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 Cilinder és lokni, avagy 
az osztrák biedermeier a 

balatonnál
A Szépművészeti Múzeum épületének nemrég 
elkezdett felújításával vált lehetővé az, hogy a 
munkálatok elkövetkező éveinek ideje alatt a 
múzeum népszerű biedermeier együttese Ba-
latonfüred közönségének is bemutatkozzon. A 
19. század első felében és közepén egész Kö-
zép-Európában divatossá vált művészeti stílus 
kialakulása a középpolgárság megerősödésé-
vel volt szoros összefüggésben. A feltörekvő új 
társadalmi erő igyekezett saját ízlése szerint 
megformálni környezetét, a művészeti és lak-
berendezési termékek megválasztásakor el-
sődleges szempont volt a komfortérzet kialakí-
tása, míg az öltözködésben a púpos szoknya, a 
cilinder, a főkötő és a sétapálca hódított. A bie-
dermeier otthonok gazdái szívesen díszítették 
falaikat a ház lakóinak arcképeivel, valamint 
a hétköznapi környezet nyugalmat árasztó, 
békés jeleneteivel. Az irányzat központja Bécs 
volt, ahol kiemelkedő tehetségű festők igye-
keztek kielégíteni az otthonába visszahúzódó 
polgári réteg igényeit. A kiállításra ezeknek a 
kiváló osztrák művészeknek az alkotásaiból 
válogattak, köztük lesz Friedrich von Amerling, 
Johann Nepomuk Ender, Franz Eybl vagy Ferdi-
nand Georg Waldmüller több, albumokból már 
jól ismert műve is.

   CiliNdEr éS loKNi – oSztráK BiEdErMEiEr 
KépEK A SzépMűvéSzEti MúzEuMBól
vaszary Galéria, Balatonfüred
2017. december 31-ig

Pelso 2015
X. kerámia és gobelin Biennále

idén nyáron is a keszthelyi Balatoni Múzeum ad 
otthont az 1997 óta nagy sikerrel futó Kerámia 
és Gobelin Biennálénak. A minden páratlan év-
ben megrendezett országos seregszemle immár 
tizedik alkalommal fut pelso néven, mely nem- 
csak a Balaton ókori nevére utal, hanem a Ba-
laton környéki tájak, a hajdani pannónia kultúr-
történetét is jelenti, és hívószóként serkenti mun-
kára az érett és a fiatal művészeket. A biennálé 
szervezői minden alkalommal egy-egy feldolgo-
zásra váró témát adnak a kiállító művészeknek, 
erre az évre pannónia provincia hitvilága, „pan-
nónia istenei” volt a megadott tematika. pannó-
nia története i.e. 12-ben kezdődött és i.u. 430 kö-
rül ért véget. Ez a valamivel több mint 400 év a 
régió egyik virágkorát jelentette, a rómaiak által 
ránk hagyott örökség azóta is mindennapjaink 
része, hitvilágának megidézése pedig gazdag 
forrást adott a tárlaton szereplő kortárs alkotók 
számára. A biennále jól reprezentálja a hazai 
kerámia- és textilművészet változatosságát, 
technikai sokszínűségét, és a szervezők különö-
sen büszkék arra, hogy az évek során a Balaton 
Fesztivál kiemelt képzőművészeti programjává 
nőtte ki magát a rendezvény.

   pElSo 2015
X. KEráMiA éS GoBEliN BiENNálE
Balatoni Múzeum, Keszthely
szeptember 20-ig

Pilinszky és Fehérvár
A székesfehérvári Szent istván Király Múzeum új 
időszaki kiállítása pilinszky János és a város kapcso-
latát veszi górcső alá. pilinszky több szállal kötődött 
Székesfehérvárhoz, a helyiek büszkeségére sokszor 
megfordult a városban, élete utolsó évét is itt töltöt-
te. utolsó nyilvános szereplése is Fehérvárhoz köt-
hető, hisz 1981-ben, Bartók Béla 100. születésnapja 
alkalmából, a ii. rákóczi Ferenc általános iskolában 
tartott rendhagyó irodalomórát. A három izgalmas 
témára felfűzött tárlat első részében képzőművé-

szeti alkotásokat mutatnak be azoktól a művészektől (Kondor Béla, Korniss dezső, Szenes zsuzsa, 
ország lili, Schaár Erzsébet), akiknek kiállítását a ’60-as és ’70-es években pilinszky nyitotta meg 
az istván Király Múzeumban (ma: Szent istván Király Múzeum). A kiállítás második részében egy 
érdekes portréfilm látható. A filmben olyan székesfehérvári emberek szólalnak meg, és mondják 
el élményeiket, akik jól ismerték pilinszkyt. A harmadik részben egykori barátok, ismerősök visz-
szaemlékezéseivel idézték meg a költő emlékét, valamint általa dedikált és róla szóló könyvekkel, 
publikációkkal és fotókkal is a kiállítás ezen szegletében találkozhatnak az érdeklődők.

   piliNSzKy éS FEhérvár
Szent istván Király Múzeum, Székesfehérvár
október 31-ig

várad kincsei deBrecenBen
páratlan alapossággal összeválogatott, rendkívül értékes tárgyakban gyönyörködhetnek a déri 
Múzeum legújabb kiállításának látogatói. A szeptember közepéig nyitva tartó tárlat a régmúltra 
emlékeztet, arra, hogy 300 éve tért vissza a katolicizmus debrecen-
be. Csáky imre bíboros, nagyváradi püspök a 18. századi Magyar-
ország egyik legbefolyásosabb egyházi alakja volt. Nevéhez kötődik, 
hogy 1715-ben debrecen visszakapta szabad királyi városi rangját, 
és hogy ennek nyomán felépült Kelet-Magyarország egyik legszebb 
barokk temploma, a debreceni Szent Anna-templom. Az évforduló 
tiszteletére a Nagyváradi római Katolikus püspökség egyházművé-
szeti gyűjteményéből láthat válogatást a közönség. A látogatók meg-
csodálhatják többek között azt az arany selyem, ezüsttel ékes papi 
öltözéket, amelyet 1780-ban Mária terézia ruháiból varrtak, de lát-
hatják lipovnitczky istván nagyváradi püspök rómában készült színes 
selyemhímzésű ornátusát is. Az ötvösmunkák között figyelemreméltó 
az a Jézus Krisztus ereklyéket tartalmazó ezüst, barokk oltárkereszt, 
amelyet Bjelik imre tábori püspök Ferenc József császártól kapott.  
A számos lenyűgöző tárgy között legkülönlegesebb mégis Forgách pál 
nagyváradi püspök ékkövekkel és zománcképekkel díszített, kivétele-
sen szép pásztorbotja, amelyet a váradi püspökök ma is előszeretettel 
használnak a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával.

   várAd KiNCSEi dEBrECENBEN
déri Múzeum, debrecen
szeptember 13-ig
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a királyi könyvtár – 35 Corvina titkai
 
Mátyás király (1458–1490) könyvtára – korabeli nevén Bibliotheca Corvina vagy Bibliotheca 
Augusta –  az első reneszánsz fejedelmi bibliotéka volt Európának az Alpoktól északra elterülő 
részén. A körülbelül 2000 kötetet számláló gyűjtemény elsősorban humanista érdeklődést tükrö-
zött, antik szerzők, egyházatyák és kortárs szerzők műveit foglalta magába.  A kódexeket részben 
itáliából vásárolták, részben pedig a budai műhelyben állították elő, de Beatrix királynő is gazdag 
könyvgyűjteményt hozott magával házasságkötésükkor. A corvinákat a trónterem közelében lévő 

díszes könyvtárteremben őrizték, egyedi, egyenesen a budai 
királyi könyvtár számára készített aranyozott bőrkötéssel vagy 
színes bársonykötéssel vonták be, a kódexek címlapjára pedig 
Mátyás címerét festették. A királyi könyvtár a török hódítással, 
Buda bevételekor pusztult el végleg, egy részét a törökök isz-
tambulba vitték. Azok a kötetek élték csak túl az évszázadokat, 
amelyek még a hódítás előtt Nyugat-Európába kerültek. Ennek 
köszönhetően ma körülbelül 216 hiteles corvinát ismerünk, eb-
ből a Nemzeti Könyvtár 35-öt őriz. A kiállításon a 35 corvina hi-
teles másolatai és a kódexekből származó pompás fotóanyag 
alapján a látogató képet alkothat a teljes egykori Corvina 
Könyvtárról, a részletes kísérőszövegek pedig feltárják lebilin-
cselő történetüket és gazdag, sokszor titkokat rejtő világukat.
 
   A Királyi KöNyvtár – 35 CorviNA titKAi 
hASoNMáSoK, KépEK, SzövEGEK éS FilMEK tüKréBEN 
országos Széchényi Könyvtár
szeptember 27-ig

orosz neoakadémizmus
A virág, ami nem hervad el.

kalocsa_A5-print.indd   2 2015.06.17.   10:55

Mint egy görög szoborba öltött szuperhős: úgy feszít a férfi test-
hez álló kék dresszében, szobrászvésővel kifaragott fürtjeivel 
és klasszikus arcélével a fiatal orosz művésznő, olga tobleruts 
digitális portréján. A kép megidézi az oroszok nagy stílusát, a 
neoklasszicizmust – nem véletlen, hogy ez lett a „Szentpéter-
vári neoakadémizmus” című kiállítás „reklámarca”. A ludwig 
Múzeum – a „vörös horizont” című másik nyári kiállításával 
együtt – egy újabb alig ismert szeletét mutatja be a közelmúlt-
beli orosz képzőművészetnek. Az úgynevezett „szentpétervári 
neoakadémizmus” a kilencvenes évek elején kapott szárnyra 
a nonkonformista orosz filozófus, képzőművész és teoretikus, timur Novikov szellemi irányítása 
alatt. Míg a nyolcvanas években Novikov és új művészei az alternatív rock, a film és a színház 
területén tevékenykedtek, az 1989-ben megalapított „új képzőművészeti akadémia” a szépség fo-
galmát rehabilitálva a klasszicizmus és a historizmus esztétikai értékeihez, történeti formáihoz 
tért vissza, az érzékiség és a hedonizmus bűvöletében. A pesti ludwig Múzeum ebből a különös 
művészeti irányzatból mutat be egy izgalmas csokorra valót.

   SzENtpétErvári NEoAKAdéMizMuS
ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
július 10.–szeptember 13.
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metamorPhosis transylvaniae 
több olyan képzőművészeti szervezet kellene, mint a kolozsvári székhelyű Barabás Miklós Céh, 
akik a nehézségek és a több évtizedes kényszerszünet ellenére sem adták fel álmaikat. Az 1929-
ben Kós Károly és Szolnay Sándor vezetésével, valamint gróf Bánffy Miklós támogatásával alapí-
tott egyesület célja ma nem kevesebb, mint az erdélyi magyar képzőművészek, iparművészek és 
műkritikusok közös érdekeinek érvényesítése, tevékenységeik nyilvántartása és népszerűsítése, va-
lamint az értékteremtő alkotói pályák ösztönzése és elismerése díjak létrehozásával. A Műcsarnok 
ehhez a heroikus munkához nyújtott most segítő kezet, amikor június 17-től lehetőséget adott a 
Céh fiatal művészeinek a bemu-
tatkozásra, remélve, hogy ezzel 
támogatni tudja őket további 
pályájukon. A kiállításnak van 
még egy apropója, mégpedig 
az, hogy idén Kolozsvár vise-
li az Európa ifjúsági Fővárosa 
megtisztelő címet. Az egyéves 
programsorozatnak szintén fon-
tos állomása ez a tárlat, mellyel 
Kolozsvár és Budapest közti kul-
turális kapcsolatokat szeretnék 
még szorosabbá fűzni. 

