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A programváltozásért a kiadó nem vállal felelősséget. 
A járványügyi helyzet miatt kérjük, hogy előzetesen 

tájékozódjanak a kiállítóhely nyitva tartásáról 
és a kiállítások látogatási rendjéről.



Az üveg ünneplése
A Laczkó Dezső Múzeum egy tekintélyes, országos összeha-
sonlításban is jelentős kortárs üvegművészeti anyag büszke 
tulajdonosa. Impozáns gyűjteménye kialakulásában nagy 
segítségére voltak az Ajkai Üveggyár 1985-ös és 1990-es 
üvegszimpóziumai, amelyek művészi termékeit nagy öröm-
mel fogadta be a múzeum. Szintén kedvezően befolyásolták 
a gyűjtemény alakulását a múzeum által rendezett 1990-es 
Tihanyi Üvegtriennálé, majd az ezt követő időszak kiállításai 
és üveg témájú konferenciái, de ajándékozások, pályázatok 
útján is bővült a gyűjtemény. A gyarapodás kezdeti időszaka 
egybeesik a magyar üvegművészet felfutó periódusával, de 
a gazdag kollekció, a tudatos építésnek köszönhetően, rep-
rezentálja annak történeti ívét, generációit is, az azt megte-
remtő nagy mesterekkel, meghatározó szellemű művésztanárokkal, illetve tanítványaikkal, akik 
azóta maguk is jelentős életművet hoztak létre. A veszprémi kiállítás az ő alkotásaikból válogat, 
különválasztva a gondolati tartalmú, geometrikus elvű üvegszobrokat az egyedi tervezésű hasz-
nálati tárgyaktól. Mindkét műfajban számtalan bravúros alkotás várja a látogatókat, bemutatva, 
hogy mennyi különleges csoda születhet meg egy üvegművész keze között. 

   Fényben TÜnDökLő – VáLogATáS A LAczkó DezSő MúzeuM korTárS ÜVegMűVéSzeTI 
gyűjTeMényébőL
Hősök kapuja Látogatóközpont, Veszprém, december 31-ig

A plakátművészet mestere 
Idén – több más múzeumhoz hasonlóan – a Magyar kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
(MkVM) is a 150 éve született Helbing Ferencet ünnepli. Helbing a dekoratív nyomtatványok szin-
te minden műfajában alkotott, a szecessziós plakátművészet és reklámgrafika egyik legkiválóbb 
hazai művelője volt, de tervezett újságcímlapokat, könyvkötéseket, naptárakat, ex libriseket, készí-
tett étlapokat, valamint foglalkozott bélyeg-, bankjegy- és oklevéltervezéssel is. bámulatos karriert 
futott be: nyomdászinasként kezdte pályáját, az 1900-as évek elején lett belőle elismert, megbe-
csült tervezőgrafikus, sőt képzőművészeti tárlatokon kiállító művész, majd az alkalmazottgrafikus-
képzés egyik motorja, az Iparművészeti Iskola tanára, igazgatója. A kiállítás több hazai múzeum  

(az Iparművészeti Múzeum, a Magyar nemzeti 
galéria, az országos Széchényi könyvtár, a 
miskolci Hermann ottó Múzeum és az MkVM) 
gyűjteményi anyagából válogatva mutatja be 
Helbing Ferenc sokszínű tervezőgrafikusi és kép-
zőművészeti pályáját. A múzeum azonban nem 
csak e tárlattal ünnepli a hosszú és sikeres élet-
művet: a kiállításon túl egy előreláthatóan októ-
berben megjelenő kismonográfiával is készül a 
művész születésnapjára.  

    A pLAkáTMűVéSzeT MeSTere – 
HeLbIng Ferenc (1870–1959)
Magyar kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 
budapest, december 6-ig

Óriási Apróságok A rovArvilágból
Bizarr vagy pazar? – e címet viseli az az új időszaki tárlat, amely a rovarok lenyűgöző és rendkívül 
színes világába enged bepillantást a csontváry Múzeumban.  A rippl-rónai Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum mintegy 360 000 darabos gyűjteményéből származó, egészen jövő év márciusáig 
látogatható válogatás szemlélői hazai és külföldi fajokkal – lepkékkel, bogarakkal, egyenes- és 
hártyásszárnyúakkal – ismerkedhetnek meg a pécsi múzeumban. A kiállítás installációja igazán 

különleges: a rovarokat nemcsak a 
rovardobozokban, hanem, az egyes 
élőhelyekre is utalva, a természetes 
környezetükben is bemutatja. Akik 
kedvenc rovarjaikat behatóbban is 
tanulmányozni szeretnék, azok a na-
gyításokból megismerhető részleteket 
mikroszkóp alatt is megfigyelhetik. Az 
ismeretanyagot további, gyerekeknek 
és felnőtteknek egyaránt szóló, interak-
tív játékok és fejtörők teszik még szóra-
koztatóbbá. 
 
   bIzArr VAgy pAzAr? órIáSI 
ApróSágok A roVArVILágbóL
jpM csontváry Múzeum, pécs
2021. március 15-ig

Animális rétegződések 
A Várfok galéria szezonindító kiállítása Mulasics László művészetének egy újabb rétegét tárja a 
látogatók elé. A galéria a művész 2001-ben bekövetkezett halála óta következetesen, tematikus 
egységek mentén rajzolja fel a 80-as és 90-es évek egyik meghatározó alakjának pályáját. A leg-
inkább szögletes-geometrikus formavilágáról, repetitív gesztusokból építkező képtereiről ismert 
Mulasicsnak ez alkalommal egy kevésbé propagált figurális oldala kerül bemutatásra. A kiállítás 
címéül is választott Kutyák, szarvasok és griffek 1994-től kezdve a művész gazdag motívumrendsze-
rének egy jól körülhatárolható, visszatérő szegmensét képezik. ezek a középkori vadászjelenetekből 
és szövetmintákból átvett állatmotívumok hol emblémaszerűen csoportosan elrendezve, hol szöveg-
gel kiegészülve ékelődnek a textúrákban és rétegekben gazdag heterogén hátterekbe.  Mulasics a 
művészetével szorosan összefonódó ókori viasz-
technika, az enkausztika mesteri szintre fejlesz-
tése révén jutott el azokig a bonyolult, rétegzett 
struktúrákig, amik kompozíciónként újabb és 
újabb vizuálisan izgalmas mélységekhez juttat-
ják a nézőt. A képek alapjául szolgáló művészet-
történeti utalások, átiratok Mulasics folyama-
tos megújulásra való törekvését és szűnni nem 
akaró kíváncsiságát példázzák. 

   MuLASIcS LáSzLó: kuTyák, SzArVASok 
éS grIFFek, Várfok galéria
budapest, november 14-ig
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A semmelWeis egyetem 250 éve
A Semmelweis egyetem is évfordulót ünnepel az idén, első tanévüket ugyanis éppen 250 éve, 1770. 
november 8-án indították el, akkor még a nagyszombati egyetem részeként. A Semmelweis orvos-
történeti Múzeum új időszaki tárlatán e több mint két évszázad áttekintésére vállalkozott, megidézve 
az azért vívott küzdelmet, hogy az országnak önálló orvosképzése legyen, valamint azt a kezdetektől 
máig tartó törekvést, amelyet a magyar orvostársadalom a legkorszerűbb oktatási körülményekért 
folytatott. A kiállítás kísérletet tesz továbbá arra, hogy az egyetemet mint szellemi, tudományos 
műhelyet is bemutassa. Így a múltból megemlékezik néhány olyan tudós egyetemi tanárról is, akik-
nek munkássága az egyetem vagy éppen az egyetemes orvostudomány haladása szempontjából 
megkerülhetetlen.  A relikviák között helyet ka-
pott többek között egy röntgengép a 20. szá-
zad elejéről, az orvosi kar osztályozási könyve 
Semmelweis nevével, vagy az 1956-os események-
kel kapcsolatos több, eredeti sebészeti kórlap. 
A legújabb fejlesztéseket pedig az a Semmelweis 
Szkenner képviseli, amely egészségügyi dolgo-
zók kézfertőtlenítési eljárásának kiértékelésében 
nyújt hatalmas segítséget az elmúlt években. 

   okTATáS, HAgyoMány, InnoVácIó. 
A SeMMeLWeIS egyeTeM 250 éVe
MnM Semmelweis orvostörténeti Múzeum, 
budapest, 2021. június 30-ig

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum / Müpa Budapest, 
H1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. / ludwigmuseum.hu

pitykétől a bicskáig 
óntányér, bicska, ezüstpityke és apácamunka. 
ezek a jellegzetes fémtárgyak mindennaposak 
voltak a 19-20. századi falu életében. A korábbi 
faeszközöket felváltó fémtárgyak és -szerszá-
mok a falu kovácsának műhelyéből kerültek ki, 
aki rendszerint kapott egy házat a településen, 
ennek fejében köteles volt bizonyos munkákat 
elvégezni. Azonban nemcsak kovácsok éltek a 
falvakban, a fémek – a vas, a réz, a bronz és 
különféle ötvözetek – megmunkálására szám-
talan új mesterség (bádogos, lakatos, ván-
dorköszörűs, késes, rézműves, drótos stb.) is 
kialakult. Mára sajnos – egy-két kivétellel – e 
régi mesterségek és eszközök már teljesen el-
tűntek, sőt a mögöttük lévő ismeret és szókincs 
is a múlt ködébe veszett. ebbe a mára már 
majdnem elfeledett világba invitál mindenkit a 
Vasi Skanzen új kiállítása, ahol a látogatók a 
hagyományos fémművesség emlékei mellett e 
régi mesterségekkel is megismerkedhetnek, de 
még olyan érdekességeket is megtudhatnak, 
hogy hol mostak aranyat Vas megyében. A 
kiállítás nem feledkezik meg az egykori szent-
gotthárdi kaszagyárról sem, de bemutatja a 
nagy múltú, szerencsére még ma is működő, 
körmendi belencsák késes műhelyt is.

   pITykéTőL A bIcSkáIg – FéMMűVeSSég A 
VASI HAgyoMányoS közöSSégek éLeTében
Vasi Skanzen, Szombathely
2021. november 7-ig

összhAng
régi hagyományokra visszanyúló gondolat a 
művészet terén, hogy a műalkotásban mani-
fesztálódó értelmezési lehetőségek sora meg-
állásra késztet, megállítja a jelen sodró lendü-
letét, bizonyos értelemben lehetőséget nyújt 
az újraélésre és a továbbgondolásra is. Incze 
Mózes magával ragadó, misztikus fényekbe 
burkolt kompozíciói is napjainkra reagálnak a 
mai kor emberének attribútumaival, sőt a lét-
határt feszegetik. boldi tökéletesen lecsiszolt, 
erősen stilizált, zárt kompozícióinak elsődle-
ges forrása mindig valamiféle természetelvű 
gondolkodásmód. A teremtés és az élet erede-
tének mibenlétét kutató, absztrahált formavi-
lágú plasztikák robosztus tömegei különböző 
irányban, eltérő beállításokba komponálva 
jelennek meg, kísérletezve az alakzat térviszo-
nyaival. Mindkét alkotónál meghatározó annak 
vizsgálata, hogy miként kapcsolódik az ember 
általában, s az egyén önmagában a világhoz, 
miként teremti újra és mindig másként önma-
gát és a körülötte lévő közeget, miként válik 
valami transzparens jellé, s nem utolsósorban 
mik azok a kapcsolódási pontok, amelyek az 
alkotást magát a ma emberéhez kötik.

