyűJTeményébŐl

A múzeumi gyűjtemények sajátossága, hogy 
a nagyközönség elől elzárt, láthatatlan mes
terműveket rejtenek a raktárukban. Jelen ki
állítás a Magyar Fotográfiai Múzeum féltve 
őrzött kincseit fedezi fel és értelmezi újra: a 
múzeum gyűjteményéből öt kiemelkedő ma
gyar fotográfus – Székely Aladár, Máté Olga, 
Haller F. G., Haár Ferenc és Berekméri zoltán – 
életművének egyegy szeletét mutatja be öt el
térő kurátori koncepció alapján, kronologikus 
sorrendben. A kiállítás egyes szekciói önma
gukban is értelmezhetők, együttesen pedig a 
múlt század jelentősebb magyar fotótörténeti 
irányzatait tárgyalják. 

A kiállításon látható alkotók munkásságának 
feldolgozottsága eltérő. A képek válogatásának 
koncepciója szerint a kiválasztott alkotók műve
ihez a jelen felől közelít. Az életművek áttekinté
se, újraértelmezése a már meglévő fotótörténeti 
ismeretekre épít, azonban fontos volt a kuráto
rok számára a kortárs fotográfiai szemlélet.  
Az egyedi nézőpontok új hangsúlyokat hoznak 
az életművekbe, a művészek a korábbiaktól elté
rő alkotói korszakai kerülnek fókuszba. A művek 
befogadása a válogatók és a közönség számá
ra egyaránt új megismerési lehetőséget kínál.

A Magyar Fotográfiai Múzeum 1991es 
alapítása óta az egyetlen olyan szakmúzeum, 
amely kizárólag fotográfiák őrzésével, gyűj
tésével, kiállításával foglalkozik és amelynek 
gyűjteménye elsősorban művészeti jellegű.  
A gyűjtemény több mint 350 ezer papíralapú 

kópiát és több mint félmillió negatívot számlál, 
ezenkívül a gyűjtemény fontos része a szak
könyvtár és a levéltár is. Gyűjteményében a 
legnagyobb magyar fotográfusok – mint And
ré Kertész, Brassaï, Martin Munkácsi vagy 
MoholyNagy László – munkái is megtalálha
tók, de rajtuk kívül több száz remek, leginkább 
csak a szakma számára ismert fotográfus élet
művére lelhetünk, akiknek munkássága még a 
nagyközönség általi felfedezésre vár. 

   úJrANÉzVE
Mai Manó Ház, Budapest, augusztus 16ig
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Az időgép egy olyan, egyelőre csak elmélet
ben létező szerkezet, amelynek segítségével 
a múltba vagy a jövőbe repíthetjük fizikai tes
tünket. A virtuális időutazás ezzel szemben 
hosszú előzményre tekint vissza: a művészek 
évszázadok óta ábrázolják az elmúlt és jöven
dő korokat saját tudásuknak, elképzeléseiknek, 
vágyaiknak megfelelően az irodalom, a kép
zőművészet vagy a film eszközeivel, miközben 
műveikben persze saját korukat is rögzítik.  
A Ludwig Múzeum új kiállítása nem az időuta
zás tudományosfantasztikus lehetőségével fog
lalkozik, hanem az idő és a művészet viszonyát 
vizsgálja különféle szempontokból, és magukat 
a műveket tekinti olyan időgépeknek, amelyek 
lehetővé teszik számunkra a mentális utazást.

Az új koronavírus okozta COVID19 nevű be
tegség alapjaiban rengette meg a jelenlegi vi

időgéP 
új válogaTás a ludWig múZeum gyűJTeményébŐl

lágrendet és sok mindent radikálisan átértékelt. 
Hirtelen más fénytörésbe kerültek a társadalmi, 
politikai, gazdasági problémák, maga a művé
szet is. Előtérbe kerültek az egzisztenciális kérdé
sek: a halál árnyékában felértékelődött az embe
ri élet, az egészség, kis időre háttérbe szorítva a 
gyarapodás, a fejlődés, a politika szempontjait. 
Felértékelődött a tudomány, a kutatás és a gyó
gyítás, fontossá váltak a személyes kapcsolatok. 
Megváltozott az időhöz való viszonyunk is: miköz
ben a mindennapok lelassultak, a cselekvéshez, 
a probléma megoldásához rendelkezésre álló 
idő ijesztően lerövidült, a jövő pedig kiszámítha
tatlanná, bizonytalanná vált. A kezdeti döbbenet 
és lassítás után azonban a világ mostanra még 
magasabb fokozatba kapcsolt, paradox módon 
tovább rövidítve az emberiség és a bolygó idejét, 
mintha továbbra is lehetséges volna pusztán a 
jelennek élni, történelmi tanulságok és a jövőre 
vonatkozó felelősség nélkül.

A múzeum mintegy 800 darabot számláló 
gyűjteményéből olyan művek kerültek a válo
gatásba, amelyek a személyes, a művészi és 
a történelmi idő különböző aspektusait tárják 
a néző elé a kurátor személyes nézőpontjából. 
A bemutatott művek között számos új szerze
mény is szerepel, amelyek az elmúlt néhány 
évben kerültek a gyűjteménybe.

   IDőGÉP
Ludwig Múzeum, Budapest
új állandó kiállítás

Miként sikerülhet megtalálni és megtartani az 
egyensúlyt egy összetett, ellentmondásokkal 
teli és gyakran ellentétektől terhes valóság
ban? A kiállítás fókuszában álló kérdés egy
szerre sugall reményt és fogalmaz meg állítást 
arról, hogy a művészeti vita és a szembenézés 
olyan gondolatokat ébreszthet, olyan élménye
ket közvetíthet, amelyek kifejezetten alkalma
sak arra, hogy megtaláljuk ezt az egyensúlyt.

A kiállítás koncepcióját 2019ben dolgozták 
ki a kurátorok. Azóta a világ kibillent korábbi 
egyensúlyi helyzetéből. Az élet törékenysége 
egyszerre mindenhol jelenlévővé vált, még a 
jómódú államokban is. A gazdaság, az egész
ségügyi és szociális ellátórendszerek, az ösz
szetartás Európa és nemzetei között mély 
válságban van, éppúgy, mint a személyes 
szabadság és a társadalmi kapcsolatok. A vi
lágnak ismét meg kell találnia az egyensúlyt, 
miközben szükségszerű egyfajta újrakezdés is. 
Megvan a lehetőségünk, hogy ne kövessük el 
ugyanazokat a hibákat, merjünk új, innovatív 
modelleket keresni és alkalmazni a bolygóval 
való együttélésünkre.

A keleteurópai művészek a közelmúltban 
már átélték a szocialistakommunista dikta
túrák hatalmas horderejű átalakulását, ré
szesei voltak a szabad piacgazdaságba való 
átmenetnek, sőt gyakran a gátlástalan kapi
talizmust is megtapasztalták. Tanúi voltak 
forradalmaknak, háborúknak, a felelőtlen 

EGyensúlyban
műveK AZ art collecTion TEleKom Gyűjteményből

gazdálkodásnak és a szegénységnek, és nem 
ritkán annak is, ahogy szüleik álmai semmivé 
foszlottak.