   MEtAMorphoSiS  
trANSylvANiAE 
Műcsarnok
szeptember 13-ig

reigl Judit leplei
reigl Judit a második világháború utáni párizsi magyar absztrakt festészet utolsó világhírű tanúja. Az 
elmúlt években mind debrecenben, mind a budapesti ludwig Múzeumban végigkövethettük nagy sza-
bású életművét. Ami nem is teljesen absztrakt, mert újra és újra felbukkannak benne a figurák – akár 

teljesen lecsupaszított, meztelen „lenyomatként”, mint az „Ember” című híres 
sorozatán. A művész hetvenes években készített „lepel/Kódfejtés” című so-
rozata szánt szándékkal egyszerre non-figuratív és ábrázoló. reigl hatalmas 
méretű, mégis légies művekben rögzítette a mozgás folyamatát, lenyoma-
tot készítve az épp akkor abbahagyott „Ember-sorozat” két utolsó vászná-
ról. Könnyű egyiptomi lepellel letakarta a vastagon festett figurákat, és az 
így keletkezett egyenetlen felületre pontosan adagolt híg temperát vitt fel. 
A művek gyorsan megteltek művészettörténeti utalásokkal, nemcsak Cé-
zanne leghíresebb képeinek színskálája tér rajtuk vissza, de nagyon hason-
lítanak a torinói lepelhez is. hasonló méret, mindkettő a fonákján van „meg-
festve”. reigl művei világi csodák: itt a titokzatos tett nem függ a hittől, mert 
a mennyei látványt mesteremberként valósítja meg. A különleges sorozatot 
most az egri Kepes intézetben csodálhatja meg a közönség.

   Judit reigl – lepel / Kódfejtés 
Kepes intézet, Eger 
szeptember 15-ig

Capa in color - roBert Capa 
színes Fotói először európában!
robert Capa (1913-1954) világhírű magyar 
származású fotográfus elsősorban fekete-fehér 
háborús képriportjairól vált ismertté. A spanyol 
polgárháború és a második világháború alatt 
készített megrendítő képeit a világ számos ga-
lériájában kiállították, a Capa Központ legújabb 
tárlata azonban most nem azt a Capát szeretné 
bemutatni, akit eddig mindenki jól ismert. Keve-
sen tudják, hogy 1938-tól rendszeresen készített 
színes képeket is, 1947-től haláláig pedig szinte 
majdnem mindig két fényképezőgépet hordott 
magával: egyet fekete-fehér, egyet pedig színes 
filmmel felszerelve. Színes fényképeken örökítet-
te meg többek között pablo picassót nyaralás 
közben, Ernest hemingwayt és fiát, Gregoryt 
idahói vadászatukon, vagy épp ingrid Berg-
mant és George Sanders színészeket roberto 
rossellini: olaszországi utazások című filmjének 
forgatásán. lenyűgözőek továbbá a svájci és 
francia síparadicsomokat bemutató színes fotói 
is, melyekről az emberek háború utáni felszaba-
dultsága és életöröme sugárzik. Az átfogó kiál-
lításon száznál is több színes fotográfia látható, 

ennek egy része még Capa életében megjelent 
ismert, képes magazinokban, de többségükkel 
most először, a Capa Központban találkozhat-
nak a látogatók.

   CApA iN Color
robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 
szeptember 20-ig

robert Capa [Capucine francia modell és színésznő 
az erkélyen, róma], 1951. augusztus © robert Capa / 
international Center of photography / Magnum photos

8  |  à la cARTe à la cARTe  |  9  



10  |  nézőpont nézőpont  |  11  

Frissen kinevezett szentendrei múzeumigaz-
gatóként mi tartozik a hatásköre alá?
Június 1-től vagyok a Ferenczy Múzeum igaz-
gatója. A név kissé megtévesztő lehet azoknak, 
akik nem járatosak a múzeumok világában, 
illetve nem követték az elmúlt években bekö-
vetkezett változásokat. A Ferenczy Múzeum 
nemcsak a Ferenczy-család képzőművészeti 
hagyatékát gondozza, hanem ellátja a pár éve 
megszűnt pest Megyei Múzeumi igazgatóság 
összes funkcióját. Számos intézmény tartozik 
hozzá, külső helyszínek, tagintézmények, Szent-
endrén és pest megyében, a nemrég felújított 
központi pajor Kúriától a Kovács Margit Mú-
zeumig, a tápiószelei Blaskovich Múzeumtól 

Szentendre nagyon népszerű a turisták kö-
rében, de a múzeumok felszereltsége sok-
szor nem megfelelő a modern turizmus ki-
szolgálásához. 
A városnak remek adottságai vannak a mú-
zeumok terén is, de valóban nem aknázza ki 
mindig valamennyi lehetőségét. Az, hogy ez 
ne így legyen, most már az én felelősségem 
is. A turizmus komoly esély, még akkor is, ha 
sokan csak egy napra ruccannak át Buda-
pestről Szentendrére. Mivel a Fő téren min-
denki megfordul, azt tervezem, hogy ott lesz 
az intézményrendszerünk kapuja: a Szent-
endrei Képtár. olyan kiállításokat tervezek 
ide, amelyek a nagyközönség számára is von-
zóak. Az épületben hamarosan megnyitjuk 
az állandó helytörténeti tárlatot, s berende-
zünk egy korszerű múzeumshopot is. A nem-
rég felújított – hév állomáshoz közelebb eső 
– pajor Kúriában is változtatásokat tervezek. 
hozzá fogunk nyúlni az állandó kiállításhoz 
és megnyitjuk végre az utcai bejáratot. Sze-
retném, ha jobban ki tudnánk használni a 
belső udvar lehetőségeit is.  

További rekonstrukciók is várhatóak?
igen. A Czóbel Múzeummal kezdünk – an-
nak nem halasztható tovább a felújítása. 
ha minden a tervek szerint alakul, jövő 
nyáron már megújulva várja a látogatókat. 
Szeretném, ha minél előbb befejezhetnénk 
a MűvészetMalom félig rekonstruált épü-
letét. de nem csak épület-felújításokat ter-
vezek: sok-sok apró változás lesz, amelyek 
reményeim szerint jelentősen javítanak 
majd a szentendrei múzeumok láthatósá-
gán. létrehozzuk a Ferenczy Alapítványt, 
a múzeumi munkába az eddigieknél sokkal 
több területen vonjuk be a Szentendrei Gra-
fikai Műhelyt, ésszerűsítjük a  belépőjegyek 
rendszerét, egy-egy szatelitprogrammal 
kapcsolódunk az Art Market kortárs művé-
szeti vásárhoz, jövőre pedig egy nemzetközi 
kitekintésű művészeti fesztivált tervezünk 
útjára indítani Szentendrén.

Milyen kiállítások készülnek a közeljövő-
ben a Ferenczy Múzeum intézményeiben?
Nagy terveim vannak – de mivel ezek megva-
lósításáról a kollégáimmal is csak a nyáron 
tudok egyeztetni, korai lenne még nyilvá-
nosan beszélni róluk. Ami most a legfonto-

őrségváltás szentendrén
A Ferencz y MúzeuM új igAzgAtóját, gulyás gábort kérdez tük kiállításokról 
és tervekről. átépítések, rekonstrukciók, k AtAlógusok. és A nyári szenzáció: 
perlrot t csAbA vilMos.

sabb, az a MűvészetMalomban megnyílt 
perlrott-tárlat! A Szenvedély és ráció címet 
viselő perlrott Csaba-kiállítás a modern ma-
gyar festészet egyik legfontosabb alakjának 
eddigi legnagyobb szabású bemutatása. 
Fantasztikus élmény a tárlat, amely egész 
nyáron elérhető a Szentendrére látogatók 
számára. Nagy öröm, hogy időben elkészült 
hozzá a reprezentatív katalógus is – ezt a 
gyakorlatot szeretnénk követni a jövőben is. 
Szükség is van rá, mert perlrott életműve ke-
véssé ismert – pedig nemzetközi színvonalú 
teljesítmény. Az elmúlt napokban többektől 
hallottam, hogy ez ma a legszebb, egyszer-
smind legizgalmasabb magyar kiállítás. 
Nehezen tudnám cáfolni az ilyen lelkesült 
véleményeket. Jó érzés, hogy idén nyáron is 
van egy olyan tárlat, amely miatt különösen 
érdemes eljönni Szentendrére. Azt pedig iga-
zán jó látni, hogy milyen sokan el is jönnek!

a zebegényi Szőnyi istván Emlékmúzeumig, a 
Szentendrei Képtártól a MűvészetMalomig. 

Korábban sikeres alapító-igazgatója volt a 
debreceni MODEM-nek, majd a fővárosi Mű-
csarnok vezetőjeként is kipróbálta magát. Mi 
vonzotta most Szentendrére?
Elsősorban ennek a komplex múzeumnak a 
többféle gyűjtőköre jelentett számomra nagy 
vonzerőt, amibe beletartozik az erős régésze-
ti vonal, vagy akár az irodalomtörténeti szál 
is (amelyet egyébként erősíteni tervezek). de 
ami leginkább vonzott, az nem más, mint hogy 
Szentendre a magyar képzőművészet fővárosa. 
Nagy élmény itt dolgozni.

   SzENvEdély éS ráCió – pErlrott CSABA 
vilMoS élEtMű-KiállítáS 
MűvészetMalom, Szentendre  
szeptember 6-ig
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Honnan jött az ötlet, hogy épp a hódmezővá-
sárhelyi Tornyai János Múzeumban rendez-
zenek Barcsay Jenőnek életmű-kiállítást? 
A tornyai Múzeum befogadóintézményként 
vesz részt a Kovács Gábor Művészeti Alapít-
vány vidéki kiállításprogram-
jában. Mindemellett hódme-
zővásárhely számára fontos 
szempont az is, hogy olyan 
művészek életművét mutas-
sa be, akik országos szinten 
is elismert alkotók, de szo-
rosabb vagy lazább módon 
kötődnek a város múltjához. 
Barcsay egy rövid ideig, 1925 
körül kapcsolódott a környék 
művészeti életéhez. 

Mi volt a rendezési alapelv?
Barcsay életművéről utoljára 
1986-ban jelent meg nagyobb 
lélegzetvételű monográfia, 
átfogó életmű-kiállításra pe- 
dig – a halála óta eltelt közel 
harminc évben – nem került 
sor. Barcsay nagyon hamar a 
kanonizált művészettörténet 
része lett. Ez a megközelítés 
viszont sokáig nem tette le-
hetővé, hogy kritikus megkö-
zelítésben értelmezzük újra 
ezt a hatalmas, hat évtizedes 
munkásságot. Ennek most ér-
kezett el az ideje.

És hogyan sikerült átértelmezni Barcsay 
munkásságát?
A művész maga is sokat tett azért, hogy egy 
olyan kép, olyan „imidzs” alakuljon ki róla, 
amelyet ma is ismerünk. Az 1978-ban Szent-
endrén megnyílt múzeumába ő maga válo-
gatta a kiállításra kerülő anyagot, a „megta-

tíz évvel ezelőtt még sulykolni kellett a fejekbe, 
hogy a némiképp egzotikusan csengő névvel 
rendelkező olyan fotós világsztárok, mint André 
Kertész, robert Capa vagy Brassaï, mind-mind 
a 20. századi nemzetközi fotográfia legnagyobb 
figurái, ráadásul mind magyar származásúak. 
Ma már, több tucat Kertész-kiállítással, Capa-
múzeummal és vándortárlattal a hátunk mö-
gött, ezt nem kell külön hangsúlyozni. Eljött az 
ideje, hogy a múzeumjárók ne csak „best of” 
válogatásokat mutassanak be az életművekből, 
hanem egy-egy izgalmas szelet kerüljön előtér-
be. A Mai Manó házban például André Kertész 
és Szigetbecse kapcsolata. 

Kertész egy évvel halála előtt, 1984-ben 
küldött százhúsz eredeti fotót Szigetbecsére, 
az egykori parasztházból átépített André Ker-
tész Emlékmúzeumba. Az egyetemes fotográ-
fia egyik legfontosabb alkotójaként számon 
tartott Kertész ugyanis ott, azaz a Csepel-
sziget déli részén töltötte gyerekkora megha-

barCsay Jenő vásárhelyen
kubistA l átképek, kibillenthetetlen Festőállványok, MegseMMisítet t FestMények 
és A legendás Művészeti AnAtóMiA. A hódMezővásárhelyi bArcsAy-kiállítás 
kurátorávAl, szAbó noéMivel beszélget tünk.

gadott” korszakait nem is engedte kiállítani.  
A vásárhelyi válogatás erősen koncentrál 
arra, hogy ezeket az anomáliákat kiküszöbölje 
és Barcsay életművét a maga ellentmondásai-
val együtt mutassa be.