    öSSzHAng – Incze MózeS éS boLDI 
(SzMrecSányI boLDIzSár) kIáLLÍTáSA
bozsó gyüjtemény, kecskemét, december 15-ig
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vAdászFegyverek-Fegyvervadászok
napjainkban a vadászfegyverekről beszélve szinte mindenkinek a puska jut eszébe, hiszen manap-
ság ez a legmegbízhatóbb fegyver. A korábbi évszázadokban azonban fontos szerepe volt az íjnak 
és a számszeríjnak, nem is szólva a vadászlándzsákról, kardokról, valamint a különböző hurkokról, 
csapdákról és vermekről. A vadászat egyidős magával az emberiséggel, de a későbbiekben elvesz-
tette az elsődleges, létfenntartást szolgáló szerepét, és a középkor folyamán a társadalom vezető 
rétegeinek kiváltsága lett. A vadászat során használt fegyverek ezért mindig a legkorszerűbb típust 
képviselik, és nagyon gyakran gazdagon ékesítettek csont- vagy nemesfém berakással, véséssel 
vagy faragással. A puskákhoz és pisztolyokhoz tartozó lőportartók, felporzók vagy golyótartók szin-

tén díszes kivitelben készültek. A kápolnásnyéki kastély 
fegyverkiállítása a Magyar nemzeti Múzeum Fegy-
vertárából nyújt reprezentatív válogatást a vadász- és 
céllövőfegyverek közül. A mintegy 80 fegyver a 16. 
századtól a 20. század első feléig terjedő időszakból 
származik, felvonultatva a vadászat színes világát az 
íjászattól a lőfegyvereken át egészen a solymászatig. 
A kiállítás egyik legkülönlegesebb műtárgya a híres 
afrikavadász, kittenberger kálmán (1881–1958) utolsó 
vadászpuskája a hozzá tartozó engedélyekkel együtt. 

   VADáSzFegyVerek – FegyVerVADáSzok
Halász-kastély, kápolnásnyék 
december 27-ig

kicsiny bAlázs életmŰve A modem-ben
Fekete csuhában és világító búvársisakban talicskát toló alakok, súlyos láncokkal körbecsavart, 
bőröndöt cipelő fi gura… A MoDeM november elején nyitja meg az egyik legsokoldalúbb, nem-
zetközileg is elismert kortárs magyar képzőművész életművét bemutató nagyszabású kiállítását. 
Az alkotó nem más, mint a Munkácsy-díjas festő és szobrász, kicsiny balázs (1958–), akinek kiál-
lításain részt venni mindig különleges élmény. A MoDeM most nem kevesebbre vállalkozik, mint 
hogy bemutassa (Magyarországon először) kicsiny balázs eddigi, több mint 30 évet felölelő élet-
művének valamennyi korszakát. Művészetének alapja a különféle foglalkozások és az ezekhez kap-
csolódó emberi helyzetek allegorikus dimen-
ziójának vizsgálata. eltérő időrétegeket sűrít 
össze egy-egy műalkotásban, így mutatva rá 
az idő- és térbeli távolságok illékonyságára, 
a különböző korok egymásra épülésére és 
azok párbeszédére. A tárlat különlegessége, 
hogy a MoDeM 2. emeleti csarnokszerű kiál-
lítótermében most először láthatják majd fi zi-
kailag egymás mellett kicsiny tizenkét ikonikus 
installációját, amelyek ezáltal szimbolikusan 
is első ízben kerülnek egymással párbeszédbe. 

   IDőHúzáS – kIcSIny bALázS kIáLLÍTáSA
MoDeM, Debrecen
november 7. – 2021. április 11.

IDŐPONT
2020. 10. 14. - 2020. 11. 15.

HELYSZÍN
ÚjMűhely Galéria 
Szentendre, Fő tér 20.

A kiállítás keddtől vasárnapig  

tekinthető meg, 10 és 18 óra között.

TECHTEXTIL

Intelligens és interaktív  

textilek kiállítása

mAgyarország trianon előtt. 
A monArchiA rajzokban

Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című, a 19. szá-
zad végén és a századfordulón megjelent kiadványsorozat illuszt-
rációi közül mutat be közel 60 alkotást a Magyar nemzeti galéria 
kiállítása a nemzeti összetartozás éve alkalmából. Az 1886 és 1901 
között megjelent monumentális (21 kötetes) kiadvány Habsburg ru-
dolf trónörökös kezdeményezésére jött létre, és a Monarchia népei-
nek megismertetése volt a célja. rudolf elképzeléseinek megfelelően 
a kiadvány két nyelven jelent meg, bécsi és budapesti szerkesztő-
séggel. A budapesti munkálatokat jókai Mór, a magyar illusztrációk 

kiválasztását a keleti gusztáv festőművész vezette bizottság irányította. A „trónörökös könyvének” is 
nevezett kötetekhez szánt, jobbára tájképeket, történelmi helyszíneket, népszokásokat, népviseleteket 
bemutató rajzok a legnevesebb festők, illetve a legkiválóbb rajzolók munkái voltak, amelyek eddig 
csupán elvétve szerepeltek kiállításokon. Az összetartozunk című különleges kamarakiállítás most a 
magyar illusztrátorok által készített legszebb rajzokból válogat, olyan alkotóktól, mint nádler róbert, 
Mednyánszky László, Háry gyula, Vágó pál, roskovics Ignác vagy Spányi béla.

   öSSzeTArTozunk. MAgyArorSzág TrIAnon eLőTT. 
Az oSzTrák–MAgyAr MonArcHIA rAjzokbAn
Magyar nemzeti galéria, budapest
2021. január 18-ig
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A kiállítás megtekinthető 2020. november 20-ig, hétfőtől péntekig 10-18 óra között.
illetve a rendezvények idején. A kiállítás ingyenesen látogatható.
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helbing Ferenc, A bélyeg- és bankjegytervező 
Helbing Ferenc (1870–1958) „munkái” egykor minden magyar pénztárcájában ott voltak, hisz szá-
mos – mai szemmel is nagyon szép – bankjegynek (10, 20, 100, 1000 korona, 1000 pengő stb.) ő 
volt a tervezője. nevét a bélyeggyűjtők is jól ismerik, a ’20-as évektől forgalomban lévő bélyegei 
révén ugyanis meghatározó szerepe volt a magyar bélyeg stílusának kialakításában. Helbing Fe-
renc kiváló tehetségű réz-, fametsző és litográfus volt, de emellett üvegfestményeket és freskókat 

is készített. A bélyegmúzeumban látható, születésének 
150. évfordulójára emlékező kiállításon természetesen a 
fő hangsúlyt bélyegtervezői munkássága kapta. A tárlat 
érdekessége, hogy megjelent bélyegei mellett szép szám-
ban láthatóak az azokhoz készült vázlatai és tervei is, így 
a látogató nyomon követheti a tervezés folyamatát, az öt-
lettől a kész, nyomdailag kivitelezett bélyegig. A tárlat a ki-
adatlan bélyegeiről sem feledkezik meg: a „mappában ma-
radt” művek között láthatók többek közt az 1938-as Szent 
István-emlékévre vagy Hunyadi Mátyás születésének 500. 
évfordulójára tervezett alkotásai. A kiállítás a bélyegek és 
bankjegyek mellett a művész más műfajú alkotásaiból is 
bemutat néhányat: így látható pár könyvillusztrációja, kis-
grafi kája, ex librise és képeslapterve is.

   HeLbIng Ferenc, A béLyeg- éS bAnkjegyTerVező
bélyegmúzeum, budapest
2021. március 31-ig

egy hÚron pendülünk…   
Valamikor régen a hangszerkészítő, a muzsikus és a zeneszerző folyamatos, tevékeny együtt-
működésben dolgozott. egymás munkáját segítették, inspirálták. A hangszerkészítő ötletei 
fejlesztették a muzsikus játéktechnikáját, bővítették a zeneszerző eszközrendszerét. Mindezt 
életben tartotta a mesterek, ősök tisztelete, a hagyományok őrzése, amely apáról fi úra szállt. 
bár ez sajnos már a múlt, a mai számítógépes világ sok mindent át- és felülírt, ám szerencsére 
azért még vannak olyan szakmai közösségek, mint a Magyar Hangszermíves céh, akik különle-
ges nemzeti értékként kezelik a magyar hangszerészetet. 
A Hagyományok Háza őszi tárlatán a céh a hazai hangszer-
készítő-szakma kiemelkedő egyéniségeit, innovatív alkotóit 
mutatja be. nem törekedtek a teljességre, inkább egy-egy mes-
ter munkáin keresztül hívták fel a fi gyelmet az egész szakma 
kiváló színvonalára és nélkülözhetetlenségére a zenei életben. 
e csodálatos hangszereket egészítik ki nemes László (1948–) 
Vajda Lajos-díjas festőművész egyedülálló „zene-festményei”. 
Az ő képein is hangok szólalnak meg, csak épp nem egy hegedű 
húrjai adják e hangokat, hanem nemes László lenyűgöző színei, 
s e színekkel megfestett hangszerei, gondolatai és kompozíciói.

   „egy Húron penDÜLÜnk…” 
nemes László festőművész és a Magyar Hangszermíves céh 
közös kiállítása
Hagyományok Háza, budapest, november 20-ig

10  |  à la cARTe
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A kiállítás nagyrészt barabási Albert-László fi-
zikus és hálózatkutató tevékenységéhez 
köthető ún. barabási-hálózatokat 
felhasználó kutatások elmúlt 
25 évének bemutatása köré 
szerveződik. A tárlat új-
szerű, izgalmas kísérlet 
arra, hogy múzeumi 
környezetben mutas-
son be tudományos 
eredményeket. 

A kiállítás sajá-
tos létező a Ludwig 
Múzeum életében: 
kiméra, amely egy-
szerre őrzi magában 
több eltérő tudástípus 
módszereit és szemléle-
tét. Tudományból és mű-
vészetből szőtt mozaik, ahol 
rendre felcserélődik a két médi-
um néhány eleme, és új hajtásokat 
eresztenek, új mintázatokat hoznak létre. 

Mindkét tevékenység – a vizualizáció az 
egyes tudományágakban, ill. a képzőművé-
szeti alkotások létrejötte – ugyanabba 
az átfogó halmazba illeszkedik, a 
vizualitás, a vizuális kifejezés 
nagy tartományába. Más-
ként mondva a megjele-
nítés fázisa kulcspilla-
nat mindkét folyamat 
esetében, azaz a 
vizualizáció a közös 
nevező szerepét tölti 
be a természettudo-
mányok és a kultúra 
egyéb szegmensei-
nek viszonyában. 

Maga a képzőmű-
vészet évtizedek óta 
használ összetett vizuális 
ábrákat, információs grafi-
kákat, amelyek nem feltétlenül 
artefaktumok, gyakran inkább 
összefüggéseket, folyamatokat, erede-

bArabásilAb: rejtett mintázAtok
A hálÓzati gondolkodás nyelve

tet-leszármazást, rokonsági fokot vagy másfajta 
kapcsolatokat igyekeznek megjeleníteni. 

barabási tudományos projektjei-
nek képei, ábrái eddig főként 

olyan kontextusban jelentek 
meg a művészet életvilá-

gában, ahol valamely 
téma mint adott kul-
turális gyakorlat rep-
rezentánsai lehettek 
(pl. mapping, gon-
dolattérképek stb.). 
 A budapesti Ludwig 
Múzeumban saját 
logikájuk alapján ke-

rülnek bemutatásra a 
vizualizációs modellek. 
A barabásiLab kutatá-

saiban a dolgok és jelensé-
gek közötti többnyire láthatat-

lan összefüggések keresése, az 
ismétlődő mintázatok felderítése áll a 

középpontban, amelyek összekapcsolják a ter-
mészetet, a társadalmat, a nyelvet és a kultúrát. 
A hálózati szemlélet olyan átfogó, univerzális 

módszerrel kecsegtet, amelynek segítsé-
gével szinte minden összefüggés (pl. 

a művészeti karrierek sikeres-
sége) természettudományos 

precizitással vizsgálható. 
A virtuális és valóságos 

adatszobrok, valamint 
a kiterjesztett valósá-
got használó eszkö-
zök segítségével a 
térbe kilépő vizuali-
záció a megjelenítés 
új lehetőségeit kínál-
ja a kutatóknak és az 

érdeklődőknek.

 bArAbáSILAb: rejTeTT 
MInTázATok. A HáLózA-

TI gonDoLkoDáS nyeLVe. 
Ludwig Múzeum, budapest

2021. január 17-ig 

A Műcsarnok immár negyedik éve rendezi 
meg Frissen típusú, „egy művész – egy terem 

– egy kurátor” kiállítássorozatát. ez a tárlat-
típus a Műcsarnok napfényműtermeket idéző 
téregyüttesének műhely–kiállítótér analógi-
ából indul ki. A Frissen-kiállítások többnyire 
a pályájuk derekán járó alkotók munkáiról 
nyújtanak pillanatképet, akik jó esetben önál-
ló műteremben dolgoznak, így a műcsarnoki 
közös bemutatkozásuk együtt – a terek egy-
más melletti pozíciójából adódóan – az alko-
tói magányt is oldja, a párbeszéd lehetőségét 
is kínálja. összességében a különböző műfajú 
és művészetfelfogású teremtárlatok kisebb 
keresztmetszettel szolgálnak évente.