Ez az érzékenység és figyelem a műveikben 
is felfedezhető. A művészek ebből a kulturális 
közegből fogalmazzák meg reflexióikat is a tár
sadalmi változásokra és azokra a kihívásokra, 
amelyekre mindannyiunknak válaszokat kell 
adnunk. Érzékenyen reagálnak a jelen problé
máira és sürgető kérdéseire. Nem adnak kész 
válaszokat, de rámutatnak annak a szükség
szerűségére, hogy egy olyan világot kell ismét 
egyensúlyba hozni, amely még ellentmondá
sosabbá és összetettebbé vált, ezért többé 
nem tűri az egyszerű megoldásokat. A munkák 
közvetlenül is foglalkoznak olyan kiegyenlítet
len helyzetekkel, amelyek megoldása még sür
getőbb, mint egy évvel ezelőtt. Mégis reményt 
és bizakodást közvetítenek, humort és jókedvet 
sugároznak. Bizonyítékai annak, hogy az em
beri kreativitás képes a valóság nehézségeinek 
erőteljes ellensúlyát képezni.

   EGyENSúLyBAN
Ludwig Múzeum, Budapest
szeptember 4. – november 22.
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A Bozsó Gyűjteményben október 4ig Ország 
Lili művészetével ismerkedhetnek meg a láto
gatók – az Antal–Lusztiggyűjtemény képei se
gítségével. A gyűjtemény alapjait a derecskei 
születésű Lusztig Sámuel fektette le, az ő örök
ségét folytatta unokája, Antal Péter, megőrizve 
nagyapja gyűjtői szenvedélyét. A gyűjtemény
ben kiemelt szerepet töltenek be Ország Lili 
művei, akivel Antal Péter személyes kapcsola
tot is ápolt. 

Ország Lili Oesterreicher Lívia néven szüle
tett 1926ban ungváron, zsidó borkereskedő 
családban. 1944ben családjával az utolsó 
pillanatban menekült meg az auschwitzi de
portálástól, valószínűleg Kassán szálltak le 
a vonatról apja menlevelének köszönhetően.  
Az átélt emlékek alapjaiban határozták Or
szág Lili életművét, annak motívumait. 

Az itt bemutatott 55 mű végigvezeti a láto
gatót a művész különböző korszakain, amelyek 

múlTba nyíló kAPuk
Ország Lili alkotásai az Antal–Lusztig-gyűjteményből

bár markánsan elkülönülnek egymástól, mégis 
összeköti őket az a jellemző attitűd, amellyel 
Ország Lili intuitív úton kereste a saját alkotói 
nyelvéhez vezető inspirációforrásokat. Korai, fi
guratív képei szürrealista alkotók hatására ké
szültek, középponti motívumuk a hatalmas mé
retűre felnagyított, kafkai hangulatú téglafal. 

Az 1960as évektől Ország Lilinek lehető
sége nyílt külföldre utazni, ezáltal műveinek 
születésére egyre inkább a különböző városok 
ősi hangulatú, romos épületei voltak hatással. 
Képein a korai korszakában ábrázolt falak új 
formában épülnek újjá, és az egyre absztrak
tabbá váló alkotásokon feltűnnek a különböző 
ősi nyelvek írásjelei, a keleti ikonok madon
nái, római kori fejek, a gótikus katedrálisok 
szobrai, valamint városok alaprajzai. Majd 
teljesen új – a művész pályáját lezáró – feje
zetként jelenik meg a labirintus motívumából,   
 „mondavilágából” szőtt képsorozat. 

Ez a különösleges 
magánmi to lóg iá jú 
életmű csak későn fog
lalhatta el méltó helyét 
a 20. századi magyar 
képzőművészetben, 
hiszen Ország Lili 
érdeklődése eltért a 
korszellemtől, kortár
sai törekvéseitől. Az 
elmúlt években azon
ban művei több helyen 
is láthatók voltak. re
méljük, hogy a kecske
méti tárlat is erősíteni 
fogja ennek a kivételes 
életműnek a szélesebb 
körű ismertségét, vala
mint a magyar művé
szettörténetben betöl
tött pozícióját.

   MúLTBA NyíLó 
KAPuK 
Bozsó Gyűjtemény, 
Kecskemét
október 4ig

A Szépművészeti Múzeum különösen gaz
dag, mintegy 9000 lapot számláló gra
fikai gyűjteménnyel rendelkezik, s ennek 
egyik legértékesebb szegmense a német 
rajzok együttese. A gyűjtemény alapját a 
magyar állam által 1870ben megvásárolt 
Esterházygyűjtemény képezi, három és fél 
ezer rajzzal és több tízezer sokszorosított 
grafikával. A lapok döntő részét Esterházy 
Miklós herceg 1804 körül Nürnbergben 
vá sárolta egy ottani kereskedőtől, Paulus 
Prauntól, aki a már akkor is igen rendkí
vülinek számító 16. századi gyűjteményét 
adta el a magyar főúrnak. A német rajzok 
csoportját Delhaes István festő és restau
rátor hagyatéka is gazdagította az idők so
rán, amely 1901ben került a magyar állam 
tulajdonába, de néhány kiemelkedő művet 

dürer kora
a múzeum műkereskedelemből is vásárolt.  
A német kollekció rendkívüliségéhez tehát 
kétség sem fér, mégsem rendeztek átfogó 
kiállítást e művekből az elmúlt ötven év so
rán mégsem (persze ebben fényérzékenysé
gük is közrejátszott). A mostani tárlat tehát 
régóta hiányzott a hazai kiállítási palettáról, 
de megszületésének fő apropóját mégsem 
ez adta, hanem az, hogy közel tízévi kuta
tómunka után elkészült és nyáron megjele
nik a múzeum 1516. századi német rajza
inak tudományos feldolgozását tartalmazó 
szakkatalógusa, amelynek amolyan hírvivő 
posztját is hívatott betölteni a kiállítás.

A Michelangeloteremben látható tárlat 
hat szekcióban (A kezdetek: 15. századi raj
zok, Albrecht Dürer és köre, Chiaroscuro
rajzok, Az önálló tájábrázolás kezdetei és a 
fiktív táj, Előkészítő rajzok, Művészet II. ru
dolf prágai udvarában) mutatja be a korsza
kot. Persze ki más lehetne mindez origójá
ban, mint a német reneszánsz nagy újítója, 
Albrecht Dürer, akinek a gyűjtemény közel 
kétszázötven metszetét őrzi. Ezek közül tíz 
látható a mostani kiállításon, köztük A lo-
vag, a halál és az ördög, Az Apokalipszis 
négy lovasa, a Melencolia I. vagy a Szent 
Jeromos a dolgozószobában című munkái.

Dürer mesterművei mellett műhelyének 
tehetséges alkotóitól is láthatók metsze
tek és rajzok a tárlaton. így találkozhatnak 
Albrecht Altdorfer, Augustin Hirschvogel 
és Hans Baldung Grien műveivel is, de Veit 
Stoss szobrásztól is látható két rajz, ami 
azért különösen értékes, mert a világon 
mindössze öt rajz maradt fenn tőle, s ebből 
kettőt éppen a Szépművészeti őriz.

A kiállítás 54 alkotása két évszázad mű
vészetét hozza testközelbe, kezdve az 1410
es évektől egészen az 1600as évek elejéig.  
Kihagyhatatlan úti cél Dürer, valamint a német 
rajz és metszetművészet rajongóinak!