A magyar kubizmus elég 
vékonyka, kevéssé termé-
keny izmusnak számít. 
Kijelenthetjük, hogy Bar-
csay mindezek ellenére 
ízig-vérig kubista művész 
volt, akár csak egy kor-
szakában?
Semmiképpen sem. A kö-
zel 260 alkotást tematikai 
csoportokban bemutató ki-
állítás egyik célja az, hogy 
rámutasson arra a sokszínű 
és gazdag művészeti impul-
zusrendszerre, amelynek in - 
tegrálása során Barcsay ki-
alakította önálló stílusát.

Tanári működése hogyan 
jelenik meg a kiállításon?
A kiállítás tervezésekor 
fontos szempont volt, hogy 
Barcsay tanári tevékenysé-
ge, illetve híres műve, a Mű-
vészeti Anatómia hangsú-
lyosan jelenjen meg. Ebből 
a periódusból egyébként 
– magángyűjteményből – 
előbukkant egy olyan rajz-

csoport, amely még soha nem került kiállítás-
ra és igazán izgalmas adalékokkal szolgál a 
Művészeti Anatómia születéséhez.

   BArCSAy JENő, A FEStő éS A tANár
tornyai János Múzeum, hódmezővásárhely
szeptember 6-ig

andré kertész és szigetBeCse
Az egyik legnAgyobb 20. százAdi Fényképészt, André kertészt rengeteg szál kötötte 
egy kis településhez, szigetbecséhez. A MAi MAnó ház utánA járt A kérdésnek.

tározó részét az őt befogadó rokonoknál. „itt 
vagyok a gyerekkori emlékeim legdrágább he-
lyén és fájó szívvel gondolok azokra a gyönyö-
rű emlékekre, mik ide kötnek” – írta 1984-es 
szigetbecsei látogatásakor. 

A Mai Manó ház „André Kertész és Szi-
getbecse” című kiállítása egyaránt tiszteleg 
a nagy fotográfus és az emlékét őrző hagyo-
mány előtt: az örökül hagyott és megmaradt 
119 darab Kertész-fotót, továbbá az össze-
gyűjtött filmeket, interjúkat, dokumentumokat, 
könyveket és aprónyomtatványokat mutatja 
meg, egy ritkán látott összeállítás erejéig. 

Kertész már 14 évesen kapott egy nagy fény-
képezőgépet apjától, de a kiállítás nem a gye-
rekkorról szól, hanem korai évtizedek munkás-
ságáról. például látható az az egészen különös, 
árnyjáték-szerű felvétel, amely Jenő öcsét ábrá-
zolja, amint meztelen faunként táncol a sziget-
becsei domboldalon, fekete árnyéksziluettet 
rajzolva az ellenfényben. de persze megnéz-
hetjük ismét az Abonyban lencsevégre kapott, 
1921-es vak hegedűst, amit a legnagyobb 20. 
századi fotóesszé szerzője, roland Barthes is 
feltétel nélkül csodált.

   ANdré KErtéSz éS SziGEtBECSE
Mai Manó ház – Magyar Fotográfusok háza
október 4-ig
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„lehet, hátrányomra van a kilencágú koronám” 
– nyilatkozta a második világháború közepette 
Batthyány Gyula festőművész. A sajátos art 
deco stílusáról ismert művész ugyanis az egyik 
legősibb arisztokrata családba született 1887-
ben; a fél magyar történelem vérrokona, az 
1848-as miniszterelnök, Batthyány lajostól a 
„szép akasztottig”, idősebb Andrássy Gyuláig. 
Batthyány Gyula gróf is előkelő kastélyokban 
nőtt fel, ma már szinte elképzelhetetlen gazdag-
ság közepette. ráadásul igazi művészetkedvelő 
légkör vette körbe, ugyanis az Andrássy-család 
mindig is rajongott a képzőművészetért, szinte 
mindenki tanult festegetni és rajzolni. hamar 
észrevették Gyula gróf tehetségét, aki egy életre 
elkötelezte magát a festészettel.

Első tanára a virtuóz festőiség nagyvilági 
mestere, vaszary János volt. tőle tanulta a 
századeleji modern gesztusok nyelvezetét, a 
világítóan élénk színfoltok jelentőségét. Majd 
mindehhez hozzátette a belülről fakadó, sajá-
tosan rajzos, illusztrátori nyelvezetét. A gazdag 
arisztokrata festő beutazta közben a fél világot, 
nagy hatást gyakorolt rá a századfordulós gra-
fikák csavaros kifejezésmódja és az akkor be-
robbanó orosz balett fantasztikus világa is. Az 
elegáns és jó modorú grófot magával ragadta 

A petőfi irodalmi Múzeum kiállítási program-
ját, szórakoztató és interaktív bemutatóit a 
múzeumjáró közönség jól ismeri. Azt viszont 
kevéssé köztudott, hogy a múzeum emlékhá-
zak tucatjaival áll kapcsolatban évtizedek óta.
2008-ban alapítottuk meg a Magyar irodalmi 
Emlékházak Egyesületét (MirE), amihez tarto-
zik egy weboldal (www.mire.hu) is rajta térkép-
pel, melyen külön pontokkal jelölve szerepelnek 
az emlékházak és emlékszobák, felsorolva a 
hozzájuk tartozó összes elérhető információt 
és aktuális programot. Körülbelül 65–70 házat 
tartunk számon.

Milyen állapotban vannak általában az em-
lékházak?
Sokhoz évtizedek óta nem nyúltak, kicsit elavul-
tak, nem korszerűek már. 2008-ban indult egy 
finanszírozási program, amelynek keretén belül 
23 házat újítottunk fel, komoly önkormányzati 
segítségekkel. Ezekhez a múzeum adta a kiállí-
tásokat, számítógépekkel, múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal együtt.

Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeumot jellemző 
profi kiállításrendezői szaktudást – a mo-
dern számítógépes eszközöktől a látványos 
installációkig – sikeresen ültették át ezekre 
a külsős helyszínekre?
igen. Mindeközben, az elmúlt években lezajlott 
egy másik változás: a korábbi megyei fenntar-
tók helyét átvették az önkormányzatok. 

batthyány győrben
A dek Adens Art deco-nők és táncos Figurák Festője, bAt thyány gyul A Most A 
győri esterház y-pAlotábAn vendégeskedik. MúzeuMi preMier.

a '20-as évek korstílusa, az art deco. A párizsi 
iparművészeti vásár klasszikus motívumokat és 
modern életérzést vegyítő, szertelen luxust és 
dekadens életélvezetet ünneplő stílusa ponto-
san megfelelt neki. Ebből nőttek ki a hullámzó, 
megnyújtott figurái, amelyek – mint megannyi El 
Greco-szereplő – vonaglanak, kígyóznak a vász-
nakon. Batthyány tobzódott a témákban, fes-
tett éjszakai mulatót, kétes erkölcsű hölgyeket, 
bizarr mitológiai történeteket, reflektorral bevi-
lágított bokszmeccset és nagypolgári vacsora-
társaságot, emberi testként hullámzó tájakat és 
mediterrán városlátképet. 

de fő témája mégiscsak a portré volt: a '30–
40-es évek ünnepelt arcképfestőjévé vált. Az elő-
kelő szalonok jól ismert művészéhez sorra érkez-
tek a korabeli Budapest leggazdagabb képviselői, 
hogy megfestessék magukat. Elsősorban höl-
gyek. „Az arisztokratának mindig s mindenben 
a szépséget kell szolgálnia” – vallotta Batthyány. 
tisztelettel adózott a szépség előtt, a rövid hajú, 
vékony, elegáns, két világháború közötti testideál 
egyik leghűségesebb szószólója volt. 

Batthyány Gyula arisztokrata tartózkodással 
viselte a német térnyerést a magyar politikában. 
(Személy szerint angol- és habsburg-párti volt.) 
A világháború viszont megpecsételte a sorsát: 
az ősi kastélyt lerombolták, kiforgatták vagyo-
nából, az ávó bebörtönözte. A kifinomult szép-
ség megszállottja – 1959-es haláláig – szörnyű 
körülmények között volt kénytelen nélkülözni. 
de eközben is folyamatosan gyártotta nagy ívű, 
agyonzsúfolt történelmi kompozícióit. 

Műveit és nevét tökéletesen elfelejtette az 
utókor. A műgyűjtők a '90-es években fedezték 
fel maguknak újra, az art deco-divat idején – 
de a művészettörténet még mindig viaskodik a 
sokszor túl negédes festményekkel. A közönség 
viszont lelkesedik érte.

   KépEK EGy EltűNt viláGBól – GróF BAt-
thyáNy GyulA GyűJtEMéNyES KiállítáSA
rómer Flóris Művészeti és történeti Múzeum, 
Esterházy-palota, Győr
augusztus 31-ig

„hol lakott itt vörösmarty mihály?”

Melyek a legjobban sikerült emlékházak  
jelenleg az országban?
Sok ilyet tudnék említeni, az egyik a balaton-
füredi Jókai villa, ami öt éve adtak át. A petőfi 
irodalmi Múzeumban őrzött Jókai-hagyaték az 
egyik leggazdagabb írói hagyaték, be lehetett 
belőle „rendezni” a villát. Ez inkább az enteri-
őrmúzeum-típust testesíti meg, sok korhű tárgy-
gyal. Szép a csesztvei Madách-kúria a több-
nyelvű, számítógépes bemutatójával: lapozni 
lehet „Az ember tragédiája” kéziratát, kosz-
tümben lehet játszani a színpadon stb. Már 
csak a népszerűsítés hiányzik! A kápolnásnyéki 
vörösmarty-emlékház gyönyörű a korhű búto-
rokkal, de ott van a teljesen más szemléletű, 
egész modern, balatonszárszói József Attila-
ház is. Szalkszentmártonon van egy remekül 
kialakított mészárszék és fogadó, ami eredeti-
leg a petrovics (petőfi) családé volt, ivóval és 
kármentővel a betyárok számára. Egerben ta-
lálható a Gárdony Géza-emlékház, az író puri-
tán, de teljesen eredeti dolgozószobájával. Jól 
prosperál a sokszoros komplexummá duzzadt 
kiskőrösi petőfi-szülőház is. legutóbb pedig a 
pesti Gát utcában adtunk át egy újabb József 
Attila emlékhelyet. Ez teljesen modern, minden 
mai igényt kielégítő, nagyon interaktív kiállítás.

tele Az ország Apró MúzeuMokk Al, Melyek A MAgyAr íróknAk és költőknek 
állítAnAk eMléket. e. csorbA csill ávAl, A petőFi irodAlMi MúzeuM igAzgAtójávAl 
beszélget tünk Az eMlékházAk Múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

Az interjú hosszabb változata a honlapon olvasható:
www.artkalauz.hu
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A 13. század közepe táján építeni kezdett temp-
lom története szorosan egybefonódott az or-
szág történelmével. A 15. századra fővárossá 
lett Buda főplébániatemplomaként szolgált, ki-
rályaink koronázásának és házasságkötéseinek 
is színtere volt, Mátyás király például mindkét 
esküvőjét itt tartotta. A török megszállás alatt 
az épületet dzsámivá alakították. A visszafogla-
lás után a plébánia katolikus hitéletét a jezsuiták 
élesztették újjá. A templom országos rangját 
1867-ben i. Ferenc József koronázásával, majd 
ezt követően Schulek Frigyes helyreállító munká-
ja révén nyerte vissza. itt hangzott fel először 
liszt Ferenc koronázási miséje, és itt koronázták 
meg közel száz éve iv. Károlyt is. A templomépí-
tészet egyik legcsodálatosabb hazai alkotása 
1987 óta a világörökség része.