A szomszédos bemutatók persze mind a 
művészeknek, mind a nézőknek olyan plusz be-
fogadói élményt adhatnak, amely révén mind 
az eltérő értelmezések közötti átjárhatóság, 
mind az összehasonlítás akarva-akaratlanul 
is létrejön. ez a Műcsarnoknak nem is titkolt 
célja. A közönség és a szakma a Frissen-kiállí-
tásokkal olyan alkotókra is ráláthat, akik eddig 
kívül estek az érdeklődésén. Így e helyzet ide-
ális esetben a vágyott befogadói nyitottságot 
is generálja. A látogatónak és az alkotóknak 
is alkalmat ad más-más művészetfelfogások, 

továbbrA is Frissen – 2020
alkotói koncepciók megismerésére. ez a kom-
munikáció sohasem csupán verbális karakte-
rű, hanem – és elsősorban – vizuális eredetű 
szellemi munkát jelent és igényel. Már egy 
alkotó termén belül a művek auráit kinyitva is 
mód van megélni az energiák interferenciáit, 
viszonyrendszerét, befogadni a kurátori mun-
kával pozicionált alkotások szinergiáját. elsőre 
talán titokzatosnak tűnik az a műtárgyra te-
kintőnek a mű látókúpja adta gondolati-érzéki 
autonómiáján túli hatás, amely a Műcsarnok 
teremfalain átlépő műértelmezésekre ingerel. 

Művész–Kurátor párok:
pataki Tibor | Szegő györgy
Soós nóra | Dekovics Dóra
bánföldi zoltán | Fazakas réka
byhon győző | rockenbauer zoltán
Fülöp gábor | Mayer Marianna
gergely réka | kondor-Szilágyi Mária
rizmayer péter | bán András
Tenk László | reischl Szilvia
bérczi zsófia | éri Ildikó

   egy IDőben – STúDIóLáTogATáSok
Műcsarnok, budapest
október 28. – 2021. január közepe
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A magyar kulturális köztudatban kosztolányi 
Dezső Édes Anna című regénye az egyik legis-
mertebb irodalmi alkotás azok közül, amelyek 
a száz évvel ezelőtti apokaliptikus időszakban 
játszódnak: története a kommün bukásától 
egészen 1922 őszéig tart, amikor „csonka-Ma-
gyarországot fölvették a népszövetségbe”.

A petőfi Irodalmi Múzeum új időszaki tár-
lata rendhagyó módon egyetlen irodalmi mű 
világán keresztül mutatja be ezt a korszakot 
és idézi fel Trianon emlékezetét: a történelmi 
hátteret, a máig velünk élő legendákat és té-
nyeket, a krisztinavárosban játszódó regény 
keletkezéstörténetét, az alkotásmód sajátossá-
gait, az író szerepvállalásait és útkeresését a 
történelem szédületében.

1920-ban, a forradalmak és a román meg-
szállás után, tiltakozásul az ország szétdara-
bolása ellen, kosztolányi Vérző Magyarország 
címmel irredenta antológiát szerkesztett. „esz-
közében szigorúan irodalmi. céljában harcos.” 

– írta róla gárdonyi gézának szóló levelében.  
A szerkesztő elkötelezettségének köszönhető-
en szembenálló értelmiségieket sikerült egy 
közös célnak megnyernie, de a válogatáskötet 
megjelenése elkésett. 1920 őszén, a békeszer-
ződés aláírása után jelent meg, így már csak 
a nemzeti gyász és elkeseredés kifejezésének 
adhatott hangot.

Amint lehetett, kosztolányi fölkereste az el-
veszített területeket, előadókörutakat tartott, 
rendszeresen publikált határon túli lapokban, 
olvasta a kisebbségi magyar írók műveit.

édes Anna / kosztolányi – trianon 100

Halála előtt, Márai Sándor nekrológja sze-
rint, már betegen és csüggedten azt mondta:    
 „a magyar író Trianonba hal bele”. ennek az 
elbeszélhetetlen traumának az elbeszélése ha-
láláig foglalkoztatta. Visszaemlékezése szerint 
1926-ban, az édes Anna írása közben mindig 
a temetési szertartás latin verseit mondogat-
ta és énekelte. A regény elé illesztett halotti 
ima értelmezésünkben a háború- és Trianon-
sújtotta Magyarországért szól. 

A tárlatban a korabeli fotók, filmhíradó-
felvételek, újságcikkek és plakátok, valamint 
kosztolányi eredeti kéziratainak kiállítása 
mellett a kiégő Izzók különleges digitális ins-
tallációja viszi tér- és időbeli utazásra a nézőt: 
az édes Anna parafrázisát 360°-ban bemuta-
tó vetítést neves színészek hangjátéka kíséri.  
A kiállítás kurátora parádi Andrea, a látvány-
terv és grafika Széki András munkája.

   éDeS AnnA/koSzToLányI – TrIAnon 100   
petőfi Irodalmi Múzeum, budapest
2021. szeptember 30-ig

„Azon a helyen a vezér és nemesei elrendezték 
az országnak minden szokástörvényét meg va-
lamennyi jogát is, hogy miképpen szolgáljanak 
a vezérnek meg főembereinek, vagy miképpen 
tegyenek igazságot bárminő elkövetett véte-
kért. Azt a helyet, ahol mindezt elrendezték, a 
magyarok a maguk nyelvén Szerinek nevezték el 
azért, mert ott ejtették meg a szerét az ország 
egész dolgának” – írta p. dictus magister, vagyis 
Anonymus a Gesta Hungarorumban.

Szer, azaz a mai ópusztaszer leginkább 
a nemzeti Történeti emlékparkról ismert, 
amely idén ünnepli 50. születésnapját. A ne-
ves évfordulóra a kiállítóhely egy új, időszaki 
tárlattal emlékezik, amelyen nemcsak a park 
elmúlt évtizedeit elevenítik fel, hanem a szeri 
kultusz történetét mélységeiben is bemutat-
ják az érdeklődőknek.

A szeri országgyűlés emlékezete már a 19. 
századi magyar nemzettudatban fontos szere-
pet töltött be – ám innen hosszú út vezetett a 
mai emlékpark létrejöttéig, és időközben az in-
nen indult 1945-ös földosztás is újraértelmezte 
a szeri legendát. A látogatók a mostani kiállí-
táson megismerkedhetnek a meg nem valósult 
tervek sokaságával – a már a monarchia idején 
felépíteni tervezett emlékkápolnától a szocializ-
mus idején fel nem épített agrártörténeti múze-
umon át egészen a jelenleginél jóval nagyobb 
szabású földosztási emlékműig. 

50 éves Az ópusztaszeri 
nemzeti történeti emlékpark

Ahogy a feldolgozott anyag, úgy a kiállítás is 
sok érdekességgel szolgál. A szépen szerkesz-
tett tablószövegek mellett történeti relikviák, 
régészeti leletek, fotók, térképmásolatok várják 
a látogatókat, de a tárlat fő látványosságaink 
egyike az a nagy méretű interaktív terepasztal 
is, amelyen az emlékpark épületeit és szobrait 
vizsgálhatják meg közelebbről. A szórakozva 
tanulást szolgálja az a főleg gyerekeknek szóló 
forgatós játék is, ahol már egészen a legkoráb-
bi emlékektől, egy-egy dátumhoz kapcsolódva 
ismerhetik meg Szer történetét.

A Szegedi Tudományegyetem embertani 
Tanszékével együttműködve készültek el a szeri 
középkori templom körüli temetőből előkerült 
csontleleteket bemutató tárlók, ahová olyan 
maradványokat válogattak a szakemberek, 
amelyek elődeink betegségeinek nyomait hor-
dozzák, a jelképes trepanációtól a leprán át a 
csípőficamig. 

A kiállítás Feszty árpádhoz köthető relikviá-
kat is bemutat, így megtekinthető egykori festő-
köténye, valamint az a vászonszállító henger is, 
amelyen a körkép darabjait sok hányattatott év 
után ópusztaszerre szállították. 

   „SzeréT ejTeTTék”
nemzeti Történeti emlékpark
Látogatóközpont, ópusztaszer
2021. május 31-ig
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A gödöllői grassalkovich-kastély megannyi tit-
kot és el nem mondott történetet őriz. különö-
sen igaz ez az 1950 és 1990 közötti időszakra, 
amikor az épület egyszerre volt orosz katonák, 
magyar katonacsaládok és idős özvegyasszo-
nyok otthona. 2018-ban a kastély muzeológu-
sai önként jelentkező középiskolás diákokkal 
eredtek e 40 év eltűnőben lévő emlékeinek nyo-
mába. A lelkes fiatalok kutattak levéltárakban, 
részt vettek ásatásokon, a beérkezett tárgyak 
gyűjtésében és tisztításában, továbbá felkeres-
tek egykori kastélylakókat is. Az elkészült tár-
lat és a közös munka olyan jól sikerült, hogy 
elnyerték az év kiállítása 2019 pályázat külön-
díját, a projektért pedig 2019 szeptemberében 
Múzeumpedagógiai különdíjat, majd 2020 
májusában europa nostra-díjat kaptak.

ez az időszaki tárlat tavaly júniusban sajnos 
bezárt, ám mind a szakemberek, mind a mun-
kában részt vevő fiatalok érezték, hogy valami-
képp meg kellene őrizni a több ezer munkaórá-
val összegyűjtött tudást. ennek eredménye az 
a szeptemberben nyílt, Egy kastély titkos élete 
című állandó kiállítás, amely a korábbi tárlat 
anyagát alapul véve, ám már egy új koncepció 
mentén mutatja be a rendszerváltás előtti éve-
ket, de most a témát kiegészítették a kastély   

Új kiállítások A gödöllői 
királyi kastélyban

 ’90-es években kezdődött felújításának állomása-
ival és eredményeivel is. Az új kiállításon a látoga-
tók kicsit bepillanthatnak az egykori idősotthon 
életébe, megismerve annak nagyra becsült igaz-
gatóját, dr. ozora Aladárt is. A tárlat az „orosz” 
időkből bemutatja a Magazint (kisboltot), ahol a 
szamovártól a porszívón át a banánig mindent 
lehetett kapni. érdekes olvasni azokat az orosz 
kiskatonák által írt vagy otthonról nekik küldött 
leveleket, amelyeket végül egyik fél sem kapott 
meg, s amelyek a kastély felújítása során, egy 
kályhalyukból kerültek elő 1995-ben. Az utolsó 
szobában a kastély felújításának állomásait és a 
projekt résztvevőit ismerhetik meg, de egy szép 
kastélymakett is várja a látogatókat.

A kastély másik új időszaki kiállítása az  
Erzsébet királyné gardróbja című, december 
31-ig nyitva tartó tárlat, amely erzsébet ruhái-
nak a kastély gyűjteményében lévő rekonstruk-
cióiból mutat be néhányat. A gyönyörű ruhákat 
czédly Mónika divattervező és kralovánszky 
Mária textilrestaurátor készítette, és ha szeret-
nék, hogy a ruhákhoz kapcsolódó érdekes tör-
téneteket maga Sisi mesélje el önöknek, akkor 
mindenképp a rendhagyó tárlatvezetésre vált-
sanak jegyet, nem fognak csalódni!