   DürEr KOrA
Német rajzok és metszetek a Szépművészeti 
Múzeum gyűjteményéből
Szépművészeti Múzeum, Budapest
október 18ig
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mAurEr dórA  
A TatE modErnben

A londoni Tate Modern július 27i tervezett újra
nyitásával ismét látogatható lesz Maurer Dóra 
(1937) magyar képzőművész kiállítása, ami már 
azért is igazi kuriózum, mert magyar alkotó ed
dig még nem nagyon jutott ilyen lehetőséghez. 
Maurer Dóra központi alakja volt annak a művé
szekből, költőkből és zenészekből álló független 
közösségnek, amely a hivatalos rendszeren kívül 
működött a szocializmus idején, többen a ma
gyar neoavantgárd legbefolyásosabb alakjának 
tartják. A londoni tárlat a Kossuth és Munká
csydíjas grafikus, festő, filmkészítő pályájának 
mintegy öt évtizedét öleli fel. A kiállított 35 mű 
részben a Tate saját gyűjteményéből, részben 
magángyűjtőktől származik, de szerepel köztük 
öt olyan alkotás is, amely minden valószínűség 
szerint hamarosan ajándékozással kerül a mú
zeum tulajdonába. A válogatás a művész sok
színű és folyamatosan változó tevékenységének 
keresztmetszete, hiszen szerepelnek grafikai 
munkái, festményei, fotói, fotó alapú, konceptu
ális művei és filmjei is. 

   DórA MAurEr
Tate Modern, London
július 27. – 2021. január 24.

cAraVAgGio és bErnini, 
AVagy A baroKk rómábAn 

 
 A Caravaggio–Bernini. A barokk Rómában című, 
most Amszterdamban, de korábban már Bécs
ben is látható kiállítás több mint hetven zse
niális mesterművet mutat be Caravaggiótól, 
Berninitől és kortársaiktól. A nagymesterek: 
Caravaggio (1571–1610) és Bernini (1598–1680), 
illetve a hozzájuk hasonló szellemiségű alkotók 
munkássága egy radikális megújulás történetét 
mondja el az 1600 és 1640 közötti rómában. 
Egy olyan kor volt ez, amikor a mindennapi vala
mi addig sosem látott, rendkívüli, monumentális 
misztikummá alakult át. Festők és szobrászok, a 
sötétség és a fény kollaborációjának is tekint
hető a tárlat, amelyre a korai barokk legszebb 
munkáiból válogattak a kurátorok. Ahogy a ba
rokk maga, úgy a kiállítás anyaga is rendkívül 
gazdag: a tárlat tematikus blokkjai a barokk 
művészet olyan nagy témáit járják körül, mint a 
csoda és az ámulat, a szerelem és az egész lel
ket megmozgató, szinte már földöntúli érzelmek, 
a horror és a borzalom, a mozdulat és az akció, 
az életöröm, a szenvedély, valamint az együttér
zés, a látomás és a tréfa. 

   CArAVAGGIO–BErNINI. BArOquE IN rOME
rijksmuseum, Amszterdam
szeptember 13ig

A Szabadjáték – II. Képzőművészeti Nemzeti 
Szalon című kiállításon mintegy 200 kortárs 
magyar alkotónak az utóbbi években készült 
munkája látható a Műcsarnokban. Változatos 
témákat feldolgozó és a különböző technikákkal 
készült művek kavalkádja tölti meg a tereket.  

A képzőművészeti szalonok rendezésének 
gyakorlata a forradalom előtti Franciaor
szágból származik, ahol a 17. század óta a 
csoportos képzőművészeti kiállítások, szalo
nok voltak a művészek számára legfontosabb 
megjelenési lehetőségek. A Műcsarnok ezt a 
műfajt éleszti újra, második alkalommal ren
dez kurátori meghívással válogatott, kortárs 
művészek munkáit kiállító tárlatot. A megújuló 
hagyomány jegyében a kísérleti és a tradicio
nális művészetfelfogás egyszerre képviseli a 
magyar képzőművészetet. A magyar művészet 
ikonikus alakjai mellett számos fiatal alkotó is 
lehetőséget kapott a bemutatkozásra, hogy 
minél szélesebb merítéssel mutathassa be a 
jelenkor alkotóművészetét. 

A hagyomány és a kortárs gyakorlat talál
kozásának kettőssége a kiállított műveket is 
jellemzi. Sok alkotó értelmezi át a művészet
történeti hagyományt képi utalásokkal és 
anyagválasztásaival, de a klasszikus technikák 
mellett kortárs alkotói eljárások is képviselte
tik magukat. A carrarai márványból faragott 
szobortól a festményen át a videóművészetig 

A hagyománnyAl Való sZabAd játéK
különböző technikák kerülnek egymás mellé a 
Műcsarnok termeiben. A festmény és grafika 
mellett uralkodó műfaj a plasztika, szobrok és 
installációk töltik meg a termeket. 

A sokszínű megoldásokat felvonultató tárlat 
tematikai vezérfonal nélkül, radikálisan eltérő 
képalkotói eljárások egymás mellé helyezésével 
izgalmas, inspiráló nézői élményt kínál. A nyolc 
nagy teremben, 200 alkotó munkáit bemutató 
kiállítás impulzusainak sokszínűsége tartja éb
ren a nézői figyelmet, az egyedi jelenségek és 
tendenciák felfedezésének lehetőségét kínálva. 

A kiállítás címe: „szabadjáték”, amely értel
mezhető az egyes képzőművészek egyéni alko
tói játéktereire vonatkoztatva, a néző oldaláról 
pedig a kiállítás befogadásának folyamata is 
egy játékos felfedezésre hasonlít.

Szegő György, a Műcsarnok művészeti igaz
gatója szavai szerint a kiállítás fő küldetése a 
megújuló hagyomány jegyében az újító és a 
tradicionális művészeti gyakorlatok egybefo
gásával képviselni a képzőművészeti szcénát. 
Mindezt pedig azzal a felfogással, hogy a leg
erőteljesebb avantgárd maga a hagyomány
nyal való szabad játék.

   SzABADJÁTÉK – II. KÉPzőMűVÉSzETI 
NEMzETI SzALON
Műcsarnok, Budapest
szeptember 27ig
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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: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• 7000 éves üzenet – Az újkőkori világ emlé
kei Budapest vidékén (2021. október 31ig)
• zseniális találmányok – innovatív ötletek: 
Epizódok az ókori technika történetéből 
(július 31. – október 31.)
• Hajnóczi 100 – kiállítás Hajnóczi Gyula 
építész, építészettörténész, régész, egyetemi 
tanár születésének 100. évfordulója alkalmá
ból (szeptember 4. – október 31.)

B32 Galéria és Kultúrtér
XI. ker., Bartók Béla út 32. Tel.: 1-787-0045
Nyitva: hétfő–péntek 12–18 óráig.

• új művek, új arcok – a Magyar Művész
könyvalkotók Társaságának kiállítása 
(szeptember 11ig)
• Horváth Dániel festőművész kiállítása 
(augusztus 24. – szeptember 11.)
• Valami történt útközben – Lajta Gábor festő
művész kiállítása (szeptember 16. – október 9.)
• reloaded/újratöltés – Edőcs Márta üvegmű
vész kiállítása (szeptember 17. – október 9.)
• Szüts Miklós festőművész kiállítása 
(október 14. – november 6.)

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

• Bács Ferencemlékkiállítás (szeptember 30ig)
• Herceg a vasfüggöny mögül – róna Viktor
emlékkiállítás (2021. január 17ig)

Bálna Budapest
IX. ker., Fővám tér 11–12. 
Tel.: 30-604-4491

Nyitva: a kiállítás nyitva: kedd–péntek 10–19 
óráig, szombaton 10–20 óráig, vasárnap 
10–19 óráig.

