BUDAPEST
Budapest Gallery
Buda
dapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
26/04/2017 – 04/06/2017
Marking
Jelölés
Brigitta Váradi, who resides in Ireland
and the US, creates surfaces and objects
using uniform materials – in the case of
this exhibition it is wool. With the use
of traditional techniques and a system
of marks used by shepherds, her works
examine the mechanics of remembering
and reminding. Research always plays
a key factor in her creative process, for
instance, taking pictures and recording
videos. Her ﬁnished works often
necessitate experimentation with an
entirely new technique.
Az Írországban és USA-ban élő
Váradi Brigitta egynemű anyagokból
– jelen kiállítás esetében gyapjúból
– felületeket és tárgyakat hoz létre.
Művei ír pásztorjelek (markerek) és
tradicionális technikák alkalmazásával az
emlékezés-emlékeztetés mechanizmusát
vizsgálják a látvány és a taktilitás révén.
Alkotófolyamatában fontos szerepet kap
a kutatómunka: fényképek és videók
készítése; a befejezett alkotások pedig
gyakran új technika kikísérletezését
követelik meg.

Szöllősy Kálmán: Gellért fürdő, 1930-as évek, Kiscelli Múzeum

26/04/2017 – 04/06/2017
’Eight May Be a Three From Both
Directions’
„A nyolcas lehet, hogy mindenirányú
hármas”

Budapest egy gyerek szemével egyszerre
varázslatos és rémületes hely, ahol a biztos
pontot az otthon, az óvoda, iskola és a
játszótér jelenti. Vajon hogyan tükrözik a
gyermekkönyvek a várost: műemlékekkel
teli múzeumként vagy épp a Kalandok
Városaként ábrázolják? A tárlaton eredeti
kortárs rajzok, vázlatok, printek, és
interaktív játékok szerepelnek.

INDA Gallery
INDA Galéria
a
VI., Király u. 34.
Tu–Fr: 2pm – 6pm,
Sa: 10am – 6pm
www.indagaleria.hu
12/04/2017 – 02/06/2017
On the Road
Útfélen
The exhibition is based on the concept of a
private house in Brussels’ city
center where migrants (both refugees from
far countries and local people) can
stay for free for several months. The
artworks represent the geographical and
spiritual trek that can be experienced
by all of us: how it feels to hit the road, leave
a place behind, be on the road, arrive and
settle down.
A kiállítás egy Brüsszel belvárosában
található magánház koncepciójára épül,
ahol a vándorlók – legyenek távolról
érkező menekültek vagy helyiek, akik
épp megváltoztatják életüket – néhány
hónapig ingyen lakhatnak. Az alkotások a
földrajzi és lelki vándorlások mindannyiunk
által megtapasztalt élményét
reprezentálják: az elindulást, utazást,
érkezést és letelepedést.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum

III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.fovarosikeptar.hu

21/04/2017 – 25/06/2017
IMAGE SCHEMA – Great Moments of the City
KÉPLET – Budapesti streetfotó, a kezdetektől napjainkig

Street Photography has
evolved gradually since
the last decades of the
19th century, primarily in
Paris and New York but
also in other metropolises
like Budapest.
The exhibition outlines
the history of this popular
genre as it appeared in
Budapest based on a
selection of old photos
from the Museum’s
archives as well as works
by contemporary photo
artists. The history of
our metropolis also
reveals itself from a new
perspective through these
images.
In the historical part of the
exhibition we can learn
about the typical ﬁgures
and their daily routines in
the beginning of the 20th
century. The contemporary
part presents works on
the everyday life of the
capital after the end of the
communist era, and shows
the changing and pulsing
rhythm of the city.

A streetfotó a 19. század utolsó évtizedeitől fokozatosan fejlődött ki, elsősorban
Párizsban és New York-ban, de a világ más nagyvárosaiban, így Budapesten is
készültek ilyen képek.
A kiállítás arra vállalkozik, hogy a Múzeum archívumából
válogatott fényképek és kortárs fotóművészek munkáin keresztül vázolja fel e
népszerű műfaj budapesti történetét, ami által a város történelme is új nézőpontból
jelenik meg.
Míg a történeti részben a századelő jellegzetes utcai ﬁguráival
és a nagyváros lakóinak napi tevékenységeivel ismerkedhetünk meg,
a kortárs válogatás a rendszerváltozás után átalakult főváros mindennapjaiba,
a megváltozott ritmusú városi létbe enged bepillantást a látogatónak.