A tavaly véget ért felújítás nemcsak az 
épületet varázsolta szebbé, hanem még egy 
szempontból nagy jelentőséggel bírt. A re-
konstrukció során szerzett történeti, régészeti, 
építészettörténeti, művészettörténeti és mű-
szaki felfedezéseknek köszönhetően a szak-
emberek olyan új ismeretekkel gazdagodtak, 
melyek indokolttá tették, hogy ezek egy nagy, 
összegző kiállításon és az ahhoz kapcsolódó tu-
dományos katalógusban közkinccsé váljanak. 
A kiállítás anyagának másik részét a Budapesti 
történeti Múzeum gyűjteményeinek műtárgyai 

mátyás-temPlom 
a budavári nagyBoldogasszony-temPlom évszázadai
A budApesti történeti MúzeuM várMúzeu-
MábAn, és ehhez kApcsolódóAn A Mátyás-
teMploMbAn 2015 tAvAszától nAgyszAbá-
sú, kettős időszAki kiállítás keretében 
MutAtják be A budAvári nAgyboldogAsz-
szony- (Mátyás-) teMploM gAzdAg törté-
netét. A két tárlAt AnnAk A Mintegy 10 
évig tArtó MűeMléki rekonstrukciónAk A 
Méltó lezárásA, Melynek eredMényeként 
A leroMlott állApotú épület MA újrA 
régi Fényében tündököl. 

adják. A múzeum őrzi a templomból szárma-
zó középkori kőfaragványok többségét, az új 
régészeti leleteket, mintegy 4700 építészeti 
tervet a Schulek Frigyes-féle 19. századi nagy 
helyreállítás idejéből, továbbá sok régi fény-
képet és írásos archív anyagot. A kiállításban 
társrendezőként működik közre a Budapest-
vári Nagyboldogasszony Főplébánia is, akik a 
kiállítás anyagához a nyilvánosság előtt eddig 
ismeretlen műtárgyakkal (ötvöstárgyakkal mi-
seruhákkal, berendezési tárgyakkal) járultak 
hozzá.

    MátyáS-tEMploM – A BudAvári NAGy-
BoldoGASSzoNy-tEMploM évSzázAdAi
Budapesti történeti Múzeum vármúzeuma, 
Mátyás-templom
október 18-ig

Manapság nagyon sok szó esik a Szovjetunió 
föld alá kényszerített hatvanas-hetvenes évek-
beli művészetéről, különösen az úgynevezett 
„moszkvai nonkomformistákról”. A nyugati 
múzeumokat kizárólag ez érdekli a második 
világháború utáni orosz képzőművészetből, a 
kortársak mellett. A nyolcvanas évekbeli olva-
dás, a glasznoszty alatt készült félig hivatalos, 
félig ellenzéki művek viszont egész ritkán látha-
tóak. Nem úgy a ludwig Múzeumban, ami épp 
ebből a korszakból válogatott ki egy izgalmas 
kiállítást idén nyárra, „vörös horizont” címmel!

Az anyag zavarbaejtő. Szemjon Fajbiszovics 
például hiperrealista olajfestményt festett az 
italbolt előtt zacskójukat bontogató férfiakról. A 
szocreálhoz illő részletgazdag realizmus ellené-

re élénk társadalomkritika hatja át a képet, eset-
len kisemberek, barna fotós színvilág, fésületlen 
haj, lógó cigaretta és persze az össztársadalmi 
betegség, az alkoholizmus. A vele szemben füg-
gő festmény (készítője: Sven Gundlach) a címe 
alapján szintén beleillene a szocialista realista 
kánonba: „A munkás (Munkás akarsz-e a mun-
kádról álmodni?)”. Csakhogy a megfogalmazás 
teljesen absztrakt, a nyugati képzőművészeti 
stílusokat idézi. Elkent, firkaszerű fekete gesztu-
sok, középen pedig egy teljesen fehér téglalap. 
Csak a felirat utal a munkásokra.

A kiállítás anyaga a ludwig Múzeum rak-
táraiból került elő. ugyanis az alapító német 
csokoládégyáros–műgyűjtő házaspár, peter 
és irene ludwig programszerűen nyitott Ke-

let felé. Megpróbálták kulturális szinten 
lebontani a vasfüggönyt. (Nem véletlen, 
hogy Magyarországgal már a rendszer-
váltás előtt elkezdtek tárgyalni a múze-
umukról.) többször jártak a Szovjetunió-
ban is, hogy gyarapítsák a kollekciójukat. 
Felkeresték a hivatalos körök által kedvelt 
művészeket, nem csak a progresszív el-
lenzékieket. így fordulhatott elő, hogy az 
orosz és ex-szovjet gyűjteményben sok-
féle stílus képviselteti magát. Az egyik 
művész, például Edgars iltners, szovjet 
kitüntetésekkel kidekorált akadémikus, 
a másik pedig, például a már említett 
Sven Gundlach, illegalitásban dolgozó 
performanszművész. van a kései picas-
sót idéző tarka figurális kép, naiv-mesés 
hangon megszólaló festmény, gipszből ki-
öntött realista szoborsorozat, posztimp-
resszionista tájkép, de konceptuális mű is. 

   vöröS horizoNt. 
oroSz éS EX-SzovJEt 
MűvEK A ludWiG MúzEuM 
GyűJtEMéNyéBEN
ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum
szeptember 6-ig

vörös horizont
rendhAgyó vizuális kAlAnd A ludwig MúzeuMbAn: orosz és ex-szovjet Művek A gyűjte-
Ményből. képzőMűvészet A szocreálon túl.
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„te leszel a világ legnagyobb napút festője, na-
gyobb raffaelnél!” – suttogta egy angyali hang 
a felvidéki gyógyszerész fülébe. Aki rögvest bele 
is kezdett a művészeti stúdiumokba, otthagyta a 
patikát és felcsapott festőművésznek. Az angyal-
nak nem lett igaza, raffaellót még mindig többre 
tartja a nemzetközi művészettörténet és a közön-
ség, mint a mi Csontváry Kosztka tivadarunkat. 
de a nemzeti hírnév utolérte a megszállott festőt, 
igaz, csak jó pár évtizeddel azután, hogy végleg 
elborult az elméje. Sőt, a prófétai lendülettel 
festett óriási vásznai is majdhogynem megsem-
misültek halála után. A magára hagyott műte-
remben egy jó szemű építész, bizonyos Gerlóczy 
Gedeon botlott beléjük. ha ő nem szegődik az ak-
kor még nem korszakos zseniként, hanem különc 
futóbolondként számon tartott festő életműve 
mellé, akkor ma aligha rendezhetnének Csontvá-
ry-kiállítást a budai várban. 

A „Csontváry géniusza” című válogatás hely-
színe az egykori honvéd Főparancsnokság.  
Arról a hosszú évtizedekig romos torzóként ár-
válkodó épületről van szó, ami a palota előtt állt 
a Szent György téren. Az egykori honvédelmi mi-
nisztériumként szolgáló eklektikus komplexumot 
tavaly alakították át kiállítóhelyiséggé, itt-ott 

Kedvesen tudják, hogy a Magyar Nemzeti Múze-
um mintegy 45.000 darabból álló plakátgyűjte-
ményt őriz raktárai mélyén. A vizuális kommuni-
káció e formájának mindig is fontos tájékoztató-, 
hangulat- és véleményközlő szerepe volt, és kü-
lönösen igaz volt ez az osztrák–Magyar Monar-
chia utolsó évtizedének plakáttermésére. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Elsodort világ / 
plakát-álmok 1910-1920 című kiállítása a hihe-
tetlenül értékes kollekció mintegy 147 eredeti, 
litografált darabjának segítségével a 20. század 
egyik legviharosabb évtizedének kérdéseit teszi 
fel. Milyen volt átélni egy háború borzalmait és 
veszteségeit? vajon el tudott-e szakadni a köz-
ember – akár pillanatokra is – a zord valóságtól, 
a baljós árnyaktól, melyek a jövőről suttogtak?

A plakátok alkotóinak ereje abban rejlett, 
hogy közéleti tartalommal, közérthető nyelve-
zettel közvetítették e megannyi fájdalommal 
teli korszak történelemmé vált eseményeit, kör-
nyezetét és életmódját, hacsak a felszínt tük-
rözve is. A kor legnevesebb grafikusai és festői 
dolgoztak ekkor plakátkészítőként, így nem 
csoda, hogy a közölni kívánt üzenet megraga-
dó képi élménnyel is párosult. 

Csontváry géniusza
sok-sok év után isMét csontváry-kiállítás láthAtó budApesten. 
A cédrus és társAi A budAi várbAn tAlálkoznAk A turistákkAl.

megtartva a romos téglafalakat, máshol ellátva 
modern beton kiegészítésekkel. Az új hely egy 
várbeli turistaáradatnak kitalált zsolnay-kiál-
lítással nyitott tavaly. Az „intézménynek” még 
mindig nincs igazi neve, mindenki volt honvéd 
Főparancsnokságként emlegeti.

Ebben a modern és látványos kiállító térben 
kerül sor most a várva várt Csontváry-kiállításra. 
A híres pécsi Csontváry-múzeum féltve őrzött 
kincse, a vihartól megtépett öreg fát megjelenítő 
„Magányos cédrus” a kiállítás első számú sztár-
ja. de olyan mindenki által ismert festmények is 
felkerülnek a volt honvéd Főparancsnokság fala-
ira, mint a „Mária kútja Názáretben”, a „Sétako-
csikázás újholdnál Athénban” vagy a „római híd 
Mosztárban”. A legendás múzeumi remekművek 
sorát Csontváry magángyűjteményekben lap-
pangó, ritkán látott alkotásai egészítik ki. A többi, 
óriási méretű főművet pedig a szomszédos Nem-
zeti Galéria állandó kiállításán lehet megnézni – 
mint rendesen.

   CSoNtváry GéNiuSzA – 
A MAGáNyoS CédruS
honvéd Főparancsnokság épülete
július 5.–2016. január 3.

Plakátok egy elsodort világBól

A kiállítás azonban sokkal több mint a fala-
kon egymás mellett függő plakátok halmaza. 
pintér réka látványtervező különleges hangu-
latú installációinak és kreatív megoldásainak 
köszönhetően a látogató percek alatt átlénye-
gül, és érzelmileg is kapcsolatba kerül a plaká-
tokon megfestett világ problémáival.  

A négy termet megtöltő tárlat tematikus sor-
rendben vezet végig a háború előtti évek gond-
talanságától a harcterek rémisztő valóságán 
és a hadifogoly-lét sorstalanságán át az 1920. 
évi trianoni döntés okozta elkeseredettségig. A 
kiállítás anyagát mindezek mellett a múzeum 
gyűjteményeinek világháborús relikviái (ha-
rangok, hadimozsarak, gyűrűs poharak stb.), 
a lövészárkokban készült, kézzel barkácsolt 
munkák, továbbá szöveges rendeletek, illetve 
Az érdekes ujság vetített oldalai egészítik ki, 
bemutatva, hogy ez a tíz év sajnos nemcsak 
álom, hanem maga a valóság volt.