• Bodies 2.0 – A bennünk rejlő univerzum 
(szeptember 4. – december 31.)

Budapest Főváros Levéltára
XIII. ker., Teve u. 3–5. Tel.: 1-298-7500
Nyitva: a kiállítások megtekinthetők hétfő–pén-
tek 9–18 óráig. Augusztus 13–24 között zárva.

• Falba zárt sorsok. Házak és emberek, 1944. 
Budapest – BergenBelsen – Svájc: a Kasztner
vonat utasai (október 20ig)
• Budapesti fürdők villanófényben (20. szá
zad) – kamarakiállítás (október 20ig)

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

• Eddig minden rendben – nemzetközi csopor
tos kiállítás. A kiállítás a mindennapi szorongá
sainkat, a teljesítménykényszert, a munkából 
fakadó kiégést, valamint az erre való reakciókat 
vizsgálja (július 10. – szeptember 6.)

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

• Lovasíjászok Budapest múltjából: a szkítáktól 
az oszmánokig (augusztus eleje – október 18.)
• Budapest kincsei – A Budapest Történeti Mú
zeum plakátkiállítása a kisföldalatti peronjain 
(helyszín: a kisföldalatti állomásai) 

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

Először eGyüTt 
hunderTwAsser és schielE 

Az osztrák festő, épület, zászló és bélyegtervező, természetvédő ökoturista és filozófus Friedensreich 
Hundertwasser különleges életművet hagyott Ausztriára, de az egész 20. századi művészettörténet
re nagy hatással volt munkássága. Szabálytalan, harsány színű, girbegurba festményeit és épületeit, 
aki egyszer látta, biztosan nem felejti el soha. Legmeghökkentőbb műveivel is mindig arra keres
te a választ, hogy miképpen élhetne harmonikusan együtt ember és természet. Kevéssé köztudott 
róla azonban, hogy intenzíven tanulmányozta Egon Schiele művészetét, s olyannyira elvarázsolták 
egykori honfitársa művei, hogy velencei és újzé
landi otthonában és műtermeiben élete végéig 
Schiele festményeinek és rajzainak reproduk
cióival vette körbe magát. A Leopold Múzeum 
kurátorai éppen ezért úgy gondolták, hogy ideje 
összehozni a két alkotót egy közös tárlatra, ez
zel mutatva be kettejük rendkívüli művészeti és 
szellemi rokonságát, két olyan művészét, akik
nek soha nem volt alkalmuk személyesen talál
kozni egymással, de akiket ennek ellenére mégis 
nagyon sok minden köt össze. 

   HuNDErTwASSEr – SCHIELE: 
IMAGINE TOMOrrOw
Leopold Múzeum, Bécs 
előreláthatóan december elejéig

michaEl horoWitz AZ albErtinában
A fotográfiáért rajongóknak kihagyhatatlan kiállítás látható a víruskrízis után ismét újranyílt 
Albertinában. Michael Horowitz (1950) bécsi fotós, újságíró, szerkesztő 1966ban, még diákként 
kezdett el fotóművészettel foglalkozni, s 1980ra már be is írta magát a köztudatba neves közéleti 
személyiségekről készült fotóival. Az Albertina kiállítása most először ad közelebbi betekintést 

a fotós e rendkívül kreatív idősza
kába, ahol a bécsi kulturális élet 
minden fontos személyiségével ta
lálkozhatnak az érdeklődők. Nem 
hiányoznak a válogatásból azok a 
nagyobb, stílusukat és látásmódju
kat tekintve kimagaslóan értékes 
és egyedi sorozatok sem, amelye
ket Horowitz Helmut qualtingerről, 
Kiki Kogelnikről vagy a guggingi 
elmegyógyintézet különleges te
hetségű művészeiről készített.

   Michael Horowitz 
Albertina, Bécs
szeptember 6ig 
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Józsefvárosi Galéria
VIII. ker., József krt. 70. Tel.: 1-313-9883
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig.

• így láttam a világot – Kürthy Hanna grafi
kusművész kiállítása (augusztus 31ig)

K.A.S. Galéria
XI. ker., Bartók Béla út 9. Tel.: 30-906-1764
Nyitva: aug. 31-ig előzetes bejelentkezéssel láto-
gatható. Szept. 1-jétől kedd–péntek 14–18 óráig.

• Csorba Simon István festő, grafikus kiállítá
sa (július 29. – augusztus 24.)
• A Kaposvári Egyetem Fotó Szak MA 
diplomakiállítás (augusztus 28. – szeptember 14.)
• Kortárs textilkiállítás 
(szeptember 17. – október 13.)

Kassák Múzeum
III. ker., Fő tér 1. (Zichy-kastély) Tel.: 1-368-7021
Nyitva: szerda–vasárnap 10–17 óráig. 

• Mattis Teutsch. Az avantgárdtól a konstruk
tív realizmusig (augusztus 30ig)

Kieselbach Galéria és Aukciósház
V. ker., Szent István körút 5. Tel.: 12693148
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton 
10–13 óráig. 

• A megtörhetetlen Gorka – Gorka Géza 
életműve Chovanecz Balázs gyűjteményében 
(augusztus 15ig)

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

• ragyogj! Divat és csillogás (szeptember 6ig)
• Testkép – Akt a kortárs magyar fotográfiá
ban (október 25ig)
• Vigyázz! Nagyfeszültség! – Vincze Ottó 
képzőművész térinstallációja. Helyszín: belső 
udvar

Klebelsberg Kultúrkúria
II. ker., Templom u. 2–10. Tel.: 1-392-0860
Nyitva: hétfő–vasárnap 10–18 óráig. 
• Az év természetfotósa 2019 – Válogatás a 
hazai természetfotózás legjobb alkotásaiból 
(augusztus 30ig)
• Barangolások a Kárpátmedencében – 
Thaler Tamás fotókiállítása
(augusztus 25. – szeptember 15.)
• Jóhír – Kállai Nagy Kriszta meseillusztrációi 
(szeptember 8. – október 3.)
• Formajáték – Hideg Orsolya öltözéktervező ipar
művész kiállítása (szeptember 18. – október 9.)
• Korlátok közt szabadon – a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 
csoportos festőművészeti tárlata (szeptember 
24. – október 18.)
• Sztárfotók a múlt századból – Tóth József 
Füles fotókiállítása (október 6. – november 7.)
• Molnár Imre bőrműves iparművész kiállítá
sa (október 14. – november 8.)

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

• Vendégségben Liszt Ferenc Sugár úti ottho
nában (szeptember 24. – 2021. szeptember 26.)

• Személyes távolság – Besnyő Éva fotográfus 
kiállítása (szeptember 12. – december 13.)

„Pulszky Ferenc ajándoka”. rézmetszet, gipsz, 
fénykép – fejezetek a műtárgymásolás törté
netéből (augusztus 26ig)

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

• Eleven kontúrok – Soós Edina festménykiállí
tása (szeptember 13ig)

• rAS 30 – 30 éves a regionális Alternatív 
Stúdió (augusztus 29ig)
• Hmmm... what should I write...? / Vajon mit 
kéne írnom? – Marko Mäetamm kiállítása a 
Magyarországi Észt Intézet szervezésében 
(augusztus 29ig)
• Élek – Sebestyén Sára fotókiállítása
(augusztus 29ig)

GODOT Kortárs Művészeti Intézet
III. ker., Fényes Adolf utca 21.
Tel.: 70-386-8668, www.gica.hu
Nyitva: kedd–péntek 14–19 óráig, szombaton 
és vasárnap 11–19 óráig.