   A kASTéLy TITkoS éLeTe
állandó kiállítás
   erzSébeT kIráLyné gArDróbjA 
december 31-ig 
gödöllői királyi kastély

Sisi népszerűsége még ma is töretlen. nem vé-
letlen, hiszen a királyné rendkívüli szimpátiával 
viseltetett a magyarok iránt, s mi még halála 
után több mint 120 évvel is, ugyanilyen szimpá-
tiával és szeretettel fordulunk felé. életéről fil-
mek, könyvek, tanulmányok, színházi darabok 
szólnak, de kiállításokon is többször megemlé-
keztek már róla itthon és külföldön egyaránt.  
A kecskeméti katona józsef Múzeum őszi nagy-
kiállítása is őt helyezi a középpontba, ezúttal 
azonban sajátosan kecskeméti szemszögből 
közelítettek a kurátorok a témához, hiszen  
erzsébet mellé beemelték felolvasóhölgyét, a 
kecskeméti születésű és szeretett szülőváros-
ában máig rendkívül népszerű Ferenczy Idát is. 

Az, hogy 1864-ben Ferenczy Ida neve miként 
került arra a bizonyos listára, amelyről Sisi 
kiválasztotta őt magyar társalkodónőjének, 

máig vitatott, mindenesetre ő rábökött a listán 
szereplő utolsó névre, arcképet kért róla, s az 
annyira megtetszett neki, hogy azonnal magá-
hoz is rendelte a kisnemesi sorból származó 
lányt. A találkozásból mély, Sisi egész életén át 
tartó barátság született. 

A kecskeméti tárlat négy, elegánsan be-
rendezett termében a látogatók egy igazi 
időutazást tehetnek erzsébet és a 19. szá-
zadi arisztokrácia korában. ennek része-
ként behatóbban megismerteti az egykori 
császárné/királyné Magyarországhoz és a 
magyarokhoz fűződő viszonyát, de árnyalt 
képet rajzol magyar udvartartása tagjairól is.  
A tárlat a kiegyezéshez vezető útról is beszá-
mol, amelyben Ferenczy Ida közvetítő szere-
pe vitathatatlan.

erzsébet királyné hazánkban elsősorban  
gödöllőn és budán tartózkodott, így a kiállí-
tás e helyszínek mindennapjait is megidézi a 
gödöllői falkavadászatoktól egészen a budai 
bálokig. A harmadik terem főszereplője a „ma-
gyar királykisasszony”, erzsébet kedvenc gyer-
meke, a budán született Mária Valéria és az ő 
magyar környezete. Az utolsó terem pedig már 
a búcsú terme – erzsébet királyné halála és 
emlékezete Magyarországon.

A kiállításra a múzeum több mint tíz intéz-
ményből kölcsönzött műtárgyakat, fotókat, 
dokumentumokat, több közülük Ferenczy Ida 
egykori hagyatékából származik. A tárlat 
igazán különleges színfoltjai erzsébet király-
né, Ferenczy Ida és Andrássy gyula ruháinak 
czédly Mónika ruhatervező által készített, 
kutatásokon alapuló, hiteles rekonstrukciói, 
amelyek annyira szépek és minden részletük-
ben kidolgozottak, hogy biztosan minden lá-
togatót rabul ejtenek. 

   „MAgyArorSzág áLDoTT eMLékezeTű 
kIráLynéjA” – SISI, Ferenczy IDA 
éS A MAgyAr uDVArTArTáS
kecskeméti katona józsef Múzeum – 
cifrapalota, 2021. február 28-ig 

sisi, Ferenczy ida és 
A magyAr udvArtartás kecskeméten
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Az idei év egyik csúcspontjának ígérkezik a Szép-
művészeti Múzeum – Magyar nemzeti galéria 
Sean Scully életművét bemutató kiállítása. Az 
ír származású Scully az absztrakt képalkotás 
egyik legjelentősebb kortárs képviselője. Művé-
szetét a geometrizáló formanyelv és expresszív 
megformáltság mellett a formai letisztultág 
és minimalizmus jellemzi. A kiállítás a művész 
meghatározó korszakain keresztül, évtizedes 
bontásokban mutatja be a fordulatokban és 
művészettörténeti referenciákban gazdag 
életmű egészét.  A kiállítás címéül választott 
átutazó (passenger) műcsoport sajátossága, 
hogy a képalapba egy másik kép, ún. inset ke-
rül beágyazásra. A többségében két színme-
ző váltakozásából felépülő oszlopstruktúra a 
kompozíció függőleges szimmetriatengelyétől 
elcsúsztatva a képtér előtti lebegés és elmoz-
dulás látszatát kelti. Az insetekre tekinthetünk 
elsuhanó magányos alakokként vagy csendes 
megfigyelőkként, akik hirtelen a látómezőnkbe 
kerülnek. De a beékelődés gesztusa és a rész-
egész viszony egy intimebb, anya-gyermek kap-
csolatra való utalás is egyben. 

színmezőkből építkező 
sean scully retrospektív kiállításA

Scully az 1960-as évektől fokozatosan távo-
lodni kezdett a figurális ábrázolástól, amíg el 
nem jutott a későbbi művészetét meghatározó 
vízszintes színsávok és rácsvonalakra illesztett 
színmezők játékos és könnyed megformálásáig. 

Az 1970-es évek „szuperrácsaihoz” az ins-
pirációt a marokkói textíliák, szőnyegek és 
városi architektúrák szolgáltatták. A formai 
és az amerikai absztrakt expresszionizmus 
hatása alatt végzett festészeti kísérleteit köve-
tően Scully művészete 1981-ben újabb fordu-
lóponthoz ért. Az absztrakció „tisztaságának” 
elvetésével bekövetkezett átrendeződések a 
sávstruktúrákba ágyazott emberi alakok tér-
nyerését és ezzel együtt a felületek testesebbé, 
rétegzettebbé válását idézték elő. Az 1980-as 
években bekövetkezett nemzetközi áttörést 
egy borzalmas családi tragédia árnyékolta be, 
ami művészetén is mély nyomokat hagyott. 

Scully pályájának kronologikus bemutatá-
sán túl a kiállítás külön tematikus szekció-
ban tárgyalja a művész olyan meghatározó 
alkotókra vonatkozó reflexióit, mint Vincent 
van gogh és pierre bonnard. külön részt ké-
peznek az életműben kitüntetett jelentőség-
gel bíró papírmunkák és a művész által első 
alkalommal a Magyar nemzeti galériában 
bemutatott malevicsi motívumot megidéző 
új sorozata.

    SeAn ScuLLy: áTuTAzó – 
reTroSpekTÍV kIáLLÍTáS
Magyar nemzeti galéria,budapest
2021. január 31-ig

Az ezredforduló után leginkább várt kerek év-
forduló, a 2020-as év a jelen sokkoló tapaszta-
latán túl közel háromszáz történelmi jubileum 
aktuálisát is magával hozta. Többek között 
ide sorolható barcsay jenő (1900–1988) szü-
letésének 120. évfordulója, ami alkalomból a 
közönség a Ferenczy Múzeum saját, barcsay-
gyűjteményéből láthat egy válogatást. 

A múlt század egyik legmeghatározóbb 
magyar festőjének látásmódját a hagyomány- 
tisztelet és a modern művészet 
törekvéseinek szintézise jellemzi. 
barcsay jenő személye, Művé-
szeti anatómia című kötete ré-
vén mind a mai napig kulcsfon-
tosságú a művészeti képzésben.  
barcsay 1945 és 1975 között a 
képzőművészeti Főiskola profesz-
szoraként számos művészgene-
rációra volt hatással.

A kiállításon szereplő művek 
az 1977-ben a művész által a 
Ferenczy Múzeumi centrumra 
hagyományozott mintegy 200 
darabot számláló anyagból ke-
rült kiválasztásra. Szentendre, 
vagy ahogyan sokan nevezik a 
művészetek városa, az évszáza-
dok során több festő- és szob-
rászművészt ihletett már meg, 
és ez alól barcsay jenő sem ké-
pez kivételt.  Az erdélyi szárma-
zású művész 1929-től a Szent-
endrei Festők Társaságának és 
a Művésztelepnek is tagja volt. 
barcsay vonzódása ehhez a vízparti, szűk ut-
cákkal keresztülfont kisvároshoz nem meglepő, 
ha párizsi és olaszországi tanulmányútjaira 
gondolunk. külföldi utazásai mellett belföldön, 
a különböző művésztelepeken tett látogatásai 
során szerzett tapasztalatok szintéziséből ala-
kította ki egyedi képalkotói stílusát.

A tárlat, barcsay képi világának egy-egy ki-
emelt szegmense – forma, tér, ember – mentén 
kijelölt szekcióból épül fel. A képeken a szent-

Az örök etAlon
120 évvel ezelőtt született bArcsay jenő

endrei épületek geometrikus struktúrákká 
redukálva jelennek meg. ezek a látványalapú, 
formai jelekből felépített, absztrakt, vizuális 
rendszerek kollázsszerű kompozíciókká állnak 
össze. barcsay a város utcáit járva kutatott 
motívumai után, így juthatott el a kapu sok-
szor ismételt, visszatérő eleméhez is. barcsay 
ritmikus rendszerű képarchitektúráinak fellazí-
tásával egyre inkább közelíteni kezdett a tiszta 
absztrakcióhoz.

A tárlatot a barcsay-életmű kiteljesedése-
iként számon tartott murális munkák zárják. 
Az 1960-as évekbeli freskó-, falikárpit- és mo-
zaikterveken megjelenő figuracsoportokra 
tömbösített, síkszerű ábrázolás és színpadias 
beállítás jellemző.

    bArcSAy 120
Ferenczy Múzeum, Szentendre
december 13-ig
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A Mai Manó Ház legújabb kiállítása gondosko-
dik arról, hogy hőérzetünk a mínuszok ellenére is 
megmaradjon. A világszerte népszerű és elismert 
fotográfus robert Doisneau (1912–1944), akinek 
neve valósággal egybeforrt párizséval, őszinte 
csodálattal és egyedülálló érzékenységgel fényké-
pezte szülővárosát. Fekete-fehér életképein főként 
utcai jeleneteket, szerelmespárokat és gyerekeket 
örökített meg. De ez csupán egy oldala Doisneau 
sokrétű és bonyolult munkásságának. 

A kiállításon azokból a hangsúlyozottan színes 
felvételeiből készült válogatás kerül bemutatásra, 
amiket Doisneau 1960-ban a Fortune magazin 
felkérésére a kaliforniai sivatagban található és 
emiatt egyedülálló karakterrel rendelkező palm 
Springs életéről készített. Az akkortájt Amerika 
egyik legfelkapottabb nyaralóhelyének számító 
város rövid időn belül a gazdag és híres emberek 
játszóterévé vált. ezt a világot golfpályák, feszí-
tett víztükrű medencék és koktélpartik, valamint 
bevásárlósétányok végtelen sora alkotta.

Doisneau korábbi, párizsi képeinek fény-árnyék 
kontrasztos bohém eleganciáját felváltották a 
fényárban úszó, medenceparttal és pálmafák-
kal keretezett „csendéletei”.  A képek többsége 
statikus, cselekvés nélküli, a rajtuk feltűnő alakok 
ugyanúgy a díszlet részeit képezik, mint a nap-
ernyők és a cadillacek. Doisneau részéről ez a 
távolságtartás mindvégig megmaradt. A külső 
megfigyelő pozíciójából készített felvételei mes-

mostan színes képekről álmodom
robert doisneau ritkán látott Felvételei

terien megválasztott szögeivel és kivágásaival 
lírai hangvételük mellett idealizáltak, de a foto-
gráfustól megszokott humornak is tanúi lehetünk. 
Doisneau több száz felvételéből a magazinban 
végül huszonhármat publikáltak, nagyobb merí-
tésben pedig a Palm Springs, 1960 című album-
ba rendezve kerültek kiadásra. A Párizstól Palm 
Springsing című kiállítás mintegy száz eredeti 
nagyítása magának a művésznek a műterméből, 
illetve több jelentős francia magánygyűjtemény-
ből származik. A bemutatott anyagot a fotográ-
fus lánya által összegyűjtött dokumentumok és 
vallomások árnyalják tovább, ami személyes szál 
lehetőséget teremt az életmű egy merőben új és 
friss olvasatára.