    ElSodort viláG / plAKát-álMoK 
1910–1920
Magyar Nemzeti Múzeum, október 19-ig
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A tavaly 40. születésnapját ünneplő Bi-
hari Múzeum Berettyóújfalu központjá-
ban, a volt Községháza patinás épületé-
ben éli mindennapjait. A térség egyetlen 
múzeumaként nagyon fontos kulturális 
és értékmegőrző feladatokat lát el, 
azonban nem volt ez mindig így.  Az egy-
kori bihari hajdúvárosban sokáig nem 
volt múzeum, egy ott élő lelkes tanár, dr. 
Sándor Mihályné ezt a helyzetet szeret-
te volna orvosolni, amikor az ’50-es évek 
végén szenvedélyes gyűjtőmunkába 
kezdett. Munkája eredményeképp 1960-
ban nyitotta meg kapuit a múzeum előd-
je, a Néprajzi ház, amely kiállítási anya-
ga akkor még főleg Berettyóújfaluból és 
a környező falvakból származó korhű 
bútorokból és használati tárgyakból állt. 
Az épületet sajnos később lebontották, 
ám a helyi pedagógusok nem adták fel a 
harcot, és 1974-ben újra helyet találtak 
az egykori gyűjteménynek, amely most 
már Bihari Múzeum néven folytatta mű-
ködését. A múzeum életében a követke-
ző nagy változást 2001 hozta, amikor 
is az intézmény végre beköltözhetett a 
város szívébe, az 1874-ben épült volt 
Községháza épületébe.

az év mÚzeumai A ma az óbudai Krúdy-negyedben 
megbúvó, macskaköves úttal sze-
gélyezett Magyar Kereskedelmi és 
vendéglátóipari Múzeum története a 
budai várnegyedben, az egykori Fortu-
na fogadó épületében kezdődött 1966-
ban. innen 2006 szeptemberében köl-
töztek át a Szent istván-bazilika mellé, 
a volt Magyar Külkereskedelmi Bank 
épületébe, ám végleges helyüket csak 
2011 őszén, Krúdy Gyula egykori házá-
ban találták meg, ahol komoly tervekkel 
vágtak bele újra a munkába.

Már a múzeum hosszú neve is sejteti, 
hogy valószínűleg sok minden zajlik a 
falakon belül. A világon máig egyedül-
álló, országos gyűjtőkörű intézményben 
a kreativitás és a vállalkozó szellem 
találkozott, hisz színvonalas állandó és 
időszaki kiállításaikat és programkíná-
latukat nézve nem kétséges, hogy az 
itt dolgozók mindent elkövetnek, hogy 
a hely adottságait minél jobban kihasz-
nálva, a látogatók sok érdekes és érté-
kes élménnyel térjenek haza.

A múzeum gyűjtőköre kiterjed a hazai 
kis- és nagykereskedelem, áruvásárok, a 
nemzetközi és pénzügyi kereskedelem, 
biztosítás és szerencsejáték, a vendéglá-
tó- és szállodaipar, valamint a turizmus 
történetének kulturális javaira. hogy 
gyűjteményében mi mindent lehet látni, 
azt szinte lehetetlen felsorolni, vannak 

itt: cégérek, cégtáblák, a kereskedelmi 
adminisztráció tárgyi eszközei, árumin-
ták, plakátok, számolócédulák, az étter-
mi és cukrászati termelés és értékesítés 
berendezési tárgyai, tálaló-, evő- és ivó-
eszközök, régi étlapok, valamint a kora-
beli üzletek és kirakatok hangulatát meg-
idéző sok-sok kedves tárgy. A múzeum 
történeti anyagát képzőművészeti, nu-
mizmatikai gyűjtemény és a fotótár is ki-
egészíti, és Krúdy Gyula emlékéhez híven, 
természetesen irodalmi emlékhelyként is 
működik. 2006-ban indított Kultea klub-
jában rendszeres kulturális programok: 
színházi előadások, koncertek, könyvbe-
mutatók, borestek és tematikus családi 
napok találtak otthonra.

állandóan újuló időszaki kiállítása-
ik sorában jelenleg A Meseautótól a 
Merkurig című tárlat várja az érdeklő-
dőket, mely a hazai gépjármű-kereske-
delem történetét mutatja be 1900-tól 
1989-ig. A kiállításokat rendszeres tár-
latvezetések, rendhagyó iskolai órák, 
előadások és vetélkedők is kiegészítik. 
Egy biztos, ez az a múzeum, ami bizto-
san nem zár be 18 órakor!

Magyar Kereskedelmi és 
vendéglátóipari Múzeum
iii., Budapest, Korona tér 1.

A múzeum gyűjtőterületéhez Berety-
tyóújfalu és a környék közel 30 telepü-
lése tartozik. Gyűjteményeiben azon-
ban megtalálható néhány olyan tárgy, 
dokumentum is, amelyek a mai Békés 
megye északi településeiről, illetve a 
határon túlról, az egykori Bihar várme-
gyéből származnak. A múzeum 1974-
es megalakulása óta legfőbb felada-
tának tekinti, hogy az egykori Bihar 
vármegye ma Magyarországra eső 
részeinek a történetét, népének életét, 
anyagi, szellemi kultúráját felkutassa, 
feldolgozza és bemutassa. 

A múzeum hét termet megtöltő állan-
dó kiállítása 2004-re készült el. A táj 
és az ember – herpálytól a faluvárosig 
című tárlat a térség régészeti, néprajzi, 
hely-, irodalom- és játéktörténeti em-
lékeit gyűjtötte össze. Emellett évente 
4-5 időszaki kiállítást is szerveznek, 
jelenleg a régi művek a XXi. század 
vásznain – A tevan család nyomdai és 
kulturális öröksége című kiállítás látha-
tó. Az országot hét éve járó tárlat a zsi-
dó származású tevan család szellemi, 
kulturális, művészeti és nyomdaipari 
hagyatékát ismerteti meg az utókorral. 
A múzeum programkínálatát mindezek 
mellett a kiállításokra és egyéb hely-
történeti témákra épített múzeumpe-
dagógiai foglalkozások, vetélkedők, 
családi játszóházak, könyvbemutatók 
és játékos múzeumi órák is színesítik, 
az itt dolgozók büszkék arra, hogy min-
denkinek tudnak tartalmas programot 
kínálni 0-99 éves korig.

Bihari Múzeum
Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.

A pulszky társAság 1996 ótA Minden évben Meghirdeti pályázAtát  
e kitüntető cíM elnyerésére, Mely A Muzeális intézMények Működésének 
átFogó eleMzése AlApján kivívhAtó rAng. A díjAt Az Adott intézMény 
elMúlt évi Fe jlődését értékelve, Az eredMényeket összevetve ítélik odA. 

Az igazgatóval készült interjú a honlapon olvasható:
www.artkalauz.hu
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Wally neuzil. 
egy mÚzsa titkos élete

Egon Schiele az osztrák expresszionizmus egyik 
legjelentősebb festőművésze volt. Képeiről visz-
szaköszönő nőalakok közül egy különösen fon-
tos szerepet töltött be életében, ez a nő pedig 
Wally Neuzil volt. hipnotikus kék szemei, vörö-
sesbarna haja évekig visszaköszöntek Schiele 
művein, a róla készített Wally című portrét a 
legfontosabb alkotásai között tartják számon. 
Kettejük története 1911-ben kezdődött, amikor 
a mindössze 16 éves Wally először állt modellt a 
nála pár évvel idősebb festőnek. A kapcsolat ha-
mar bensőségessé vált, a lány elkísérte utazása-
ira, odaadóan intézte hivatalos ügyeit, kitartott 
mellette börtönbüntetése alatt is, bizonyosság-
gal mondható, hogy Schiele legfontosabb embe-
ri kapcsolata volt 1915-ig. Szerelmüknek végül 
Schiele vetett véget, amikor úgy döntött, hogy 
mást vesz el feleségül. A hír a lányt váratlanul 
érte, a fájdalmas szakítás után ápololónő lett, 
és rövid élete két évvel később a dalmát fronton 
ért véget. Amikor Schiele 1917-ben értesült halá-
láról, átnevezte A férfi és a lány című festményét 
A halál és a lánykára. A kiállítás autográf kézira-
tok, fényképek és dokumentumok segítségével 
mutatja be az egykori kedves személyiségét, 
valamint megtekinthetjük Schiele minden olyan 
alkotását, amelyen Wally alakját festette meg.

   WAlly NEuzil. hEr liFE With  EGoN 
SChiElE
leopold Museum, Bécs
szeptember 7-ig

bonaParte és a britek - 
karikatúrák napóleon korából

idén 200 éve, hogy a brit-porosz-holland és a 
francia seregek megvívták a történelem egyik 
leghíresebb csatáját Waterloonál. Az évfordu-
ló kapcsán a British Museum egy érdekes té-
mával rukkolt elő, azokat a szatirikus plakáto-
kat és egyéb politikai karikatúrákat mutatja be, 
melyek a la Manche csatorna mindkét oldalán 
oly népszerűek voltak ebben az időben. A fran-
cia és az angol művészeket nagymértékben 
inspirálta Napóleon alakja, a két ország között 
szinte forrt a levegő, ez pedig kedvezett egy 
új vizuális nyelv kialakulásának, mely ötvözte 
a karikatúra és a tradicionális szatíra műfaját. 
A kiállítás a fiatal, jóképű, sok szempontból az 
angolok által is nagyra tartott Napóleon port-
réjával indul, és a küzdelmekbe belefáradt le-
győzött hadvezér halotti maszkjával végződik. 
érdekesség, hogy az angol rajzolók kezdetben 
nagy bajusszal ábrázolták, mivel fogalmuk sem 
volt róla, hogy nézett ki, így arcvonásait egy 
átlagos korzikai banditáéval azonosították. Az 
út során képet kapunk arról, hogyan reagáltak 
a karikaturisták azokra a kulcspillanatokra, 
amelyek meghatározták Európa történelmét 
Napóleon legnagyobb győzelmeitől végleges 
száműzetéséig. 

    BoNApArtE ANd thE BritiSh – 
priNtS ANd propAGANdA 
iN thE AGE oF NApolEoN
the British Museum, london
augusztus 16-ig

audrey hePBurn arcai
A londoni National portrait Gallery a nyári sze-
zont a filmipar egyik valaha élt legfényesebb 
csillagával, Audrey hepburnnel nyitja meg. éle-
te, karrierje példaértékű volt, ma is nők milliói 
akarnak rá hasonlítani. Sokan úgy nevezik, hogy 
az „ikon”, mások az oscar-díjas filmsztárt, az 
egyik legtöbbet fotózott hírességet, Givenchy 
múzsáját, az unicef utazó nagykövetét vagy a 
világ egyik legszebb nőjét látják benne. Mi volt a 
titka? Ezt ő maga sem tudta, ám a belőle áradó 
elegancia és jóság mindenkit lenyűgözött, aki 
találkozott vele. A londoni fotókiállításon életé-
nek minden állomását végigkövethetjük nehéz 
gyerekkorától a legnagyobb hollywoodi sikerein 
át afrikai missziós munkájáig. A 65 kiállított kép 
között megtaláljuk  régi magazinok címlapképe-
it, reklámok plakátjait , valamint olyan klasszikus 
és mára már legendássá vált fotókat is, melye-
ket karrierje csúcsán a kor vezető fényképészei 
(richard Avedon, Cecil Beaton, terry o’Neill, 
Norman parkinson, irving penn) készítettek róla. 
Sokakra azonban minden bizonnyal azok a rit-
kán látott családi és magánéleti fotók fognak a 
legnagyobb benyomást tenni, melyeken kutyát 
sétáltatva, fiaival játszva vagy kockás terítőnél 
reggelizve mutatják.

   AudrEy hEpBurN: portrAitS oF AN iCoN
National portrait Gallery, london
július 2.–október 18.

zurbarán életműve madridBan 
Francisco de zurbaránt (1598-1664) a „spanyol 
Caravaggióként” emlegeti a művészettörté-
net, iv. Fülöp pedig egyenesen a „festők kirá-
lyának” nevezete. Kortársával, velázquezzel 
jó kapcsolatot ápolt, hozzá fordult akkor is, 
mikor élete vége felé, anyagilag megroppanva 
ismét Madridban próbált megrendelésekhez 
jutni. legtöbb munkáját spanyol kolostorok 
és templomok részére festette, különösen a 
szerzetesrendek szerették festményeit, hisz 
életüket olyan odaadással és érzékenységgel 
mutatta be, mint soha senki korábban. realisz-
tikus, visszafogott, sokszor szinte misztikumba 
hajló ábrázolásmódja mélységes nyugalmat, 
meditatív csöndességet kölcsönöz képeinek; a 
komor színvilág, az erős fény-árnyék hatás, a 
klasszikus monumentalizmus pedig a drámai 
hatás kifejezésének kulcsfontosságú eszközei 
művészetében. A kiállításra szívének kedves 
csendéleteiből is válogattak, és elhozták legte-
hetségesebb tanítványainak munkáit is, köztük 
lesz fiatalon elhunyt fia, Juan de zurbarán né-
hány alkotása is.

   zurBAráN. A NEW pErSpECtivE 
Museo thyssen-Bornemisza, Madrid
szeptember 13-ig



időszaki kiállítások
budaPest
Aquincumi Múzeum – Romkert
III., Szentendrei út 135. Tel.: 1-250-1650
www.aquincum.hu, Nyitva: a múzeum kedd–
vasárnap 10–18 óráig, a Romkert kedd–vasár-
nap 9–18 óráig.