The exhibition presents aquarelle
and tempera paintings and threedimensional works by Nóra Bozsó.
Her compositions have an unfinished
quality, and since she is an artist who is
highly sensitive to variations in fabrics,
the base on which she paints often
plays a central role. She frequently
uses unconventional fabrics, such as
kitchen towels, which she transforms, for
example, by stretching them onto oddly
shaped wire frames.
A kiállításon Bozsó Nóra akvarell és
tojástempera festményei, illetve térbeli
alkotásai láthatók. A befejezetlenség
érzetét keltő alkotások központi eleme
gyakran maga a hordozó, ebből indul
ki az eltérő textíliákra érzékeny
művésznő: ezt alakítja, feszíti különös
formájú drótvázakra, illetve használ föl
olyan szokatlan anyagokat, mint a
konyharuha.

Deák 17 Youth Art
Gallery
Deák 17 Gyermekés Ifjúsági Galéria
IV., Deák Ferenc utca 17.
Tu–Fr: 10am – 6pm; Sa: 9am – 1pm
www.deak17galeria.hu
12/04/2017 – 27/05/2017
Budapest – The City Of Kids
Meseváros – Budapest
For a child, Budapest can be both a magical
and a frightening place where only
home, kindergarten, school and
playground provide safe zones. But how
do children’s books reﬂect the city:
maybe as a museum ﬁlled with
spectacular monuments or as the City
of Adventure? Visitors get the chance to
see original contemporary drawings,
sketches, major sized prints and
interactive games.

Museum of Applied Arts
Iparművészeti Múzeum

condemned to the rubbish heap or rapidly
exchanged for something else.
A kiállító lengyel kortárs művészek
valamiféle másmilyenség után kutatnak a
legközelebbi és egyben legnyilvánvalóbb
tárgyakban. Fő érdeklődésük a tárgyak
materiális világa, ami manapság
fontosabbnak tűnik bármi másnál, de
amiben a dolgok, ahelyett, hogy tartósak
lennének, szemétdombra vannak ítélve, és
gyorsan lecserélhetők valami másra.

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig
g Múzeum
M
–
Kortárs Művészeti
Műv
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
14/04/2017 – 25/06/2017
Parallel Avant-garde –
Pécs Workshop 1968–1980
Párhuzamos avantgárd –
Pécsi Műhely 1968–1980
Members of Pécsi Műhely were working
on renewing local Constructivist and
Avant-garde traditions, as well as
developing a new visual language and
establishing a new visual culture. The
exhibition draws attention to
the signiﬁcance of a Neo-Avant-garde
artist group and presents its artistic
activities.
A Pécsi Műhely a hazai konstruktivista
és avantgárd hagyományok megújításán
és új vizuális nyelv, új vizuális kultúra
megalapozásán munkálkodott.
A kiállítás az eddig kevéssé feldolgozott,
a hazai művészeti közeg perifériáján
működő neoavantgárd művészcsoport
tevékenységét és jelentőségét mutatja be.

Hungarian
National Gallery
Magyar
Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
01/04/2017 – 02/07/2017
Preview With Review
Újrajátszott múlt
Georg Baselitz is one of the most famous
and sought-after contemporary German
artists; his rich oeuvre is presented
comprehensively in Budapest for the
ﬁrst time. For more than ﬁfty years,
continuous renewal and critical (self-)
reﬂection have been at the centre of his
oeuvre comprising of paintings, sculptures,
drawings and prints.
Georg Baselitz egyike a leghíresebb
és legkeresettebb kortárs német
művészeknek; gazdag életműve
először kerül átfogó bemutatásra
Budapesten. Munkásságának – amely
számos festményt, szobrot, rajzot
és nyomtatványt vonultat fel –
középpontjában több mint ötven éve
a folyamatos megújulás és kritikai (ön)
reﬂexió áll.