• Closer – Kleb Attila fotókiállítása (augusztus 7ig)

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

• Csata a Harsányhegynél 1687–2020
(december 31ig)
• Ellesett pillanatok – Katonaélet az 1960as 
évek felvételein (december 31ig)
• Magyarország és a visztulai csoda – 
Magyar segítségnyújtás a lengye–bolsevik 
háborúban (december 31ig)

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

• Emberközelben – Bálint zsigmond fotókiál
lítása – Válogatás Bálint zsigmond a székely 
mezőségen, a Nyárád mentén és a Küküllő 
mentén több évtized alatt készített anyagából 
(július közepétől)
• Egy húron pendülünk… – a Hagyományok 
Háza, a Magyar Hangszermíves Céh és Ne
mes László festőművész közös kiállítása
(szeptembertől)

Hegyvidék Galéria
XII. ker., Királyhágó tér 10. Tel.: 1-225-7160
Nyitva: kedden–csütörtök 12–18 óráig.

• Kifestett idő – Fehér László Kossuthdíjas 
festőművész kiállítása (augusztus 13ig)

FUGA Budapesti 
Építészeti Központ
V. ker., Petőfi Sándor utca 5. Tel.: 1-266-2395
Nyitva: aug. 29-ig szerda–szombat 13–19 óráig. 
Hétfőn, kedden és vasárnap zárva.

• Mednyánszky Lászlótól feLugossy Lacáig és 
Liszt Ferenctől Kurtág Györgyig – kiállítás Ker
tész Csaba művészportréfotógyűjteményéből 
(augusztus 29ig)
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• Flóra faunája – fotókiállítás (október 2ig)
• Sergei Merjeevski szobrászművész kiállítása 
(október 2. – november 13.)
• Varázslatos Magyarország – fotókiállítás 
(szeptember 13. – december 31.)
 • Asztrofotó kiállítás (október 4. – november 2.)

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

• újranézve – Válogatás a Magyar Fotográfi
ai Múzeum gyűjteményéből (augusztus 16ig)
• Egypt at the time of Flaubert 
(augusztus 25. – október 4.) 

MissionArt Galéria
V. ker., Falk Miksa u. 30. Tel.: 1-302-8587
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig, szombaton 
10–13 óráig.

• Nyári tárlat (augusztus 31ig)
• Aktrajzok – Jurecskó László gyűjteménye 
(szeptember)

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum
XI. ker., Ménesi út 65. Tel.: 30-201-1073
Nyitva: csütörtök–péntek–szombat 10–18 
óráig. Előzetes bejelentkezés szükséges. A 
múzeum júliusban és augusztusban zárva.

• Festmények, szobrok, eszmények –
 MolnárC. Pál festményei és Pátzay Pál 
szobrai (2021. január 30ig)

Műcsarnok – Műcsarnok#Box – 
Műcsarnok Kamaraterem
XIV. ker., Dózsa György út 37.
Tel.: 1-460-7000
Nyitva: szerda–csütörtök és vasárnap 10–18 
óráig, péntek–szombat 12–20 óráig.

• Táj legyen táj, tengertől tengerig – 
Terebessy L. Föld szobrászművész kiállítása 
(augusztus 9ig)

• Szabadjáték – II. Képzőművészeti Nemzeti 
Szalon – A mustra az elmúlt öt év festészeti, 
grafikai, szobrászati alkotásaiból, illetve instal
lációkból válogat (szeptember 27ig)

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

• „Bán–Lazetzky” – Egy óbudai művészcsalád
A hiánypótló tárlat. óbuda egyik prominens 
családjának állít emléket (2021. tavaszig)

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

• Himnusz. A magyar nép imái – népművésze
ti és iparművészeti kiállítás (augusztus 2ig)

• A Pesti Vigadó zárvatartásai (július 10. – 
szeptember 6.) – A kiállítás az épület teljes 
történetének zárvatartási időszakait dol

Ludwig Múzeum – 
Kortárs Művészeti Múzeum
IX. ker., Komor Marcell u. 1. 
Tel.: 1-555-3444
Nyitva: aug. 20-tól kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Lassú élet. radikális hétköznapok – nem
zetközi csoportos kiállítás (virtuális kiállítás) 
(augusztus 23ig)
• Egyensúlyban. Művek az Art Collection 
Telekom Gyűjteményéből
(szeptember 4. – november 22.)
• BarabásiLab: rejtett mintázatok. A hálózati 
gondolkodás nyelve (október 9től) 

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

• üzenetek, élet, levelek, lapok – 
kamarakiállítás (augusztus 30ig)

• Állatok – Állatábrázolás a 19. század festé
szetében (virtuális kiállítás) (augusztus 2ig)
• Földfogyatkozás. Trianon 100 – csoportos 
képzőművészeti kiállítás (augusztus 30ig)
• Varázslatos Magyarország – természetfotó
kiállítás – A 2019es versenyévad legsikere
sebb természetfotósainak 130 lélegzetelállí
tóan szép fotója nemzeti parkjaink különleges 
világát mutatja be (augusztus 18ig)

Magyar Nemzeti Galéria
I. ker., Budavári Palota A, B, C, D épület
Tel.: 1-201-9082
Nyitva: rendkívüli nyitvatartás: kedd–péntek 
13–18 óráig, szombat–vasárnap 10–18 óráig.

• Egymásra hangolva – A Magyar Nemzeti 
Galéria és a hetvenéves Budapest Bábszínház 
gyűjteményének találkozása (július 31ig)
 
Magyar Nemzeti Múzeum
VIII. ker., Múzeum krt. 14–16. Tel.: 1-338-2122
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Közös időnk ’89–90 – a Magyar Nemzeti 
Múzeum közösségi kiállítása (augusztus 30ig)

Magyar Népi 
Iparművészeti Múzeum
I. ker., Fő utca 6. Tel.: 12018734
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. 

• Lovas Kata viseletkészítő emlékkiállítása – Vá
logatás Lovas Kata saját tervezésű, a hagyomá
nyos népi szabásokon alapuló, de a kor divatjá
nak megfelelő ruháiból (szeptember 25ig)

Magyar Természettudományi 
Múzeum
VIII. ker., Ludovika tér 2–6.
Tel.: 1-210-1085, www.mttm.hu
Nyitva: hétfőn és szerda–vasárnap 10–18 óráig. 

• Szóra bírt csontjaink (szeptember 7ig)
• Kincsek a raktár mélyéről – Macskák 
(augusztus 1. – szeptember 28.)
 • Pál János festőművész kiállítása
(augusztus 1. – november 13.)
• Hortus sempervirens – Könyvóriások virá
goskertje (szeptember 18. – december 31.)
 • rejtélyek, sorsok, múmiák
(szeptember 30. – november 13.)