• Nincs másik! – három páratlan műkincs 
Budapest földjéből  (szeptember 30-ig)
• Spakni, ecset, lézerszkenner – régi és 
új technológiák alkalmazása a régészeti 
kutatásban óbudától újpestig 
(október 31-ig) 

Bajor Gizi Színészmúzeum – 
Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet
XII., Stromfeld Aurél u. 16. 
Tel.: 1-375-1184/124
www.szinhaziintezet.hu
Nyitva: szerda–vasárnap 14–18 óráig.

• Szétszórt csillagok – Karády, Muráti, 
Szeleczky, páger (augusztus 30-ig) 
• ritkán látott Kolozsvár 
(június 20.–augusztus 30.) 
• Kelemen lászló nyomában 
(augusztus 30-ig) 

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

• "élet-út 50" – Elekes Attila André 
bélyegtervező grafikusművész és világutazó 
fotográfus retrospektív tárlata 
(szeptember 1-jéig) 

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

• Az oroszlán nyelve – lajta Gábor 
festőművész kiállítása (július 19-ig) 
• Az ismerős és az ismeretlen – Krajcsovics 
éva festőművész kiállítása 
(augusztus 6.–szeptember 13.)

Budapesti Történeti Múzeum – 
Vármúzeum 
I., Szent György tér 2. 
Budavári Palota E épület
Tel.: 1-487-8800, www.btm.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• Mátyás-templom. A budavári 
Nagyboldogasszony-templom évszázadai 
(október 18-ig) 

Fiktív Pub Gasztro Galéria 
VIII., Horánszky u. 27.
Tel.: 20-286-2118, www.fiktivpub.hu 
Nyitva: hétfő–vasárnap 12–24 óráig. 
• vidéki élet – Szentgyörgyi Erika festőművész 
kiállítása (szeptember 6-ig) 

FUGA
Budapesti Építészeti Központ
V., Petőfi Sándor utca 5. Tel.: 1-266-2395
www.fuga.org.hu, Nyitva: 11–19 óráig.

• replan – innovatív megoldások a városi 
lakásproblémákra (június 26-ig) 
• semmi sem semmi – válogatás az EKF 
vizuális Művészeti tanszék hallgatóinak 
munkáiból (június 26-ig) 
• MFt20 – 20 éves a Magyar Festők 
társasága (július 20.–szeptember 6.) 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
I., Kapisztrán tér 2-4. 
Tel.: 1-325-1600, www.militaria.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig.

• A szicíliai partraszállástól Magyarország 
bombázásáig 1943–1945 
• utca/Front – Grafikai plakátok az első 
világháború idejéből 

Honvéd Főparancsnokság épülete
I., Dísz tér 17. (Budai Vár)
Tel.: 1/375-8048, www.vargondnoksag.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• Csontváry 
géniusza – 
A magányos 
cédrus 
(július 5.–
2016. január 3.) 

Hopp Ferenc Kelet-ázsiai 
Művészeti Múzeum 
1062 Budapest, Andrássy út 103.
Tel.: 1-322-8476, www.hoppmuzeum.hu 
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 
Hétfőn zárva. 

• Az indológus indián – Baktay Ervin 
emlékezete (november 1-ig) 

Józsefvárosi Galéria
VIII., József krt. 70. Tel.: 1-313-9883
www.jozsefvarosigaleria.hu
Nyitva: hétfő–péntek 9–18 óráig. 
Szombat 10–15 óráig. Vasárnap zárva.

• Nagymesterek – reneszánsz és barokk 
festőművészek arcképcsarnoka – árkossy 
istván festőművész kiállítása (június 26-ig) 
• „Együtt” – egy képzőművész család a 
Százados úti művésztelepről 
(augusztus 28-ig)

Kassák Múzeum
III., Fő tér 1. (Zichy-kastély)
Tel.: 1-368-7021, www.kassakmuzeum.hu
Nyitva: 10–17 óráig. Hétfőn és kedden zárva.

• Jelzés a világba – háború, avantgárd, 
Kassák (június 25.–szeptember 27.) 

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár
III., Kiscelli u. 108. Tel.: 1-250-0304
www.kiscellimuzeum.hu, Nyitva: kedd–vasár-
nap 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• Farkas istván festőművész kiállítása 
(szeptember 5-ig) 
• Kondor Attila kiállítása (augusztus 30-ig) 
• holttest az utazókosárban – A Mágnás 
Elza-rejtély (október 11-ig) 

Liszt Ferenc Emlékmúzeum 
és Kutatóközpont
VI., Vörösmarty u. 35. Tel.: 322-9804 
www.lisztmuzeum.hu, Nyitva: hétfő–péntek 
10–18 óráig, szombaton 9–17 óráig. 
Vasárnap zárva.

• A don Sanche-tól a via Crucisig – 
liszt európai útja párizstól Budapestig 
(2016. május 21-ig) 

Budavári Mátyás-templom 
I., Szentháromság tér 2.
Tel.: 1-488-7716, www.matyas-templom.hu 
Nyitva: hétfő–péntek 9–17 óráig, szombat 
9–12 óráig, vasárnap 13–17 óráig. 

• Mátyás-templom. A budavári 
Nagyboldogasszony-templom évszázadai 
(október 18-ig) 

Elektrotechnikai Múzeum 
I., Kazinczy u. 21. Tel.: 1-342-5750 
www.elektromuzeum.hu 
Nyitva: kedd–péntek 10–17 óráig, szombat 
10–16 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva. 

• 100 éves a budapesti autóbusz közlekedés 
(augusztus 9-ig) 

(Állandó kiállítások: www.artkalauz.hu) 
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Ludwig Múzeum – 
Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. Művészetek Palotája 
Tel.: 1-555-3444, www.ludwigmuseum.hu
Nyitva: kedd 10–20 óráig, szerda–vasárnap 
10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• zsigmond vilmos fotói és filmjei (június 21-ig) 
• vörös horizont. orosz és ex-szovjet 
művészet a ludwig Múzeum gyűjteményében 
(szeptember 6-ig) 
• Szentpétervári neoakadémizmus 
(július 10.–szeptember 13.)

Magyar Fotográfusok Háza – 
Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20. Tel.: 1-473-2666 
www.maimano.hu. Nyitva: hétfő–péntek 14–19 
óráig, szombat–vasárnap 11–19 óráig. 

• ritkán látott képek 3. – André Kertész és 
Szigetbecse  (október 4-ig) 
• Cataracta – hajdú d. András kiállítása 
(július 26-ig) 

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

• Meseautótól a Merkurig (szeptember 27-ig)

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

• A természet igézete. Qi Baishi festmények a 
pekingi Művészeti Akadémia gyűjteményéből 
(június 28-ig) 
• Sors és jelkép. Fejezetek az erdélyi magyar 
képzőművészet történetéből 1920–1990 
(augusztus 23-ig) 
• A tervezőasztaltól a hirdetőoszlopig. 
válogatás Gunda Antal grafikusművész 
hagyatékából (szeptember 26-ig) 

Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16. Tel.: 1-327-7773 
www.mnm.hu, Nyitva: 10–18 óráig. 
Hétfőn zárva.

• Augustus császár és pannonia provincia 
első évszázada (december 31-ig) 
• Elsodort világ/plakát-álmok 1910–1920 
(október 19-ig) 

Magyar Természettudományi 
Múzeum
VIII., Ludovika tér 2–6. Tel.: 1-210-1085 
www.mttm.hu, Nyitva: 10–18 óráig.
Kedden zárva. 

• A kozmosz kincsei – A világegyetem 
csodálatos jelenségei Francsics lászló 
asztrológus szemével – Fotókiállítás a 
kozmosz rejtett szépségeiről. (június 29-ig) 
• Meteorit – vendégkiállítás Kereszty zsolt 
meteoritgyűjtő anyagából (június 29-ig) 
• the Wildlife photographer of the year 2014 
(augusztus 31-ig) 

Margitszigeti Víztorony – 
Visual Art Galéria 
XIII., Margitsziget. Tel.: 1-340-4196
www.szabadter.hu/viztorony, Nyitva: minden-
nap 11–19 óráig, előadásnapokon 11–22 óráig.

• A nemzet kishúga – Száz éve született 
Szeleczky zita (augusztus 31-ig) 
• Bábok égből és pokolból – kiállítás a dante-
év előtt tisztelegve (augusztus 31-ig) 
• dante-kutyák – Szőke Gábor Miklós 
szoborinstallációja (július 12-ig) 
• Goldmark-relikviák – Száz éve született 
Goldmark Károly zeneszerző 
(augusztus 31-ig) 
• Monumentális állatok a világ közterein – 
Szőke Gábor Miklós installációi 
(augusztus 31-ig) 
• Szabadtéri Színpad a Margitszigeten – 
a kezdetek (1938–1941) Színháztörténeti 
dokumentumok az oSzMi gyűjteményéből
(augusztus 31-ig) 

Műcsarnok
XIV., Hősök tere. Tel.: 1-460-7000 
www.mucsarnok.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig, 
csütörtökön 12–20 óráig. Hétfőn zárva. 

• itt és most – Képzőművészeti Nemzeti 
Szalon 2015 (július 19-ig) 
• Metamorphosis transylvaniae 
(szeptember 13-ig) 

Neon Galéria 
VI., Nagymező u. 47. 2. emelet
Tel.: 20-922-6437
www.galerianeon.hu 
Nyitva: hétfő–péntek 14–18 óráig. 
Szombaton és vasárnap zárva. 

• Fotók a hetvenes évekből – Méhes lóránt 
kiállítása (július 31-ig) 

Néprajzi Múzeum
V., Kossuth tér 12. Tel.: 1-473-2423, 
www.neprajz.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• Kő kövön. töredékek a magyar vidéki 
zsidóság kultúrájából (október 18-ig) 
• új szerzemények (augusztus 23-ig) 
• Ellenpedagógia a tóparton 
(augusztus 31-ig) 
• A székelykaputól a törülközőig. Szinte Gábor 
gyűjtései (2016. február 28-ig) 
• Magyar kutatók Etiópiában 
(június 20.–szeptember 6.) 

Óbudai Múzeum 
III., Fő tér 1. Tel.: 1-250-1020
www.obudaimuzeum.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.
 
• óbudai Szent péter és pál Főplébánia 
története (október 31-ig) 

Országos Széchényi Könyvtár 
1010 Budapest, Budavári Palota / F épület
Tel.: 1-224-3845, www.oszk.hu 
Nyitva: 10–21 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva. 

• Borsszem Jankótól ludas Matyiig – válogatás 
magyar élclapok karikatúráiból (július 12-ig) 
• Magyarok a Kaukázusban. A kaukázusi 
őshaza kutatása a 19. században (július 11-ig) 
• A királyi könyvtár – 35 corvina titkai 
hasonmások, képek, szövegek és filmek 
tükrében (szeptember 27-ig) 
• Atmoszférák – Siska-Szabó hajnalka 
kiállítása (július 11-ig) 

Petőfi Irodalmi Múzeum
V., Károlyi M. u. 16. Tel.: 1-317-3611
www.pim.hu, Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• A lánglelkűek – Brückner János 
képzőművész kiállítása (szeptember 13-ig) 
• Arcképek – önarcképek – Sváby lajos 
festőművész kiállítása (október 20-ig) 
• A mester én vagyok – Füst Milán és felesége 
hefler Erzsébet műgyűjteménye (október 31-ig) 
• „Maradni szégyen, veszni borzalom” – 
Magyar írók az első világháborúban 
(2016. január 10-ig)

Platán Galéria / LATARKA
VI., Andrássy út 32. Tel.: 1-505-4660
www.lengyelintezet.hu, Nyitva: 11–17 óráig. 
Szombaton, vasárnap és hétfőn zárva.