A kiállítás a 2019 óta évi rendszerességgel 
megrendezésre kerülő Fotóhónap kiemelt ese-
ménye. Több hónapos nyitvatartási ideje alatt 
az érdeklődők számos kísérőprogramon, például 
tárlatvezetéseken vehetnek részt.

   roberT DoISneAu: 
párIzSTóL pLAM SprIngSIg
Mai Manó Ház, budapest, 2021. január 10-ig

besnyő éva (1910–2003) mindössze 20 
éves volt, amikor budapesti tanulmá-
nyait befejezve berlinbe ment, hogy ott 
képezze tovább magát a fotográfia terén. 
Amikor az akkor tizenöt éves Friedmann 
endre (robert capa) – akivel egy házban 
lakott – megkérdezte tőle, hogy miért 
pont berlint választotta úti célul, azt vála-
szolta, hogy azért, mert érdekes város, és 
sokat lehet ott tanulni. Valóban így volt.

kiérkezése után szinte rögtön el is he-
lyezkedett. először renée Ahrlé reklám-
stúdiójában dolgozott, majd 1931 első fe-
lében Dr. peter Weller fotóriporter mellett 
asszisztenskedett, később laboráns volt 
a Deutscher photodienstnél. egyre több 
képe jelent meg a különböző sajtóorgá-
numokban, karrierje szinte fénysebesség-
gel indult be az idegen országban. Alig 
volt 21 éves, amikor már saját műtermet bérelt 
a városban, újszerű látásmódjának köszönhető-
en hamar keresett név lett a szakmában.

berlinben ismerkedett meg első férjével is, a 
holland filmes-fotográfus john Fernhouttal, aki-
vel rövidesen Amszterdamba költözött, sok más, 
származása miatt berlint elhagyni kényszerülő 
értelmiségihez hasonlóan. A harmincas években 
többször hazalátogatott. közvetlen családi-bará-
ti környezetének személyes hangú megörökítése 
mellett számos, mára ikonikussá vált, szociális 
témájú fényképe készült ebben az időszakban. 

Amszterdam német megszállása alatt buj-
kált, ennivalóért fényképezett. pályájának újabb 

besnyő éva FotográF iái

kiemelkedő mérföldköve az 1958-as velencei 
biennálé volt, ahol aranyérmet nyert. A ’70-es 
években neve összeforrt a Dolle Mina holland 
nőmozgalommal, akiknek első számú fotósa lett. 

budapesti kiállítása besnyő éva karrierjét egy, 
a konvencióktól független, szabad, női életút 
modelljeként mutatja be. képein megjelennek 
barátai, fényképésztársai, balatoni nyaralók, 
szegény sorsú gyerekek, köztük egy cigány kis-
fiú nagybőgővel (amely az egyik legismertebb 
képe), pesti, berlini és holland emberek, terek, 
épületek. Láthatjuk a Dolle Milla utcai tünte-
téseiről készített felvételeit, de saját maga is 
sűrűn volt képei alanya, a fotókról egy szép és 
magabiztos fotográfusnő tekint a kamerába. 

A kiállítás azonban az életmű tematikus cso-
mópontjainak bemutatása mellett elsősorban 
besnyő alkotói módszerét és látásmódját helye-
zi a középpontba. Művészete visszatérő kérdése 
a fényképezés alanyával kialakított változó vi-
szony és a fényképész részvétele az adott szitu-
ációban, amelyet besnyő rendszerint a távolság 
és a közelség fogalmaival írt le. A tárlat mindezt 
számtalan csodálatos kép segítségével ismerte-
ti meg a látogatókkal.

   SzeMéLyeS TáVoLSág – 
beSnyő éVA FoTográFIáI
kassák Múzeum, budapest, december 13-ig
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gyönyörű épületek, templomok, macskaköves 
utak, múzeumok, apró, kedves boltok, cukrász-
dák, mesés kilátás… Akik csak turistaként láto-
gatják a budai Várnegyedet, általában ezeket 
az élményeket és benyomásokat viszik haza 
magukkal. ám az ott lakóknak vagy a hosz-
szú ideje ott dolgozóknak a budai Vár sokkal 
többet jelent turisztikai látványosságnál. ők 
szinte együtt lélegeznek a falakkal, ismerik 
annak minden négyzetcentiméterét, sőt még 
egymást is. Ahogy Sárközi Mátyás írta egykor 

budavári legendák
a Várnegyed titkait kutató könyvében: „ők a 
vérbeli várbeliek”. A Várkapitányság nonpro-
fit zrt. és a Moholy-nagy Művészeti egyetem 
(MoMe) közös, szabadtéri fotókiállítása most 
őket, a városrész mindennapi (sőt nem is any-
nyira mindennapi) embereit mutatja be, még-
pedig a vírushelyzet szempontjából talán az 
egyik legbiztonságosabb helyszínen, a Várkert 
bazár Déli panoráma teraszán.

A kiállításon 27 óriásportrét láthatnak az 
érdeklődők, amelyeket a MoMe tehetséges 
hallgatói készítettek. A fotókon szereplő em-
berekben közös, hogy mindannyian szívből ra-
jonganak a Várért: vagy azért, mert hosszabb-
rövidebb ideje ott élnek, vagy mert munkájuk 
köti őket buda legszebb városrészéhez. A tár-
laton így találkozhatnak a 16-os busz sofőrjé-
vel, Tóth zsolt Sándorral, aki pont 16 éve vezeti 
a várbuszt, s aki még ennyi év után is mindig 
lenéz a Duna irányába egy pillanatra, ha a 
Hunyadi jános út felső végéhez ér. Itt van a 
nagyfa galeri is, akik annak idején ruhájuk és 
hajviseletük miatt nem léphettek be az Ifjúsági 
park területére, ezért a budai Vár déli falánál 
lévő nagy fánál („névadójuknál”) hallgatták 
a koncerteket. Ha huszárokat látnak a budai 
palotanegyedben, jó eséllyel pénzes gábor is 
ott van közöttük, akit mi máson, mint lovon 
ülve, talpig beöltözve örökített meg fotósa.  
Hazai józsefné Lili néni 98 éve lakik ugyanab-
ban a házban, a Szentháromság utcában. Volt 
cukrász a ruszwurm cukrászdában, pénztáros 
a budapesti Történeti Múzeumban, és esküvő-
jét is a Mátyás-templomban tartotta. ő tehát 
tényleg egy igazi várbeli, aki egy pohár finom 
itallal üzeni mindenkinek, hogy az élet szép. 

rajtuk kívül a kiállításon találkozhatnak még 
a Mátyás-templom plébánosával és kántorával, 
a Lánchíd hídmesterével, Hauszmann Alajos le-
származottaival, kaiser ottóval, gloria von berg-
gel és még sok más igazán különleges emberrel 
és a Várhoz kapcsolódó történeteivel, amelyek 
mindegyike megéri a személyes felfedezést.

    buDAVárI LegenDák – 
szabadtéri fotókiállítás
Várkert bazár, Déli panoráma terasz, 
budapest, november 15-ig

A jósa András Múzeum az elmúlt években ki-
emelt feladatának tekintette, hogy rendszere-
sen rendezzen nagy érdeklődésre számot tartó, 
nagyszabású kiállításokat.

Az elmúlt évek tapasztalatai – a Seuso-kincs, 
a Munkácsy 50, a Jégkorszak vagy a Szinyei 
impressziói című tárlatok közönségsikere – azt 
mutatták, hogy a nyíregyházi közönség igényli 
a neves művészek gyűjteményes bemutatá-
sát. Az impozáns sorozat méltó folytatása a 
magyar nabiként számon tartott festő, rippl-
rónai józsef életmű-kiállítása, amely a népsze-
rűsítésen túl a festő életművének minél gazda-
gabb bemutatását tűzte ki céljául.

A tárlat két különböző szempontból mutat-
ja be rippl-rónai művészetét: az egyik a ma-
gángyűjtő szemszöge, a másik a közgyűjtemé-
nyeké, így az anyagok is sok helyről érkeznek.  
A magángyűjtők mellett mint pl. az Antal–
Lusztig-gyűjtemény, érkeznek képek a Magyar 
nemzeti galériából, a kiscelli Múzeumból, a 
kaposvári, a győri, a pécsi, a székesfehérvári, 
a salgótarjáni és a mosonmagyaróvári múzeu-
mokból, továbbá az ernst galériából.

rippl-rÓnai józseF nyíregyházán
A válogatás az életmű minden szegmensére 

kiterjed. korszakról korszakra haladva követ-
hetjük végig azt a hosszú és rendkívül termé-
keny utat, amelyet a festő megtett, kezdve az 
első párizsban készült, komor hangvételű képe-
itől az életmű utolsó szakaszához tartozó, exp-
resszív női pasztellportrékig. 

A tárlat rippl-rónai több remekművét is 
bemutatja, így az 1897-ben festett Szüleim 
negyvenévnyi házasság után a festő „fekete 
korszakának” egyik főműve, míg a sokak által 
ismert csendélet maszkkal vagy az 1911-ben 
készült Modelljeim kaposvári kertemben a mű-
vész „kukoricás” korszakát idézik.

A kiállítás igyekszik egyensúlyt tartani a fes-
tő legkedvesebb modelljeiről készült portrék, a 
kaposvári enteriőrképek és a különböző korsza-
kokban festett tájképek között, gondot fordítva 
arra, hogy egyik műfaj se kerüljön túlsúlyba a 
többivel szemben. 

A klasszikus műfajok mellett láthatók a mű-
vész plakátművészetének jellegzetes darabjai 
is, mint például az 1895-ben készült Sétáló nő, 
amely rippl nabis-korszakának egyik kiemel-
kedő alkotása, vagy a festő 1902. évi Merkur-
palotabeli kiállításához készült plakátterve is.

   rIppL-rónAI józSeF-eMLékkIáLLÍTáS 
jósa András Múzeum, nyíregyháza
október 28. – 2021. január 31. 
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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 kedd–vasárnap 10–18 óráig, 
nov. 1-jétől kedd–vasárnap 10–18 óráig

• 7000 éves üzenet – Az újkőkori világ emlé-
kei budapest vidékén (2021. október 31-ig)
• zseniális találmányok – innovatív ötletek: 
epizódok az ókori technika történetéből 
(2021. október 31-ig)

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

• bács Ferenc (1936–2019) – kamarakiállítás 
(2021. január 17-ig)
• Herceg a vasfüggöny mögül – róna Viktor-
emlékkiállítás (2021. január 17-ig)

Bálna Budapest
IX. ker., Fővám tér 11–12. Tel.: 30-604-4491
Nyitva: kedd–péntek 10–19 óráig, 
szombaton 10–20 óráig, 
vasárnap 10–19 óráig.

• bodies 2.0 – A bennünk rejlő univerzum 
(2021. január 3-ig) 

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

• Helbing Ferenc, a bélyeg- és a bankjegyter-
vező (2021. március 31-ig)

Budapest Főváros Levéltára
XIII. ker., Teve u. 3–5. 
Tel.: 1-298-7500
Nyitva: hétfő–péntek 9–18 óráig. 

• Falba zárt sorsok. Házak és emberek, 1944. 
budapest – bergen-belsen – Svájc: a kasztner-
vonat utasai (november 18-ig)
• budapesti fürdők villanófényben (20. szá-
zad) – kamarakiállítás (november 18-ig)

• kiállítás czigler győző építész születésének 
170. évfordulója alkalmából (decembertől)

Centrális Galéria
V. ker., Arany J. u. 32. Tel.: 1-327-3250 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 

• Aratástól aratásig – Magyar kálvária 1918 
őszétől 1920 tavaszáig (2021. január 10-ig)

Deák Erika Galéria
VI. ker., Mozsár utca 1. Tel.: 1-201-3740
Nyitva: szerda–péntek 12–18, szombat 11–16 
óráig. Előzetes bejelentkezéssel más időpon-
tokban is látogatható.