• Mézes gondolatok – a Kunszentmártoni 
Helytörténeti Múzeum kiállítása 
(szeptember 10ig)
• Gerbeaud Emil 1854–1919 – kamarakiállítás 
(november 29ig)
• Protokoll és diplomácia – az MKVM és a 
Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete 
közös kiállítása (december 31ig)

Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum és Könyvtár
XIV. ker., Városliget, Vajdahunyadvár
Tel.: 1-422-0765, Nyitva: kedd–péntek 10–16 
óráig, szombat–vasárnap 10–16 óráig. 
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levelezőlapok. A tárlat a bevezetéstől nap
jainkig nyolc történelmi témát felelevenítve 
mutatja be, hogyan változott a kommuniká
ció, továbbá hogy hogyan hatottak bizonyos 
történelmi események a közlésformára, annak 
stílusára, tartalmára, valamint tényleges 
fizikai formájára. (szeptember 6ig)

Ráth György-villa
VI. ker., Városligeti fasor 12. Tel.: 1- 416-9601
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Drágakőre festve – Antonio Tempesta újon
nan felfedezett képe(i) az Iparművészeti Múze
umban (tervezetten 2020. szeptember végéig)

Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ
VI. ker., Nagymező u. 8. Tel.: 1-413-1310
Nyitva: kedd–péntek 14–19 óráig, szombat–
vasárnap 11–19 óráig.

• robert Capa, a tudósító (december 31ig)
• Nyolc hét. Magyar fotográfusok a járvány 
idején (július 7. – augusztus 16.)
• Felesleges Pillangó – urbán Tamás fotóri
porter kiállítása (július 7. – augusztus 23.)
Felesleges Pillangó negyven évének felét 
rácsok mögött töltötte, így volt ideje kiteto
válni teljes testét. urbán Tamás fotóriporter 
a szegedi Csillagbörtönben találkozott vele 
először 1988ban, a kiállítás az ezt követő hat 
év alatt – Pillangó 1994es haláláig – készült 
fotókból, a Tamás által összegyűjtött tárgyak
ból, iratokból és Pillangó naplójából válogat.
• A fény ritmusa – Thomaz Farkas fotókiállítá
sa (július 7. – augusztus 23.)

• Miau! – csoportos kiállítás 
(július 15. – augusztus 30.) 
• 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás 
(szeptember 8. – november 15.)

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

• Dürer kora. Korai német rajzok a Szépművé
szeti Múzeum gyűjteményéből (október 18ig)

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

• Kutyák, szarvasok és griffek – Mulasics 
László festő kiállítása (szeptember)

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

• Digit/Klasszik IV.: Fázisok és nyomatok – a 
Magyar Grafikusművészek Szövetségének 
kiállítása a Grafika Hónapja alkalmából
(augusztus 25. – szeptember 8.)
• Hager–Gelley művészcsalád – kiállítás 
az Ars Sacra – Fényt hozzon… IX. esemény 
keretében – Művészcsaládok a II. kerületben 
(szeptember 12–30.)
• Miniképek – kiállítás a Magyar Festészet 
Napja alkalmából (október 6–27.)

Ybl Budai Kreatív Ház
I. ker., Ybl Miklós tér 9. 
Nyitva: hétfő–péntek 8–19 óráig, 
szombaton és vasárnap 9.30–19 óráig.

• A Hold – iski Kocsis Tibor képzőművész 
kiállítása (július 20ig)
• Belső tájak – Kolozsi Bea, Mucsy Szilvia és 
Pataki Ágnes fotókiállítása (július 20ig)
• BohusLugossy művészcsalád üvegkiállítása 
(szeptember)
• Budapest Art week – „Jól hangzik”
(október)

gozza fel. Négy fő tematikus egység a Pesti 
Vigadó teljes történetéből írásos, illetve képi 
dokumentumokon keresztül emeli ki azokat 
a rendkívüli időszakokat, amelyek az épület 
zárvatartásaihoz kapcsolódnak. Az utolsó, 
negyedik szakasz a jelen helyzetre reflektál. 
• Magyar illusztrátorok a 27. Pozsonyi Illusztrá
ciós Biennálén (augusztus 17. – szeptember 6.)
• Egyszerre minden – Anton Molnár festő 
kiállítása – Az egyik legkeresettebb magyar 
festőművész, aki több mint harminc éve 
hagyta el Magyarországot, Párizstól Tokió
ig, Szingapúrtól New yorkig rendez kiállítá
sokat. A jelen anyag komplexen mutatja be 
művészetét: kedvenc témai mellett láthatók 
korai gyermekkori alkotásai, iskolai tanul
mányrajzai is, máshol még be nem mutatott 
munkák és jól ismert, világot megjárt csend
életek, portrék, utazások, stree art kísérle
tek, betekintést nyújtva a művész összetett 
és humanista világába.
(augusztus 28. – szeptember 13.)
• „Mert nem lehet feledni…” – emlékkiállítás 
a trianoni békeszerződés 100. évforduló
ja emlékére – Az MMA Iparművészeti és 
Tervezőművészeti Tagozata mintegy félszáz 
művészének alkotásain keresztül mutatja be a 
nemzettragédiát művészeti megközelítésben. 
(szeptember 18. – 2021. január 31.)

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

• Csáth. A varázsló halála – emlékkiállítás 
Csáth Géza halálának 100. évfordulója alkal
mából (október 31ig)
• Bolyongó üstökös – A Petőfikultusz alakvál
tozatai (szeptember 30ig)
• Ki mondaná, hogy e hely csatatér? – ré
gészeti kutatások a segesvári harctéren 
2018–2019 (augusztus 16ig)
• Isten homorú arcán – kiállítás Choli Daróczi 
József emlékére – A Petőfi Irodalmi Múzeum 
és a Jezsuita roma Kollégium és Szakkollégi
um közös tárlatának anyagát egyrészt azok 
a cigány témájú festmények adják, amelyeket 
Choli bácsi a kollégiumnak ajándékozott: 
Szentandrássy István, Péli Tamás és mások 
képei mellett a cigány irodalom kiemelkedő al
kotásaival is találkozhatnak. (augusztus 16ig)

• Egy írónő modellt áll – Kádár Erzsébet 
(1901–1946) (augusztus 16ig)
• Töredék Tandori – Szilágyi Lenke képreflexi
ói – A tavaly elhunyt Tandori Dezső roppant 
életművének kis, de izgalmas szeletére reflektál 
a kortárs magyar fotográfia egyik legizgalma
sabb alkotója, Szilágyi Lenke. (augusztus 16ig)

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 1jén 
az Osztrák–Magyar Monarchia területén, a 
világon először kerültek forgalomba a postai 
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GYőR

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

• Luz & SOMBrA „Meglátni az árnyékot, 
mint a fényt” – Juan Gyenes (1912–1995) 
fotóművészete (szeptember 30ig)
• Trianon 100 – „Isten és hazaszeretetünk 
1000 évig tartotta fenn!” – történeti és művé
szeti kiállítás (december 31ig)

GYULA

Gyulai Almásy-kastély 
Látogatóközpont
Kossuth u. 15. Tel.: 66-650-218
Nyitva: mindennap 10–18 óráig. Júl. 1-jétől 
aug. 23-ig mindennap 9–19 óráig.

• Kincsek őrzője – 150 éves a gyulai Erkel 
Ferenc Múzeum (november 30ig)

HÓDMEzőVáSáRHELY

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

• Visszapillantás – Eifert János fotóművész 
életműkiállítása (augusztus 30ig)

Emlékpont
Andrássy út 34. Tel.: 62-530-940
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. 

• Metamorfózis – Dömötör Mihály fotómű
vész kiállítása (augusztus 30ig)

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

• Múzeumőr – kiállítás Kiss Lajos (1881–1965) 
néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére
(szeptember 27ig)
• Kiss Lajos nyomdokain haladva – Válogatás 
a Tornyai János Múzeum 2019. évi gyarapodá
sából (szeptember 27ig)

KALOCSA

Városi Galéria
Szent István király út 12–14. Tel.: 72-462-351 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–12 és 14–17 óráig. 