• Away from – csoportos kiállítás (augusztus 14-ig) 
• double – tomasz Baran és Łukasz Stokłosa 
kiállítása (június 24.–augusztus 14.) 

Postamúzeum
VI., Benczúr u. 27. Tel.: 1-322-4240, 
www.postamuzeum.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• Mozgóposta története (augusztus 31-ig)
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Raiffeisen Galéria
V., Akadémia u. 6. 
Tel.: 1-484-4406, www.raiffeisen.hu
Nyitva: 10–18 óráig.

• Memoir – Jakatics-Szabó veronika kiállítása 
(június 22.–szeptember 14.) 
• dallamos színek–színes dallamok – 
harkányi rita kiállítása (június 30-ig)

Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ
VI., Nagymező u. 8. 
Tel.: 413-1310
www.capacenter.hu, Nyitva: 11–19 óráig, 
pénteken 11–21 óráig, szerdánként 
tárlatvezetések alkalmával 20 óráig.

• Capa in Color (szeptember 20-ig) 
• valahol Franciaországban – 
1944 nyara – John G. Morris fotói 
(szeptember 20-ig) 
• iNvArEBESt – vékony dorottya kiállítása 
(július 31-ig) 

Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum
I., Apród u. 1-3. 
Tel.: 1-375-3533, 1-201-1577 
www.semmelweis.museum.hu
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óráig. 
Hétfőn zárva.

• Az izgalom biológiája. Selye János és a 
stresszelmélet dimenziói (október 31-ig) 

Terror Háza Múzeum 
VI., Budapest, Andrássy út 60.
Tel.: 1-374-2600, www.terrorhaza.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• Először szabadon (augusztus 31-ig) 
• rabszolgasorsra ítélve. helyszín: terror 
háza Múzeum előtt (október 31-ig) 

Új Budapest Galéria 
IX., Fővám tér 11-12. (Bálna-Budapest)
Tel.: 1-426-4714, www.budapestgaleria.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• több fényt! Fénykörnyezetek 
(augusztus 23-ig) 

Várfok Galéria
I., Várfok u. 11., Tel.: 1-213-5155
www.varfok-galeria.hu
Nyitva: 11–18 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva.

• ornamens-értelmezések a jelenkori 
képzőművészetben (1990–2015) 
(július 18-ig)

Várfok Project Room
I., Várfok u. 14., Tel.: 30-846-2998
www.varfok-galeria.hu

• ornamens-értelmezések a jelenkori 
képzőművészetben (1990–2015) 
(július 18-ig) 

Várkert Bazár
I., Ybl tér 2-6. Tel.: 1-225-0310
www.varkertbazar.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 
Neoreneszánsz kert nyitva: hétfő-vasárnap 
10–18 óráig.

• A derűs élet festője – Csók istván életmű 
kiállítás (július 5-ig)
• Székelyföld madártávlatból – Fodor istván 
fotói (június 20.–augusztus 31.)
• Kultúr-portrék – Kaiser ottó fotókiállítása 

Vigadó
V., Vigadó tér 2. Tel.: 1-318-4619
www.vigado.hu
Nyitva: 10–19.30 óráig.

• Csáki róbert festő kiállítása (június 30-ig) 
• Arany város vándorkiállítás (július 12-ig) 
• Magyar művészbabák  (június 14-ig) 
• Spirituális terek és határok – pasqualetti 
Eleonóra kiállítása (augusztus 9-ig) 
• Free-presszionisták (augusztus 23-ig) 

Vízivárosi Galéria 
II., Kapás u. 55. Tel.: 1-201-6925
www.vizivarosigaleria.hu 
Nyitva: 13–18 óráig, szombat 10–14 óráig. 
Vasárnap és hétfőn zárva. 

• play Art 3. (június 23-ig) 
• Jutta obenhuber és yengibarian Mamikon 
kiállítása – Festmények, szobrok. 
(június 30.–július 23.) 

PLAKÁT álmok
PosTer 

Dreams
1910–1920

elsodort

viLÁg
swept AwAY

WorLd
Nyitva tartás: kedd – vasárnap 10–18 óra 

Hétfőn a múzeum zárva tart.

1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.
Tel.: 06 1/327-7773

info@hnm.hu, www.mnm.hu
www.facebook/nemzetimuzeum

2015. 05. 16 | 10. 18. 

Magyar NeMzeti MúzeuM
HuNgariaN NatioNal MuseuM
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vidék
BAJA

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

• Ecset és bor – Sípos loránd festőművész 
kiállítása (augusztus 31-ig) 

Nagy István Képtár – 
Türr István Múzeum kiállítóhelye
Arany János u. 1.
Tel.: 79-324-173, www.bajaimuzeum.hu
Nyitva: kedd–szombat 10–16 óráig.

• Mire lehullanak… A Nagy háború 
emlékezete Baján (december 31-ig)

BALASSAGyARMAT 

Palóc Múzeum 
Palóc liget 1. Tel.: 35-500-133
www.palocmuzeum.hu 
Nyitva: 9–17 óráig. Vasárnap nyitva előzetes 
bejelentkezés alapján. Hétfőn zárva. 

• víz-FéNy-SzíN-tér az akvarellről 
manapság. válogatás az egri dobó istván 
vármúzeum képzőművészeti gyűjteményéből 
(augusztus 31-ig) 
• Kiállítás a fogvatartotti fafaragásokból 
(július 31-ig) 
• A tűz és a vas ura a kovács 

BALATONFÜRED

Vaszary Galéria
Honvéd u. 2–4. Tel.: 87-950-876
www.vaszaryvilla.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn és szerdán zárva.

• találkozás picassóval – Jean Cocteau 
fényképei (augusztus 9-ig) 
• robert Capa / Mozgásban (augusztus 9-ig) 
• A biedermeier Magyarországon – válogatás 

a Fővárosi Képtár gyűjteményéből  (július 19-ig) 
• Cilinder és lokni – osztrák biedermeier 
képek a Szépművészeti Múzeumból 
(2017. december 31-ig) 

DEBRECEN

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

• várad kincsei debrecenben – 
A Nagyváradi római Katolikus Egyházmegye 
gyűjteményéből (szeptember 13-ig) 

• Szent istván és műve – Szövött himnuszok. 
A hazai kárpitművészet monumentális művei 
(augusztus 15.–szeptember 6.) 

Modem – Modern és 
Kortárs Művészeti Központ 
Baltazár Dezső tér 1. Tel.: 52-525-018
www.modemart.hu, Nyitva: 10–18 óráig, 
csütörtökön 12–20 óráig. Hétfőn zárva.

• újratervezés válogatás az Antal–lusztig 
gyűjteményből (július 3.–2016. január 31.)

DUNAÚJVáROS 

Intercisa Múzeum 
Városháza tér 4. Tel.: 25-411-315
www.dunaujvaros.tmmi.hu 
Nyitva: 10–16 óráig. Minden hónap első 
vasárnapján 14–18 óráig. Hétfőn és 
szombaton zárva.

• láthatatlan városok – várnai Gyula 
képzőművész kiállítása (július 5-ig) 
• „Sztálinváros te csodás!” – helytörténeti 
kiállítás (június 26.–augusztus 30.) 

EGER

Dobó István Vármúzeum
Vár 1. Tel.: 36-312-744, www.egrivar.hu
Nyitva: 10–17 óráig. Hétfőn zárva, de a Hősök 
terme és a Kazamata csoportos vezetéssel 
látogatható.

• Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei 
(2016. december 31-ig) 
• árpád népe – Gyula népe. A honfoglaló 
magyarok emlékanyaga a Közép-tisza vidéken 
(augusztus 31-ig) 
• Múlt-Kirakó (december 31-ig) 

Kepes Intézet
Széchenyi u. 16. Tel.: 36-420-044 
www.kepeskozpont.hu 
Nyitva: kedd–szombat 10–18 óráig, 
vasárnap 10–16 óráig. Hétfőn zárva. 

• "Az én népem" – Cigány festők művei – 
Bathó tibor magángyűjteményéből (június 30-ig) 
• reigl Judit – lepel/Kódfejtés
(szeptember 15-ig) 

ESZTERGOM

Duna Múzeum 
Kölcsey u. 2. Tel.: 33-500-250
www.dunamuzeum.hu
Nyitva: 9–17 óráig. Kedden zárva.

• Bihon Győző kiállítása (július 14-ig) 
• Bagala orsolya festőművész kiállítása 
(augusztus 10-ig) 
• Bangó Miklós festőművész kiállítása 
(augusztus 12.–szeptember 1.) 

GöDöLLő 

Gödöllői Iparművészeti Műhely 
Körösfői u. 15–17. 
Tel.: 28-419-660, www.gimhaz.hu 
Nyitva: szombat–vasárnap 14–18 óráig. 
Előzetes bejelentkezés alapján más napokon 
is látogatható. 

• Kerttörténetek – képzőművészeti és 
iparművészeti kiállítás (október 25-ig) 

Gödöllői Királyi Kastély 
Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.
Tel.: 28-410-124
www.kiralyikastely.hu 
Nyitva: okt. 31-ig hétfő–vasárnap 10–18 óráig.
 
• Szinyei, Munkácsy, Székely és tájképfestő 
kortársaik (1870–1915) Gödöllőn 
(augusztus 30-ig) 

Kölcsey Központ
Hunyadi u. 1–3. Tel.: 52-518-400
www.kolcseykozpont.hu, Nyitva: 10–19 óráig.

• 33. Magyar Sajtófotó Kiállítás (július 5-ig) 
• pesti Broadway – Színháztörténeti kiállítás 
a thália Színház relikviáiból 
(július 7.–augusztus 11.) 
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GyőR 

Csikóca Művészeti Műhely 
és Kiállítótér – Püspöki 
Udvarbíróház 
Apor Vilmos püspök tere 2.
Tel.: 96-316-322, www.romer.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• Böröcz petra. Az idő tükörképei 
(szeptember 1-ig) 

Rómer Flóris Művészeti 
és Történeti Múzeum 
kiállítóhelyei 

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

• Képek egy eltűnt világból. Gróf Batthyány 
Gyula gyűjteményes kiállítása 
(augusztus 31-ig) 

Napóleon-ház
Király u. 4. Tel.: 96-314-552, www.romer.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• Gui demeter festőművész tárlata 
(július 25.–augusztus 31.) 

HÓDMEZőVáSáRHELy

Tornyai János Múzeum
Dr. Rapcsák András út 16. Tel.: 62-242-224
www.tornyaimuzeum.hu
Nyitva: 10–17 óráig. Hétfőn zárva.

• Barcsay Jenő, a festő és a tanár
(szeptember 6-ig)

• Szervátiusz-díjasok i. – Kákonyi Csilla 
marosvásárhelyi festőművész alkotásai 
(augusztus 6–30.) 

Cifrapalota – Katona József 
Múzeum kiállítóhelye
Rákóczi út 1. Tel.: 76-480-776
www.muzeum.kecskemet.hu/cifra
Nyitva: 10–17 óráig. Hétfőn zárva.

• Móra Ferenc mesevilága (június 30-ig) 
• történetek a világháborúk nemzedékéről 
(1918–1945–2015) (június 28-ig) 
• A beszélő köntös nyomában... 

Népi Iparművészeti Gyűjtemény
Serfőző u. 19. Tel.: 36-76-327-203
www.nepiiparmuveszet.hu
Nyitva: 10–17 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva. 

• Németh János Kossuth-díjas szobrász, 
keramikus életművéből válogatott kiállítás 
(július 31-ig) 
• A ridikül és környéke 
(június 20.-szeptember 4.) 

KESZTHELy

Balatoni Múzeum
Múzeum u. 2. Tel.: 83-312-351
www.balatonimuzeum.hu
Nyitva: 9–18 óráig. 