• A Homotirannus árnyékában – baranyai 
Levente festményei (november 23-ig)
• Alexander Tinei festőművész egyéni kiállítá-
sa (november 19. – 2021. január 16.)

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

• álomvilág – Huczek zoltán festőművész 
kiállítása (november 22-ig)
• zoltán Tamás fotókiállítása 
(november 24. – 2021. február 7.)

Vörösmarty Mihály (1800–1855) 
a Velencei-tó mellett, nyéken 
(ma kápolnásnyék) született id.  
Vörösmarty Mihály és csáthy 
Anna harmadik gyermekeként.  
A költő édesapja akkoriban gróf 
nádasdy Mihály uradalmi gaz-
datisztje volt. A család egy rossz 
állapotban lévő, öreg házban élt a 
költő születésekor, ezért a gróf úgy 
döntött, hogy újat építtet számukra.  
Az 1800-ban megkezdett munkálato-
kat maga id. Vörösmarty felügyelte.  
A költő a kis faluban kezdte el az elemi iskolát, 
majd tizenegy évesen Székesfehérvárra költö-
zött, hogy a ciszterci gimnáziumban folytassa 
a tanulmányait. ezzel egy időben édesapja is 
kilépett a nádasdyak szolgálatából, és csa-
ládjával Velencére költözött, ahol szőlőgaz-
dálkodásba fogott.

Vörösmartyék egykori otthonát később ott 
károly miniszteri számtanácsos vásárolta 
meg a nádasdyaktól. Halála után az  ingatlan 
felesége unokahúga, kresz gézáné tulajdo-
nába került, tőle pedig fia, kresz géza hege-
dűművész örökölte meg. A házat végül kresz 
Mária néprajzkutató a Magyar Tudományos 
Akadémiának ajándékozta, azzal a feltétellel, 
hogy az épületben emlékmúzeumot rendez-
nek be a költő tiszteletére. A ház első Vörös-
marty-kiállítását 1950-ben nyitották meg.  
Az épület és a kert állapota azonban az elmúlt 

megújult vörösmArty egykori otthona

évtizedekben sajnos sokat romlott, a parlament 
kulturális bizottsága ezért 2018-ban úgy dön-
tött, hogy eljött az ideje a teljes felújításnak.  
Az áldozatos munkának idén ért be a gyümöl-
cse: szeptembertől már egy kívül-belül megújult 
múzeum és egy, pontosabban két új állandó ki-
állítás tárta ki kapuit a nagyközönség előtt. 

A balra nyíló szobákban az épület történe-
tével és egykori lakóival, köztük természetesen 
a kresz családdal ismerkedhetnek meg, míg 
jobbra, egy négy (illetve a konyhával együtt 
öt) termet megtöltő Vörösmarty-kiállítás várja 
a látogatókat. A tárlat sok-sok képi illusztrá-
ció, az egykori pályatársaktól, családtagoktól 
és magától a költőtől származó vers- és levél-
idézet, korabeli bútor és eredeti relikvia, egy 
animációs kisfilm és több, játékos, interaktív ki-
állítási elem segítségével mutatja be a Szózat 
már életében is nagyra becsült szerzőjét és a 

kort, amelyben élt. A meg-
újult emlékhelyen a parkot 
is érdemes bebarangolni-
uk, hisz vadgesztenyefás 
sétány és szabadtéri szín-
pad is várja a látogatókat, 
de itt kapott helyet gróf  
Apponyi Albert mellszobra 
is, annak emlékéül, hogy 
Apponyi a Tanácsköztár-
saság idején éppen Vörös-
marty gyerekkori házának 
kertjében bujdosott.

   Vörösmarty emlékház, 
kápolnásnyék
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FUGA Budapesti 
Építészeti Központ
V. ker., Petőfi Sándor utca 5. Tel.: 1-266-2395
Nyitva: szerda–szombat 13–19 óráig. 

• Material evidence – nemzetközi quilt art 
kiállítás (október 21. – november 15.)
• bögös Loránd szobrászművész kiállítása 
(október 29. – november 16.)
• egzisztencia – a pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Doktori Iskola kiállítása
(november 19. – december 7.)
• Texhibition – nemzetközi textilművészeti 
kiállítás (december 3. – 2021. január 21.)
• MoMe Tárgyalkotás 2020 
(december 11. – 2021. január 10.)
• Téli tárlat – a Magyar elektrográfiai Társaság 
kiállítása (december 14. – 2021. január 17.)

Godot Galéria
XI. ker., Bartók Béla út 11–13. Tel.: 70-381-6775
Nyitva: kedd–péntek 9–14 óráig, szombaton 
10–13 óráig.

• gaál józsef képzőművész kiállítása
(október 14. – november 14.)
• drMáriás képzőművész kiállítása
(november 18. – december 19.)

GODOT Kortárs Művészeti Intézet 
(GICA) – Godot Labor
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. 

• koL-LAbor (november 29-ig)
5. godot young generation Art Fair
(október 21. – november 1).
• V. Művészek a Heti betevőért – jótékonysági 
kiállítás és aukció (november 18–29.)
• Tabula rasa! – károlyi zsigmond és a "mono-
króm" osztály (2021. január 15. – március 21.)

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

• csata a Harsány-hegynél 1687–2020
(december 31-ig)
• ellesett pillanatok – katonaélet az 1960-as 
évek felvételein (december 31-ig)

• Magyarország és a visztulai csoda – 
Magyar segítségnyújtás a lengyel-bolsevik 
háborúban (december 31-ig)
• orate pro nobis! – katonaszentek, 
Szent katonák (december 31-ig)

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

• egy húron pendülünk… – nemes László 
festőművész és a Magyar Hangszermíves céh 
közös kiállítása (november 20-ig)

Inda Galéria
VI. ker., Király u. 34. II/4. Tel.: 1-413-1960 
Nyitva: kedd–péntek 14–18 óráig. Más időpon-
tokban előzetes bejelentkezéssel látogatható.

• Flashback – czene Márta festőművész 
kiállítása (november 14. – 2021. január 1.)

Józsa Judit Galéria
V. ker., Városház u. 1. Tel.: 1-951-7334 
Nyitva: hétfőn és szerdán 10–18 óráig, kedden és 
csütörtökön 14–20 óráig, pénteken 10–14 óráig.

• Magyar csillaglegendárium – józsa judit 
kerámiaszobrász kiállítása (november 30-ig)

Józsefvárosi Galéria
VIII. ker., József krt. 70. Tel.: 1-313-9883
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig.

• Leltár, avagy mennyek és poklok – 
pasqualetti eleonóra kárpitművész kiállítása
(október 30. – november 23.)

• rieger Tibor 80 – rieger Tibor szobrászmű-
vész kiállítása (november 27. – 2021. január 4.)

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

• koroknai zsolt képzőművész kiállítása
(november 4–11.) 
• plasztikai kiállítás – Andrási edina, budán 
Miklós, Vígh Dóra kiállítása
(november 13. – december 8.)
• néma júlia keramikus tervezőművész
kiállítása (december 10. – 2021. január 9.)

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

• Személyes távolság – besnyő éva fotográfus 
kiállítása (december 13-ig)

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

• Határtalan Design (november 15-ig)

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

• Sztárfotók a múlt századból – Tóth józsef 
Füles fotókiállítása (november 7-ig)
• Molnár Imre bőrműves iparművész kiállítása 
(november 15-ig)
• Válogatás a római Magyar Akadémia 
ösztöndíjas művészeinek munkáiból
(november 12. – december 4.)
• ruttka Andrea textilművész kiállítása
(december 11. – 2021. január 12.)

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 (2022. május 7-ig)

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

• egyensúlyban. Művek az Art collection  
Telekom gyűjteményéből (november 22-ig)
• barabásiLab: rejtett mintázatok. A hálózati 
gondolkodás nyelve (2021. január 17-ig) 

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

• Szuvenír – Design. A budapest Design Week 
keretében megvalósuló kiállítás bemutatja az 
államosítás után a 60'-as évektől megjelenő, 
új generáció által tervezett vitrindíszeket 
(november 22-ig)
• gerbeaud emil 1854–1919 – kamarakiállítás 
(november 29-ig)
• Helbing Ferenc (1870–1959) – A plakátmű-
vészet mestere (december 6-ig)
• utazás és emlékezet. A kiállítás a képes 
levelezőlapok magán- és közösségi emlékezet-
ben betöltött szerepét járja körül 
(december 31-ig)

• protokoll és diplomácia – az MkVM és a 
nemzetközi protokoll Szakemberek Szervezete 
közös kiállítása (december 31-ig)
• Fülesnek áll a világ – Tóth józsef Füles kiállí-
tása (2021. január 10-ig)
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Magyar Nemzeti Galéria
I. ker., Budavári Palota A, B, C, D épület
Tel.: 1-201-9082
Nyitva: szerdán 13–22 óráig, 
csütörtök–péntek 11–16 óráig, szombat–vasár-
nap 10–18 óráig.

• összetarto-
zunk. Magyar-
ország Trianon 
előtt. Az osztrák– 
Magyar Monar-
chia rajzokban 
(2021. január 
18-ig)
• átutazó – Sean 
Scully retrospek-
tív kiállítása (ok-
tóber 14. – 2021. 
január 31.)

Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára
I. ker., Bécsi kapu tér 2–4. Tel.: 1-225-2843
Nyitva: hétfő–péntek 10–18 óráig.

• A nemzet emlékezete – A magyar történe-
lem mérföldkövei (2021. szeptemberig)
A kiállítás az elmúlt 1000 év legfontosabb 
magyar dokumentumaiból válogat.

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

• World press photo 2020 (október 25-ig)
• péLDA-képeim – Tóth józsef (Füles) fotókiállí-
tása (a World press photo kísérőkiállítás)
(október 25-ig)
• rejtőzködő örökségünk – minikiállítás-soro-
zat (november 30-ig)
• közös időnk ’89–90 – a Magyar nemzeti 
Múzeum közösségi kiállítása (december 31-ig)
• Ars et virtus –Horvátország – Magyaror-
szág. 800 év közös kulturális öröksége
(december 16. – 2021. március 15.)

Magyar Népi 
Iparművészeti Múzeum
I. ker., Fő utca 6. Tel.: 1-201-8734
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. 

• A 21. országos Fazekaspályázat díjazott 
alkotásainak kiállítása (december 12-ig)

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

• Asztrofotó-kiállítás (november 2-ig)
• pál jános festőművész kiállítása (november 13-ig)
• rejtélyek, sorsok, múmiák (november 13-ig)
• Sergei Merjeevski szobrászművész kiállítása 
(november 13-ig)
• Hortus Sempervirens – könyvóriások virá-
goskertje (december 31-ig)
• Varázslatos Magyarország – természetfotó- 
kiállítás (december 31-ig)
• naturart – Az év természetfotósa 
(november 4. – december 31.)

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

• párizstól palm Springsig / From paris to 
palm Springs – robert Doisneau kiállítása
(2021. január 10-ig)
• old Tjikko – nikolai Howalt kiállítása
(október 29. – december 13.)

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

• égi barátaink – 30 éves a MissionArt galé-
ria II. (október 20. – november 3.)
• baranyay András művészete I.
(november 4–18.)
• nagybánya 125 éve 
(december 2. – 2021. január 4.)

Molnár Ani Galéria
VIII. ker., Bródy Sándor utca 36.
Tel.: 30-300-8019. Nyitva: kedd–csütörtök 
12–18 óráig. Más időpontban előzetes beje-
lentkezéssel látogatható. 

• ember Sári és kállay eszter költő kiállítása 
(október 14. – december 12.)
• konok Tamás egyéni kiállítása
(december 16. – 2021. február 28.)