• Bözsi néni 100 – kiállítás Gubányi Imréné 
naiv festőművész születésének 100. évforduló
jára (augusztus 31ig)

Viski Károly Múzeum
Szent István király út 25.
Tel.: 78-462-351 
Nyitva: kedd–szombat 9–17 óráig.

• 1919 Kalocsán (szeptember 30ig)

KáPOLNáSNYÉK

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

• Cecília legyőzi a vírust! – drMáriás kiállítása 
(október 10ig)

KAPOSVáR

Kaposvár–Deseda
Fekete István Látogatóközpont
Toponár, Deseda
Tel.: 30-869-6051 
Nyitva: mindennap 10–18 óráig. 

VidéK
BALATONFüRED

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

• Cilinder és lokni – Osztrák biedermeier 
képek a Szépművészeti Múzeumból
(2021. január 10ig)
• TOP 10 – kortárs magyar / Hungarian 
contemporary (2021. január 10ig)

Kölcsey Központ
Hunyadi u. 1–3. 
Tel.: 52-518-400
Nyitva: mindennap 9.30–18 óráig

• Debreceni új Fotóműhely (augusztus 9ig)
• Égmérték – a 75 éve született Makoldi Sán
dor festőművész emlékkiállítása
(augusztus 30ig)
• Saját Éden / A Nagy zöld – Boros Viola 
festőművész kiállítása
(augusztus 10. – szeptember 9.)

Modem
Baltazár Dezső tér 1.
Tel.: 52-525-010
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Ezek a legszebb éveink? – Pályakezdő pers
pektívák 2. – A kiállítás azon fiatal hazai és 
nemzetközi képzőművészek köréből válogat, 
akik az elmúlt öt évben szereztek diplomát 
valamely felsőfokú művészeti képzés keretei 
között – ezzel rálátást nyújtva a pályakezdés 
élményére is. (október 10. – 2021. február 14.)

EGER

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

• Dimenziók között – áttekintő tárlat a 
modern magyar szobrászat legnagyobbjaitól 
(augusztus 30ig)
• EGyöLTÉS – Kepes György szellemisége a 
kortárs magyar textilművészetben
(augusztus 30ig)

ESzTERGOM

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

• Valamit láttam – Iván zsuzsanna illusztrátor 
és grafikusdesigner kiállítása (augusztus 11ig)
• water Shapes Earth – radisics Milán foto
gráfus kiállítása (szeptember közepétől)

DEBRECEN

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

• Polgári sikk – válogatás a Déri Múzeum 
iparművészeti gyűjteményének anyagából  
(december 31ig)
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• Levitációk – Gergye Krisztián kiállítása.
Válogatás a táncművész, koreográfus és ren
dező festményeiből (augusztus 2ig)

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

• Miskolci Grafikai Triennále 2020 
(október 3ig)

NYíREGYHázA

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

• Gyógyító szerek, míves tégelyek – Az Offici
na kincsei (október 19ig)
• Kapcsolódások – Válogatás az elmúlt 15 év 
szerzeményeiből (szeptember 30ig)
• Pandémia – révész Géza fotóművész kiállí
tása (szeptember végéig)
• Komlós testvérek – kerámiakiállítás
(július 31. – szeptember vége)
• Trianon emlékkiállítás
(augusztus 21től – december vége)
• 150 műtárgy
(augusztus 21. – szeptember vége)

Kállay Gyűjtemény
Bessenyei tér 15.
Tel.: 42-310-566 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• Orvoslás a századfordulón – Kállay rudolf
emlékkiállítás (szeptember vége)

ÓPUSzTASzER

Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark
Szoborkert 68. Tel.: 62-275-133/103 vagy 104
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• Szerét ejtették – Az ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark ötven éve (szeptembertől)

PANNONHALMA

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

• Vendég+látás – fotókiállítás
 (szeptember 6ig)

MISKOLC

Feledy-ház
Deák tér 3. 
Tel.: 46-500-680
Nyitva: előzetes bejelentkezés 
alapján látogatható.

• Barangolások 2. utazás térben és időben –  
Farkas Gyula fotográfus kiállítása
 (augusztus 28ig)

Petró-ház
Hunyadi u. 12. Tel.: 46-504-130 
Nyitva: előzetes bejelentkezés alapján láto-
gatható.

• Szalay Bibliája – válogatás Szalay Lajos ó 
és újszövetségi témájú alkotásaiból, a Herman 
Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria gyűjtemé
nyéből (augusztus 28ig)
• Szászgyűjtemény – válogatás Szász Lula 
hagyatékából és a Herman Ottó Múzeum 
gyűjteményéből (augusztus 28ig)

• „Ne vedd, védd!" – A NAV szerepe a veszé
lyeztetett fajok védelmében (augusztus 30ig)

KECSKEMÉT

Bozsó Gyűjtemény
Klapka utca 34.
Tel.: 76-324-625
Nyitva: csütörtök–vasárnap 10–18 óráig. Hét-
főn, kedden és szerdán zárva. Előzetes egyez-
tetéssel más időpontokban is látogatható.

• Múltba nyíló kapuk – Ország Lili művei az 
Antal–Lusztiggyűjteményben 
(október 4ig) Népi Iparművészeti Gyűjtemény

Serfőző u. 19. Tel.: 76-327-203
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. Ettől elté-
rő időpontban csoportok számára a látogatás 
előzetes bejelentés esetén lehetséges. 

• Használható hagyományok – A kiállításon 
a Békés Megyei Népművészeti Egyesület szer
vezésében megvalósuló hímzés foglalkozásso
rozat részvevőinek a képzés során megismert 
technikákkal készített alkotásai tekinthetők 
meg. (szeptember 12ig)
• zana 100 –  kiállítás a 100 éve született 
zana Dezső gyűjteményéből 
(szeptember 25. – november 14.)

KESzTHELY

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

• Az avar kor – Madártávlatból – a szolnoki 
Damjanich János Múzeum vándorkiállítása az 
avarokról (szeptember 26ig)

KőSzEG

Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház
Rajnis u. 9. Tel.: 94-360-113
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig. Hétfőn 
zárva, illetve előzetes bejelentkezéssel csopor-
tok számára látogatható.

• Csodálatos állatvilág. Marilies 
Försterromswinckel képei 
(augusztus 7. – szeptember 20.)

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

• X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé 
– online kiállítás (december 31ig)
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• A rákócziak – kiállítás a II. rákóczi Ferenc
emlékév tiszteletére (október 30ig)
• 70 éves a Múzeum – fotókiállítás
(augusztus 1. – október 30.)

SáTORALJAúJHELY – 
SzÉPHALOM

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

• Aranyul – Toldi Miklós és a magyar nyelv
Arany János születésének 200. és a Toldi meg
jelenésének 170. évfordulója alkalmából nyílt  
audiovizuális kiállítás a múzeum Akadémiai 
Termében kapott helyet, mely terem a Magyar 
Tudós Társaságnak (jelenleg Magyar Tudomá
nyos Akadémia), a magyar tudománynak és 
művészetnek állít egyúttal emléket. (nyár végéig)

SzEGED

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

• Acélos történetek – acélszobrászati alkotá
sok (szeptember 27ig)

SzENTENDRE

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.