• Egy múzeum emlékezete – Kiállítás darnay 
Kálmán múzeumalapító születésének 150. 
évfordulója alkalmából (június 28-ig) 
• A Balatoni csata – tavaszi ébredés 
(június 20.–szeptember 12.) 
• A tudós természetábrázolók – 
herman ottótól a digitális leképezésig 
(június 26.-augusztus 23.) 
• pelso 2015 – X. Kerámia és Goblein 
Biennálé (július 4.–szeptember 20.) 

KőSZEG

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

• régészek Kőszeghegyalján 
(augusztus 30-ig) 

MISKOLC

Herman Ottó Múzeum 
Kiállítási Épülete
Papszer 1. Tel.: 46-346-875
www.hermuz.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• puttójárat – Kalandozások a barokk 
művészet világában (2016. április 30-ig) 

Miskolci Galéria kiállítóhelyei

Feledy-Ház 
Deák tér 3. Tel.: 46-500-680
www.miskolcigaleria.hu
Nyitva: Előzetes bejelentkezés alapján 
látogatható!

• Kalló lászló festőművész kiállítása 
(június 27-ig) 
• rajztanárok Nyári tárlata – Bacskainé
oláh Klára, Grószné Korbel zsuzsa kiállítása 
(július 11.–szeptember 10.) 

Rákóczi-ház
Rákóczi u. 2. Tel.: 46-500-680
www.miskolcigaleria.hu
Nyitva: 10–17 óráig. 
Vasárnap és hétfőn zárva.

• Az elbukás szépsége – pataki János 
képzőművész kiállítása (augusztus 22-ig) 
• életművészek iX. – drozSNyiK-SoK-K-K! - 
drozsnyik istván képzőművész kiállítása 
(augusztus 22-ig) 

PÉCS

Janus Pannonius Múzeum 
kiállítóhelyei

Martyn Ferenc Múzeum
Káptalan u. 4. Tel.: 30-873-8116
www.pecsimuzeumok.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• álom ihlette művészet – Chagall-kiállítás 
(október 31-ig) 

KECSKEMÉT

Bozsó Gyűjtemény
Klapka utca 34. Tel.: 76-324-625, www.bozso.net
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn, kedden és 
szerdán zárva. Előzetes egyeztetéssel más 
időpontokban is látogatható.

• Szunyoghy invázió – Művészcsaládok 
Szunyoghy Farkas, dr. Szunyoghy János, 
Szunyoghy András, Szunyoghy viktória, ifj. 
Szunyoghy András kiállítása (július 26-ig) 

• Szódás üveg-történetek 
(július 17.–augusztus 31.)
• Körbe ért ii. – Marafkó Bence kiállítása
(június 20.–július 31.) 

Magyar Ispita
Nefelejcs köz 3. Tel.: 96-318-141
www.romer.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• Szerzetes, főpap, hazafi. A keresztény 
magyar nemes: Széchényi pál érsek 
(szeptember 30-ig) 
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Zsolnay Kulturális Negyed 
Zsolnay Vilmos utca 37. 
Tel.: 72-500-350
www.zskn.hu, Nyitva: 9–17 óráig. 

• lenzsér-Mezei Kata építész, ötvös kiállítása 
(július 3.–augusztus 30.) 
• Felfedés/revealing – timkó Bíbor 
képzőművész kiállítása (június 30-ig) 
• Szervusztok, pajtikák! – kiállítás Kemény 
henrik 90. születésnapjára (augusztus 22-ig) 

SZEGED

Fekete Ház 
Somogyi u. 13. Tel.: 62-425-033
www.mfm.u-szeged.hu 
Nyitva: hétfő-vasárnap 10–18 óráig. 

• A sokat látott tér – Fotók a Széchenyi tér 
arcairól 
• Karinthy Frigyes: Számadás a tálentomról 
(december 20-ig) 

Móra Ferenc Múzeum 
Roosevelt tér 1-3. Tel.: 62-549-040
www.mfm.u-szeged.hu 
Nyitva: hétfő-vasárnap 10–18 óráig. 

• Bolygón innen, Földön túl – A kis herceg 
varázslatos világa (december 20-ig) 

Reök – Regionális 
összművészeti Központ
Tisza Lajos krt. 56. Tel.: 62-471-411, www.reok.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• XXXviii. Nyári tárlat (július 5-ig) 
• Bánffy-kiállítás (július 10.–szeptember 13.) 
• Mel ramos amerikai festő kiállítása 
(július 10.–szeptember 13.) 
• Szegedi Művésztelep kiállítása 
(július 10.–szeptember 13.) 

SZÉKESFEHÉRVáR

Szent István Király Múzeum
kiállítóhelyei:

Csók István Képtár 
Bartók Béla tér 1. Tel.: 22-314-106
www.museum.hu, Nyitva: hétfő 13–18 óráig, 

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

• yvaral – Jean-pierre vasarely kiállítása 
(szeptember 20-ig) 

Múzeum Galéria
Káptalan u. 4. Tel.: 30-539-8127
www.pecsimuzeumok.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• Nádor Judit keramikusművész életművét 
bemutató kiállítás (július 3.-szeptember 20.) 

Néprajzi Múzeum 
Rákóczi út 15. Tel.: 72-315-629, www.jpm.hu 
Nyitva: 10–16 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva. 

• Búza–kenyér–élEt – A búza útja a földtől az 
asztalig egykor… és ma (október 31-ig) 

Természettudományi Múzeum 
Szabadság u. 2. Tel.: 72-213-419
www.pecsimuzeumok.hu 
Nyitva: 10–16 óráig. Vasárnap és hétfőn zárva. 

• páratlan élvezet járni a Mecseket 
(augusztus 20-ig) 

Victor Vasarely Múzeum 
Káptalan u. 3. Tel.: 30-934-6127
www.pecsimuzeumok.hu 
Nyitva: 10–16 óráig. Hétfőn és vasárnap zárva. 

• vasarely nyomában – yvaral 
(szeptember 20-ig)

kedd–péntek, vasárnap 10–18 óráig, 
szombat 9–18 óráig.

• variációk az absztraktra – Kemény Judit és 
Barta lajos művészete
 (augusztus 2-ig) 

Fekete Sas Patikamúzeum
Fő u. 5. Tel.: 22-315-583
www.szikm.hu
Nyitva: kedd–péntek 10–14 óráig, 
szombat–vasárnap 14–18 óráig. Hétfőn zárva.

• Növények országa – herbáriumok, 
füveskönyvek 

Szent István Király Múzeum
Országzászló tér 3. 
Tel.: 22-315-583
www.szikm.hu, Nyitva: 10–18 óráig. 
Hétfőn és kedden zárva.

• pilinszky és Fehérvár (október 31-ig) 

SZENTENDRE

Ferenczy Múzeum (Pajor Kúria) 
Kossuth L. u. 5. Tel.: 20-779-6659
www.femuz.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva. 

• vincze ottó grafikái (július 2.–október 4.) 

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32. Tel.: 26-920-990
www.muveszetmalom.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• Az intimitástól a közszféráig – A Ferenczy 
Múzeum és a pécsi tudományegyetem 
Művészeti Kar doktori iskola kiállítása 
(július 12-ig) 
• Formálómező – Németh ágnes kiállítása 
(július 18.–szeptember 6.) 
• Szenvedély és ráció – perlrott Csaba vilmos 
(1880-1955) életműkiállítás 
(szeptember 6-ig) 
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Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Sztaravodai út Tel.: 26-502-500
www.skanzen.hu 
Nyitva: 9–17 óráig. Hétfőn zárva.

• A bárányok nem hallgatnak – A juhtartás és 
a pásztorélet európai öröksége (október 31-ig) 
• indulj el egy úton… Kallós zoltán életmű-
kiállítás és a Kamerával a kézben – válogatás 
Kallós zoltán erdélyi fotóiból 
(szeptember 13-ig) 

Szentendrei Képtár
Fő tér 6. Tel.: 20-779-6659, www.pmmi.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn és kedden zárva.

• André Mészáros kiállítása (augusztus 30-ig) 

SZOLNOK 

Damjanich János Múzeum 
Kossuth tér 4. Tel.: 56-510-155, www.djm.hu 
Nyitva: 9–17 óráig. Hétfőn zárva. 

• Merülés – A tiszai búvárkodás története 
(augusztus 30-ig) 

Szolnoki Galéria – Damjanich 
János Múzeum kiállítóhelye 
Templom u. 2. Tel.: 56-513-640, www.djm.hu 
Nyitva: 9–17 óráig. Hétfőn zárva. 

• Czóbel Béla (1883–1976) festőművész 
kiállítása (július 5-ig) 

www.                .hu

SZOMBATHELy

Iseum Savariense Régészeti 
Műhely és Tárház 
II. Rákóczi F. u. 6-8. Tel.: 94-501-709 
www.iseumsavariense.hu 
Nyitva: 10–17 óráig, csütörtök 10–18 óráig. 
Hétfőn zárva. 

• textilek a holtak Birodalmából (október 29-ig) 

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

• Selyemszálak (október 29-ig) 
• 丝丝入扣 (si si ru kou), avagy a titokzatos 
selyem (október 29-ig)
• távol-keleti luxus Magyarországról. 
A herendi porcelán évszázadai 
(június 27.–október 29.) 
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Smidt Múzeum 
Hollán Ernő u. 2.
Tel.: 94-311-038
www.savariamuseum.hu 
Nyitva: 10–17 óráig. Hétfőn zárva. 

• pillantás a paraván mögé. A nők 
magánvilága a 19–20. század fordulóján 
(október 29-ig) 

Szombathelyi Képtár
Rákóczi Ferenc u. 12.
Tel.: 94-508-800, 
www.keptar.szombathely.hu
Nyitva: 10–17 óráig, 
csütörtök 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• iMAGo – 5. textilművészeti triennálé 
(június 26.–október 29.) 

Vasi Skanzen 
Árpád u. 30. Tel.: 94-311-004
www.vasimuzeumfalu.hu 
Nyitva: 9–19 óráig. Hétfőn zárva. 

• Nem feledett szerelmek – népi szerelmi 
ajándékok (november 8-ig) 

TáPIÓSZELE 

Blaskovitch Múzeum 
Múzeum út 13.
Tel.: 06-30-409-1241
www.blaskovichmuzeum.hu 
Nyitva: 9–17 óráig. Hétfőn zárva. 

• A rubik kocka kora tápiószelén – Emlékeink 
a 70-es évekből – helytörténeti kiállítás 
(július 28-ig) 

TATA 

Kuny Domokos Múzeum 
Váralja u. 1-3. (Vár), Tel.: 34-381-251 
www.kunymuzeum.hu 
Nyitva: 9–17 óráig. Hétfőn zárva. 

• Méry Bea képzőművész kiállítása 
(augusztus 8-ig) 

TATABáNyA 

Tatabányai Múzeum 
Szent Borbála tér 1. Tel.: 34-600-480
www.tbmuzeum.hu 
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn és kedden zárva. 

• Nagykőrösi forgó kerekek – Egy vállalkozó 
kedvű, kreatív polgár a 2. világháború előtt 
(augusztus 16-ig) 
• Sör és perec – Fejezetek a sörgyártás 
történetéből (augusztus 30-ig)

VESZPRÉM

Laczkó Dezső Múzeum
Erzsébet sétány 1. Tel.: 88-799-191
www.vmmuzeum.hu
Nyitva: 10–18 óráig. Hétfőn zárva.

• veszprémiek az i. világháborúban, az i. 
világháború veszprémben (szeptember 27-ig) 
• „összefirkált térkép.” Kutasi Kovács lajos 
életútja (december 20-ig) 
• rómer Flóris emlékkiállítás (augusztus 23-ig) 
• tulipán, pelikán, kígyó – a népművészet 
motívumvilága (2016. március 20-ig) 
• Szent iván-éj a Buhim-völgyben – Kulcsár ágnes 
képzőművész kamarakiállítása (augusztus 9-ig)
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Nagyszabású kiállítás a budai Várban
Grand exhibition in the Buda Castle

Budapest, I. kerület, Dísz tér 17.  Belépőjegyek | Tickets: www.jegymester.hu
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