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

• Festmények, szobrok, eszmények – 
Molnár-c. pál festményei és pátzay pál szob-
rai (2021. január 30-ig)

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

• A művészet rendje / Arte legis – kadosa kiss 
józsef képzőművész kiállítása (november 8-ig)
• egy időben – Stúdiólátogatások (október 28. 
– 2021. január 3.)
• kőbányai jános fotográfiái (november 6. – 
2021. január 3.)
• Hórusz Archívum – a kiállítás kardos 
Sándor – ma már körülbelül egymillió darabot 
számláló – privátfotó-gyűjteményéből válogat. 
(november 20. – 2021. január 3.)
• Hét év – 150 kiállítás (november 20. – 
2021. január 3.)

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

• bán-Lazetzky. egy óbudai művészcsalád 
(2021. március 17-ig)

Óbudai Társaskör Galéria
III. ker., Kiskorona u. 7. Tel.: 1-250-0288
Nyitva: kedd–vasárnap 15–19 óráig. 

• Vojnich erzsébet festőművész kiállítása 
(október 14. – november 15.)
• Fekete balázs képzőművész kiállítása  
(november 25. – december 20.)

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

• „Mert nem lehet feledni…” – emlékkiállítás 
a trianoni békeszerződés 100. évfordulója 
emlékére (2021. január 31-ig)

• Végh András 80 (november 18-ig)
• A Magyar Művészeti Akadémia képzőművé-
szeti Tagozatának díjazottjai 2018–2019
(október 28. – december 6.)
• Harag györgy életmű-kiállítása. Harag 
györgy (1925–1985), a kolozsvári állami Ma-
gyar Színház egykori főrendezője, az erdélyi, a 
magyarországi és a román színházművészet 
és színháztörténet korszakos művésze tiszte-
letére szervez emlékévet a Magyar Művészeti 
Akadémia. (november 9–22.)
• LXXX – csíkszentmihályi róbert szobrász-
művész kiállítása (december 15. – 
2021. január 24.)

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 31-ig)
• rézbőrű volt az alkony. Az indián, mint me-
tafora, életalakító tényező, gyerekkori emlék 
nemzedékek sorát kötötte össze, azok közé 
az alapszavak közé tartozott, amihez szinte 
mindenkinek fűződött valamilyen érzelmi 
viszonya. Míg korábban nemzedékek nőttek 
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fel indián regényeket olvasva, és így áthagyo-
mányozódott a közös sors, a szabadságvágy 
eszménye, a történelem, a múlt létezésének 
tapasztalata, mára ezek az olvasatok, az 
indián regények feledésbe merülésével is, las-
san kihullnak a nyelvünkből és üres szóhellyé 
válnak. A kiállítás  ennek a folyamatnak abban 
a pillanatában szeretne nyomot hagyni, ami-
kor éppen „még minden megvan”. (november 
közepe – 2021. augusztus 31.)
• ki mondaná, hogy e hely csatatér? – 
régészeti kutatások a segesvári harctéren 
2018–2019 (november 27. – 2021. február 28.)
• örökre hó alatt marad – kamarakiállítás 
az Ars Sacra Fesztivál keretében. A kiállítás 
20. századi és kortárs magyar költők Istenhez 
fűződő kapcsolatáról szóló versekből válogat. 
(2021. január 17-ig)
• édes Anna / kosztolányi – Trianon 100 
(2021. szeptember 30-ig)
• új vizeken… – Írók és művészek Székely 
Aladár műtermében. 150 éve született a 20. 
századi magyar portréfényképezés útját meg-
határozó fotográfus. A kiállítás arra vállalko-
zik, hogy ismert és eddig nem publikált képek 
segítségével betekintést engedjen a művész 
személyes életébe, a műteremben folyó alkotó-
munka kisebb műhelytitkaiba, nem utolsósor-
ban pedig több mint 100 fotó segítségével 
felrajzolja a Székely dinasztia három és fél 
évtizedes működésének jellemző vonulatait. 
(október 22. – 2021. január 31.)

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

• Drágakőre festve – Antonio Tempesta 
újonnan felfedezett képe(i) az Iparművészeti 
Múzeumban (2020. december 31-ig)

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.

• 38. Magyar Sajtófotó kiállítás (november 15-ig)
• robert capa, a tudósító (december 31-ig)

• Dürer kora – német rajzok és metszetek a 
Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből 
(2021. január 10-ig)

• budavári legendák – szabadtéri fotókiállítás 
(november 15-ig)

Vasarely Múzeum
III. ker., Szentlélek tér 6. 
Tel.: 1-388-7551 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–17.45 óráig. 

• Fény / Mozgás / Illúzió – válogatás a Suciu- 
és a Szöllősi-nagy–nemes-gyűjteményből 
(november 15-ig)

Viltin Galéria
VI. ker., Vasvári Pál u. 1. 
Tel.: 30-754-8999
Nyitva: kedd–péntek 13–18 óráig, 
szombaton 11–17 óráig. 

• orbán előd képzőművész önálló kiállítása 
(október 28. – november 28.)
• joláthy Attila festőművész kiállítása 
(december 2. – 2021. január 31.)

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

• néhány a kedvenc dolgaim közül – kortárs 
művészet Havasi józsef gyűjteményéből
(november 3–21.)
• örökségvédelem – az első Magyar Látvány-
tár kiállítása (november 27. – december 17.)
• emlék – Albert katalin képzőművész és 
ganczaugh Miklós festőművész kiállítása
(2021. január–február) 
• bukta norbert egyéni kiállítása 
(2021. február–március)

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

• Hantai Simon festőművész kiállítása (októ-
ber 16. – november 17.)
• nemes Márton festőművész kiállítása (nov-
ember 27. – december 27.)
• Magyarok a Selyemúton III. – Székely ván-
dor a lámák között. kőrösi csoma Sándor és a 
magyar keletkutatás kezdetei
(2021. január 8. – február 7.)

• capa-nagydíj 2020 – Halász Dániel, 
neogrády-kiss barnabás és Szalay krisztina 
kiállítása (október 21. – november 29.)
• Hemző-díj – csudai Sándor kiállítása
(november 5–14.) 

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

• oktatás, hagyomány, innováció. A Semmel-
weis egyetem 250 éve (2021. június 30-ig)

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

Trafó Galéria
IX. ker., Liliom u. 41. Tel.: 20-400-6062
Nyitva: kedd–vasárnap 16–19 óráig, nagyter-
mi előadásnapokon 16–22 óráig. 

• perlaki Márton fotográfus kiállítása
(október 30. – december 6.)

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 (november 14-ig)

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

• Dobozember – czigány ákos fotográfus és 
néma júlia keramikus tervezőművész kiállítá-
sa (november 14-ig)

Várkert Bazár
I. ker., Déli panoráma terasz
Tel.: 1-225-0310
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vidék
BAJA

Bácskai Kultúrpalota
Szentháromság tér 3. Tel.: 79-321-341 
Nyitva: hétfő–kedd és csütörtök–péntek 8–16 
óráig, szerdán 8–17 óráig. 

• A pannon Art, a Subotica a croat, a beliscen 
a belart és a Dusnoki HubArt közös, nemzetkö-
zi kiállítása (november 6. – december 1.)
• Vincze zsuzsanna festő kiállítása
(november 13. – december 2.)
• Hajdú Mónika visual artist kiállítása
(december 3. – 2021. január 27.)
• zsom Marianna festő kiállítása
(december 4. – 2021. január 13.)

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 10-ig)
• Top 10 – kortárs magyar / Hungarian 
contemporary (2021. január 10-ig)

BUDAKESzI

Punktum Galéria és Műhely
Fő u. 250. Tel.: 30-927-2044
Nyitva: Novemberben hétfő 12–15, kedd 
13–16, szerda 10–14, csütörtök 17–19,  
péntek változó, szombat 10-12 óráig.

• A mérhetetlen ismeretlen csodás megnyilvá-
nulásának megmagyarázhatatlan rejtélye –  
kóté zsolt Miklós fotókiállítása (november 6–30.)

DEBRECEN

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

• kilenc alkotó kilencven műve – a Természettár 
botanica Historica kiállítása (november 11-ig)
• polgári sikk – válogatás a Déri Múzeum 
iparművészeti gyűjteményének anyagából 
(december 31-ig)
• Legújabb kincseink. A kiállításon a múzeum 
régészeti Tárának közelmúltban napvilágra 
került, rendkívül értékes darabjaival ismerked-
hetnek meg a kupolában (december 31-ig)

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

• 20 éves a grafikusművészek Ajtósi Dürer 
egyesülete (október 22. – november 22.)
• negyedszázad – rékasi Attila fotóművész 
kiállítása (november 9–18.)  
• 38. Magyar Sajtófotó kiállítás
(november 9–18.)  
• nóra és az igazgyöngy – L. ritók nóra 
grafikusművész és tanítványai kiállítása
(november 27. – 2021. január 10.)

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

• Időhúzás – kicsiny balázs kiállítása
(november 7. – 2021. április 11.)

DUNAúJVáROS

Intercisa Múzeum
Városháza tér 4. Tel.: 25-411-315 
Nyitva: kedd–péntek 10–16 óráig. 

• 70 éves a város – „...hétszáz nap alatt város 
született a kukoricaföldek helyén” 
(november 15-ig)

ESzTERGOM

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

• Téridő - brassai gabriella festőművész és 
Vida judit keramikus kiállítása (október 30- 
december 2. )

GöDöLLő

Gödöllői Királyi Kastély
Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.
Tel.: 28-410-124 
Nyitva: mindennap 10–18 óráig.

• erzsébet királyné gardróbja – 
kamarakiállítás (december 31-ig)

Gödöllői Városi Múzeum
Szabadság tér 5. Tel.: 28-421-997
Nyitva: szerda–vasárnap 10–16 óráig. 

• Mesés (b)irodalom (2021. március 28-ig)

GYőR

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

• Trianon 100 – „Isten és hazaszeretetünk 
1000 évig tartotta fenn!” – történeti és művé-
szeti kiállítás (december 31-ig)

GYULA

Gyulai Almásy-kastély 
Látogatóközpont
Kossuth u. 15. Tel.: 66-650-218
Nyitva: mindennap 10–18 óráig. 

• kincsek őrzője – 150 éves a gyulai erkel 
Ferenc Múzeum (november 30-ig)

HÓDMEzőVáSáRHELY

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

• 67. őszi Tárlat (november 22. – 
2021. február 28.)

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

• A hódmezővásárhelyi népi szecessziós kerá-
mia (december 13-ig)
• építés alatt – régészeti pillanatképek Hód-
mezővásárhelyről (2013–2019)
(2021. január 10-ig)

KALOCSA

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

• Trianon (2021. szeptember 5-ig)

KáPOLNáSNYÉK

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

• Vadászfegyverek – Fegyvervadászok
(december 27-ig)

KAPOSVáR

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

• Szódavíz, egy magyar kultuszital
(december 31-ig)
• ez sör! A sörnevelőtől a sörgyárig– vándor-
kiállítás (december 31-ig)
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KECSKEMÉT

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

• összhang – Incze Mózes és boldi (Szmrecsányi 
boldizsár) kiállítása (december 15-ig)

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

• Magyarország áldott emlékezetű királynéja 
– Sisi, Ferenczy Ida és a magyar udvartartás
(2021. február 28-ig)

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.

• Töredékek – krepsz István festőművész 
kiállítása 

MISKOLC

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

• Veres Lajos festőművész tárlata – válogatás 
öt évtized képeiből (november közepe – 2021. 
január vége) 
• rajzok verssorokra – Válogatás Feledy 
gyula (1928 – 2010) grafikusművész irodalmi 
illusztrációiból (2021. április 30-ig)

Herman Ottó Múzeum Képtára
Görgey Artúr utca 28. Tel.: 46-560-170 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

• népi vallásosság (október 20. – 2021.)

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 
gyűjteményéből (2021. április 30-ig)

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

• I. budapesti Illusztrációs Fesztivál váloga-
tott anyaga (november 28-ig)
• Amiként kezdtem... – F. balogh erzsébet 
festőművész kiállítása (november 28-ig)
• A sziklától a kőbaltáig – a jósa András 
Múzeum régészeti vándorkiállítása
(2021. február 7-ig)

• Teljesítmény – a kép/Test/Lét összművészeti 
programsorozat keretén belül megvalósuló idő-
szaki kiállítás (október 29. – 2021. január 23.)
• 25. Miskolci Téli Tárlat (december 12. – 
2021. január 23.)