• Művészet és játék – Fiatal képzőművészek 
nyári tárlata (augusztus 2ig)
• ÉletJelek – a Ceredi Nemzetközi Kortárs 
Művésztelep kiállítása (augusztus 5–30.)
• Szobrok a kertben – szabadtéri szoborkiál
lítás a Szentendrei régi Művésztelep kertjében 
(szeptember 27ig)

MűvészetMalom 
Bogdányi u. 32. Tel.: 20-779-665
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig.

• Csákány István: A kalapács álma – installá
ció és kiállítás (szeptember 18től)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
(Szentendrei Skanzen)
Sztaravodai út 75. 
Tel.: 26502537
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• Amikor minden más lett… Élet a nagy hábo
rú alatt és után (2021. május 31ig)

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

• Csodakamra – a dolgok rendje – Kortárs  
ékszer és képzőművészeti kiállítás (augusztus 9ig)

• Tria mala – Három veszedelem: tűz, tenger, 
asszony – Gallai Judit Ágnes képzőművész 
kiállítása (augusztus 12. – szeptember 6.)

SzOMBATHELY

Iseum Savariense 
Régészeti Műhely és Tárház
II. Rákóczi F. u. 6–8. 
Tel.: 94-501-709
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17 óráig.

• KépTér – Savaria undergrund.
A kiállítás összefoglalja a Szombathelyen 
csaknem másfél évszázada folyó régészeti ku
tatások legfontosabb eredményeit, és összerak 
egy olyan képet, amely közelebb hozza az ókori 
várost és az azt követő évszázadok Szombathe
lyét a ma emberéhez. (december 31ig)

• „Adoro te devote…” – A kiállítás a muzeális 
könyvgyűjtemény egyes kötetei segítségével 
az Eucharisztia ószövetségi előképeit, az utol
só vacsora eseményeit és a különböző korok 
Oltáriszentségtiszteletének megnyilvánulása
it mutatja be (november 11ig)
• Vendégségben testnél és léleknél – Meinrad 
Dufner OSB életműkiállítása 
(szeptember 21. – november 11.)

PáPA

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

• Albrecht Dürer – A reneszánsz zseni és kora 
(december 31ig)

PáSzTÓ

Pásztói Múzeum
Múzeum tér 5. 
Tel.: 32-460-194
Nyitva: hétfő–péntek 8–16 óráig, szombaton 
9–15 óráig. A középkori romkert, a kovácsmű-
hely és az üveghuta a szabadtéren bármikor 
látogatható.

• Szerelmem Okinawa – Dr. Korsós zoltán 
fotói. A Magyar Természettudományi Múzeum 
vándorkiállítása (szeptember 27ig)

PÉCS

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

• Elhagyott illúziók – Gyenis Tibor alkotásai 
(szeptember 6ig)

Pécsi Galéria
Széchenyi tér 10. 
Tel.: 72-511-322
Nyitva: kedd–szerda 13–19 óráig, csütörtök–
vasárnap 11–19 óráig.

• A test ördöge – Győrffy László, Kis róka 
Csaba és Szöllősi Géza közös kiállítása 
(szeptember 24. – november 20.)

zsolnay Kulturális Negyed
Zsolnay Vilmos utca 37. 
Tel.: 72-500 350
Nyitva: minden nap 9–18 óráig. 
m21 Galéria: minden nap 10–18 óráig. 

• Odú – Fusz György Ferenczy Noémidíjas 
keramikusművész kiállítása (szeptember 13ig) 
Helyszín: m21 Galéria

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.

• Pillanatképek a múltból – Gábler Vilmos 
fotográfiái (október 3ig)
• Salgótarjáni alkotók a Dornyay Béla Múze
um gyűjteményében (október 3ig)

SáROSPATAK

Rákóczi Múzeum 
Szent Erzsébet út 19. 
Tel.: 47-311-083
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.
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Savaria Múzeum
Kisfaludy S. u. 9.
Tel.: 94-500-720
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• KépTér – Falu és város. A város és a falu 
kapcsolatrendszerének bemutatása nyolc 
témakörön keresztül (december 31ig)

Smidt Múzeum
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 2.
Tel.: 94-311-038
Nyitva: kedd–szombat 10–17 óráig.

• KÉPTÉr / Egy szelet Szombathely – A kiállí
tás a szombathelyi cukrászdák és kávéházak 
világát mutatja be a dualizmus korától kezdve 
a második világháborúig (1867–1939) 
(december 31ig) 

TAPOLCA-DISzEL

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

• A feketéről – csoportos kiállítás 
(2021. május 31ig)

VESzPRÉM 

Csikász Galéria – Művészetek 
Háza Veszprém
Vár utca 17. Tel.: 88-425-204
Nyitva: hétfő–szombat 10–18 óráig.

• Teremtő eldöntetlenség / Balatoni elégia 
– Szabados Árpád (1944–2017) festő és grafi
kusművész emlékkiállítása

Dubniczay-palota / Várgaléria / 
Magtár
Vár u. 29. Tel.: 88-425-204 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Fényrétegek / Light Flow – Borkovics Péter 
üvegművész és Bullás József festőművész 
kiállítása (július 11. – szeptember 30.)
• Test / Harmónia (augusztus 28. – október 31.)

zEBEGÉNY

Szőnyi István Emlékmúzeum
Bartóky u. 7. Tel.: 27-620-161 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. Ettől 
eltérő időpontban előzetes bejelentkezés 
szükséges.

• Arcok, vallomások – válogatás Szőnyi István 
önarcképeiből és portréiból (október 31ig)
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Impresszionista ritkaságok 
és más csodák mozivásznon, interneten

Hat éve indult útjára A művészet templomai című ismeretterjesztő mozifilmsorozat, 
amely a modern mozitechnológia nyújtotta lehetőségeket kihasználva mutatja be az 
egyetemes művészet kiemelkedő alkotóit és remekműveit. A filmek sajátossága, hogy a 
szakértői narrációt a műalkotások páratlanul részletgazdag közeli felvételeivel vegyítik, 
ezzel is elősegítve, hogy a nézők valóban belefeledkezhessenek a mesterek életművébe 
és remekműveik szépségébe.

A sorozat legújabb epizódja Impresszionista ritkaságok címmel érkezik július végétől 
országszerte a mozikba. Az alkotás az impresszionizmus által elindított művészeti for-
radalom történetét beszéli el ötven, a nyilvánosság elől korábban elzárva tartott, rend-
kívül értékes festményt – köztük Manet, Caillebotte, Renoir, Monet, Cézanne, Signac, 
Sisley és Berthe Morisot remekműveit – bemutatva, amelyek jelenleg a római Palazzo 
Bonaparte kiállításának részei. A sorozat korábbi, Leonardo, Caravaggio, Tintoretto, 
Monet, Klimt és Schiele, Van Gogh, Salvador Dalí, Bosch művészetét és a Vatikáni Mú-
zeum, az Uffizi képtár, az Ermitázs és a Prado páratlan gyűjteményét bemutató részei is 
rendszeresen elérhetők budapesti filmklubvetítéseken.

A mozivetítések mellett 2020 tavaszától elérhető a sorozat online filmkölcsönzője is, 
amelynek segítségével otthonról is megnézhetők a korábbi epizódok.

Ősztől további új bemutatókkal folytatódik a sorozat, köztük Frida Kahlo művészetét, 
Peggy Guggenheim gyűjtőszenvedélyét, Modigliani, Botticelli és Raffaello életpályáját 
bemutató filmekkel.

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