Színészmúzeum – Thália-ház
Déryné u. 3. Tel.: 46-500-680 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig. 

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

• orvoslás a századfordulón – kállay rudolf-
emlékkiállítás (december 31-ig)
• D. papp Sándor 70 – az újfehértói festőmű-
vész kiállítása 70. születésnapja alkalmából 
(december 31-ig)

ÓPUSzTASzER

Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark
Szoborkert 68. Tel.: 62-275-133/103 vagy 104
Nyitva: kedd–vasárnap 10–16 óráig.

• Szerét ejtették – 50 éves az ópusztaszeri 
nemzeti Történeti emlékpark (2021. május 31-ig)

PANNONHALMA

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

• Vendég+látás – fotókiállítás (november 11-ig)
• „Adoro te devote…”. A kiállítás a muzeális 
könyvgyűjtemény egyes kötetei segítségével 
az eucharisztia ószövetségi előképeit, az utol-
só vacsora eseményeit és a különböző korok 
oltáriszentség-tiszteletének megnyilvánulása-
it mutatja be. (november 11-ig)
• Vendégségben testnél és léleknél – Meinrad 
Dufner oSb életmű-kiállítása (2021. február 17-ig)

PáPA

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

• Albrecht Dürer – A reneszánsz zseni és kora 
(2020. december 31-ig)

PÉCS

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

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. 

• zana 100 –  kiállítás a 100 éve született 
zana Dezső gyűjteményéből (november 14-ig)

KESzTHELY

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

• Fotók, filmek, karikatúrák – Mészáros 
T. László fotóriporter életmű-kiállítása 
(december 31-ig)

• Viszockij – A Taganka színésze. Az orosz 
színházművészet óriásait bemutató kiállítás- 
sorozat újabb tárlata a legendás színész-költő 
színházi alakításait idézi meg, de hallhatók 
lesznek máig érvényes dalai is. A tárlat anya-
ga a moszkvai bahrusin Színházi Múzeum 
gyűjteményéből érkezik. (2021. január 3-ig)

NYíREGYHázA

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

• pandémia – révész géza fotóművész kiállí-
tása (december 31-ig)
• nyíri agyagból indult – A világhírű komlós 
kerámia (december 31-ig)
• 150 műtárgy – Válogatás a 150 éves jósa 
András Múzeum legszebb műtárgyaiból
(december 31-ig)
• rippl-rónai józsef-emlékkiállítás
(október 28. – 2021. január 31.)
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• bizarr vagy pazar? – rovarkiállítás
(2021. március 15-ig)

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

• gábor jenő párizsi utazása – 1926 
(2021. március 28-ig)

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 (december 31-ig)
• christo, a csomagolóművész kiállítása 
(december 31-ig)
• Válogatás a Dornyay béla Múzeum saját 
gyűjteményéből (december 31-ig)

SáROSPATAK

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

• A rákócziak – kiállítás a II. rákóczi Ferenc-
emlékév tiszteletére (december 31-ig)
• 70 éves a Múzeum – fotókiállítás
(december 31-ig)

SáTORALJAúJHELY – 
SzÉPHALOM

A Magyar Nyelv Múzeuma 
Kazinczy u. 275. Tel.: 47-521-236
Nyitva: kedd–vasárnap 8–16 óráig.

• Aranyul – Toldi Miklós és a magyar nyelv.
Arany jános születésének 200. és a Toldi meg-
jelenésének 170. évfordulója alkalmából nyílt  
audiovizuális kiállítás. (december 31-ig)
• élete a remekmű – kazinczy Ferenc, az 
ember és az alkotó (2021. januártól)

SzEGED

Móra Ferenc Múzeum
Roosevelt tér 1–3. Tel.: 62-549-040 
Nyitva: mindennap 10–18 óráig.

• Honfoglalás – Ahogy Munkácsy megfestette. 
A kiállítás azt járja körbe, hogy milyen előzmé-
nyek után született meg Munkácsy gigantikus 
méretű festménye, a Honfoglalás. A tárlaton 
öt eredeti vázlat, négy festmény és egy grafika 
kerül bemutatásra. (december 18-ig)
• gábor áron rézágyúja. Szegeden láthatják 

a gábor áron által öntött ágyúk egyetlen 
megmaradt példányát. A kultikus tárgyon 
kívül további, az 1848-49-es forradalomhoz 
és szabadságharchoz kapcsolódó ereklyéket 
mutat be a kiállítás. (december 18-ig)

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

• átkelés – nagy gábor Munkácsy Mihály-
díjas festőművész, grafikus kiállítása 
(2021. január 3-ig)

SzENTENDRE

Czóbel Béla Múzeum
Templom tér 1. Tel.: 20-742-3145 
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig. 

• egy írónő modellt áll – kádár erzsébet mű-
vei (december 13-ig)

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5. Tel.: 20-779-6657 
Nyitva: mindennap 10–18 óráig.

• eleven üresség – részlet Marghescu Mária 
gyűjteményéből (december 13-ig)
• barcsay 120 (december 13-ig)
• Szentendre a kereskedőváros, a castrumtól 
a kereskedőházig (2021. március 1-jéig)

Kmetty 
János 
Múzeum
Fő tér 21. 
Tel.: 20-779-
6657
Nyitva: 
szerda–
vasárnap 
10–18 
óráig. 

• kmetty 
jános – az 
örök kereső 
(november 
15-ig)

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

• A Szölke-gyűjtemény (november 22-ig)
• Változások – a MAoe képzőművészeti Tagoza-
tának kiállítása (november 25. – december 23.)

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

• Amikor minden más lett – élet a nagy hábo-
rú alatt és után (2021. május 31-ig)

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

• TechTextil  –  A textil és a technika határte-
rületén dolgozó alkotók innovatív munkáinak 
bemutatása (november 15-ig)
• Lássátok, lássátok! Az ünnep lényege képek-
ben (november 18. – december 23.)

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 Szombat-
helyen csaknem másfél évszázada folyó régé-
szeti kutatások legfontosabb eredményeinek 
bemutatása (december 31-ig)

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 
kapcsolatrendszerét nyolc témakörben mutat-
ja be a kiállítás. (december 31-ig)
• Vadászat – közel a természethez. A kiállítás 
látványos válogatása a Föld számos területéről 
származó vadászati emlékeknek, trófeáknak 
(november 27. – 2021. augusztus 31.)

Múzeum Galéria
Káptalan u. 4. Tel.: 72-514-040 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–16 óráig. 

• „Vigyázat, csalok!"– rodolfo-kiállítás – a 
kecskeméti Szórakaténusz játékmúzeum és 
Műhely vándorkiállítása (november 28-ig)

Pécsi Galéria
Széchenyi tér 10. Tel.: 72-511-322
Nyitva: szerda–csütörtök 13–17 óráig, péntek–
vasárnap 11–17 óráig. December 21-től 
2021. január 19-ig zárva.
 
• A test ördöge – győrffy László, kis róka csa-
ba és Szöllősi géza kiállítása (november 22-ig)
• Mátrai erik képzőművész kiállítása advent 
idején (november 27. – 2021. január 24.)

zsolnay Kulturális Negyed
Zsolnay Vilmos utca 37. Tel.: 72-500 350
Nyitva: mindennap 9–17 óráig.

• bábtervezés mesterfokon II. (december 31-ig)
• országos Fotótárlat és árverés
(november 5–17.)
• Lucien és rodolf Hervé fotói
(november 5. – 2021. január 17.)
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Smidt Múzeum
Hollán Ernő u. 2. Tel.: 94-311-038
Nyitva: 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). 
(december 31-ig)

Vasi Skanzen
Árpád u. 30. Tel.: 94-311-004 
Nyitva: kedd–vasárnap 9–17 óráig.

• pitykétől a bicskáig – Fémművesség a vasi ha-
gyományos közösségek életében (november 7-ig)

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 31-ig)

TATABáNYA

Kortárs Galéria
Szent Borbála tér 1. (A Vértes Agorája)
Tel.: 34-688-146 
Nyitva: hétfő–péntek 10–20 óráig, 
szombaton és vasárnap 10–18 óráig.

• rész egész – a Magyar Festők Társaságá-
nak kollázskiállítása (november 15-ig)
• Magyar képzőművészeti egyetem kép-
grafika tanszék hallgatóinak és mestereinek 
kiállítása (november 20. – december 31.)

• Magyar képző- és Iparművészek Szövetsége 
szobrász tagozatának kiállítása 
(2021. január 8. – február 7.)

Tatabányai Múzeum
Szent Borbála tér 1. (a Vértes Agorája épülete)
Tel.: 20-251-6007 
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig. 

• Térváltás – Válogatás a Tatabányai Múzeum 
képzőművészeti raktárából (december 5-ig)

VESzPRÉM 

Hősök Kapuja Látogatóközpont
Vár. u. 2. Tel.: 30-789-4524
Nyitva: szerda–vasárnap 9–17 óráig.

• Fényben tündöklő – Válogatás a Laczkó 
Dezső Múzeum kortárs üvegművészeti gyűjte-
ményéből (december 31-ig)

Laczkó Dezső Múzeum
Erzsébet sétány 1. Tel.: 30-208-2428 
Nyitva: szerda–vasárnap 10–18 óráig.

•…de a fátyol nehéz gúnya… – Viseletek a 
kárpát-medencéből (december 31-ig)
• A fiúk a lányokkal táncolnak reggelig – gáspár 
gábor fotóriporter kiállítása (november 30-ig) 
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Modigliani, Botticelli művei 
és Pompeji titkai a mozivásznon

A művészet templomai című mozifi lm-sorozat az egyetemes művészet kiemelkedő alkotóit, 
intézményeit és műkincseit mutatja be moziélményként, egyszerre szórakoztató és ismeret-
terjesztő formában. 

Az évente 4-6 új fi lmmel jelentkező sorozat következő epizódja Modigliani centenárium 
címmel október 22-től látható Budapesten az Urániában és országszerte az art mozikban. 
A tragikusan fi atalon elhunyt olasz avantgárd festő és szobrász, Amedeo Modigliani (1884–
1920) halálának 100. évfordulója alkalmából készült fi lmben új, eddig ismeretlen nézőpont-
ból tárul fel művészi pályája és magánélete: az élettársa, Jeanne Hébuterne emlékirataiból, 
aki két nappal Modigliani halála után öngyilkosságot követett el. 

November 26-tól érkezik a mozikba a Botticelli és a Mediciek, amely „a szépség feltaláló-
jának” is nevezett Sandro Botticelli (1445–1510) életén, küzdelmein és sikerein, valamint a 
legismertebb reneszánsz művészetpártolóval és patrónussal, Lorenzo „Il Magnifi co” Medi-
civel való kapcsolatán keresztül mutatja be Firenze és alkotóműhelyeinek virágzó korszakát. 
Végül december 17-től érkezik a mozikba a Pompeji – A bűnös város. A vulkánkitörés helyett 
inkább a római lakosok rekonstruált mindennapjaira fókuszáló fi lmben feltárulnak a titkok-
kal övezett város rejtélyei, amelyek jelentős hatást gyakoroltak az egyetemes kultúra és 
művészet fejlődésére a neoklasszicizmustól a kortárs művészetekig.

A sorozat korábbi részei is rendszeresen elérhetők budapesti fi lmklubvetítéseken a Vár-
kert Bazárban és az Art+ Cinemában. A mozivetítések mellett 2020 tavaszától otthonról 
nézhető formában is elérhetők a fi lmek a sorozat online fi lmkölcsönzőjében.

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



„Ragyogjon embeRméltóság sugáRa”

látogatható: Március 15-től december 1-ig hétfő 
kivételével minden nap 10-18 óráig,

december 2-től március 14-ig bejelentkezés alapján.
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