Hungarian Natural
History Museum
Magyar
Természettudományi
Múzeum
VIII., Baross u. 13.
We–Mo: 10am – 6pm
www.nhmus.hu

IX., Üllői út 33-37.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.imm.hu

21/04/2017 – 29/05/2017
Man in the Landscape
Tájban élő ember

08/12/2016 – 11/06/2017
Breuer – at Home Again
Breuer – újra itthon

Attila Lóránt, the internationally recognized
ethno- and nature photographer has
wandered through all of the Hungarian
National Parks in the last 3 years. He has
captured photos of not only plant- and
animal species but also people who spend
most of their time, day by day in nature,
nursing the parks’ inherent treasures.
Lóránt Attila, a nemzetközileg is
elismert természet- és etnofotós 3
évig járta hazánk nemzeti parkjait és
készített felvételeket nemcsak az ott élő
növény- és állatfajokról, hanem az ott
megismerhető emberekről is, akik nap
mint nap a természetben töltik idejük java
részét, gondozva a parkok értékeit.

Although Breuer is considered to belong
to the most outstanding ﬁgures of design
history, only few of his works are owned
by Hungarian public collections. Photos
of oﬃce interiors, plans and maquettes
help the public to get an inside view of the
process of planning and the everyday life
of designers.
Annak ellenére, hogy Breuert a
dizájntörténet egyik legkiemelkedőbb
alkotójaként tartjuk számon, a magyar
közgyűjtemények keveset őriznek
munkáiból. A kiállításon az egykori irodákat
idéző fényképek, tervrajzok és modellek
között mozogva betekintést nyerhetünk
az izgalmas tervezési folyamatba és a
tervezők mindennapjaiba.

LATARKA Gallery
VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 5pm
www.polinst.hu
26/04/2017 – 25/05/2017
Forms Of Everydayness
A mindennapiság formái
The exhibiting Polish contemporary
artists seek the “otherness” in what is
closest and most obvious. Their main
focus of interest is the material world of
objects, which nowadays appears to speak
louder than any other world, but in which
things, instead of lasting a long time, are

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–We, Fr–Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
15/03/2017 – 14/05/2017
ARCHIV
ARCHIV
The next episode of the exhibition series
features the Institute for Applied Arts of
the University of Sopron documenting
the tactile journey of art education in
Sopron in the past two decades. It aims
to evoke the spirit of old biology cabinets
and classes, where a contemplative inner
dialogue can develop with the visitor.
A kiállítássorozat következő epizódjában
Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti
Intézete mutatkozik be és a képzés elmúlt
két évtizedének taktilis levegővételéből

nyújt válogatást. A tárlat a régi biológiai
szertárak és tanodák hangulatát idézi,
amelyben egyfajta szemlélődő belső
párbeszéd alakulhat ki a látogatóval.

és díszleteit mutatja be az elképesztőn
gazdag képanyagból válogatva.

07/04/2017 – 04/06/2017
Art Deco in the Puszta – Istvan Sajó
(1896-1961) and His Oeuvre
Art deco a pusztán – Sajó István
(1896–1961) és műve

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa
apa Kortárs
Fotográﬁai Közp
Központ

Despite a successful career in America,
István Sajó returned home to the Great
Hungarian Plain, where he built modern,
exciting and spacious art deco buildings
among the traditional, mostly singlestorey, neo-classical houses. The
exhibition presents an overview of his
career, from American-inﬂuenced art deco
complexes made of brick, to smooth-lined,
functionalist buildings.
Bár Sajó István építész nagy karriert futott
be Amerikában, honvágyával küzdve mégis
hazajött az Alföldre, és a többnyire
földszintes népi klasszicista polgárházak
között megépítette izgalmas, tágas,
korszerű art deco épületeit. A kiállítás
átfogó képet nyújt életművéből az
amerikai hatású tégla épületegyütteseitől
a letisztult, funkcionalista köz- és
magánépületeiig.

22/04/2017 – 13/08/2017
All Around Us. Applied
Arts and Design –
National Salon 2017
Körülöttünk. Ipar- és
tervezőművészet
– Nemzeti Szalon 2017
The Salon concentrates on the
possibilities and greatest achievements
of contemporary artists who work in
a changing context of training, design,
production and trade. Actual functions
provide the organizing principle of the
exhibition, which presents objects that
trace not only the classical genres of
contemporary applied art but also works
on the borderland between them.
A Szalon elsősorban a változó képzési,
tervezői, gyártói és értékesítői
környezetben tevékenykedő mai alkotók
lehetőségeire és legkiemelkedőbb szakmai
teljesítményeire koncentrál. A tárlat a
tényleges funkciók mentén rendezi az
elkészült tárgyakat; a kortárs iparművészet
és dizájn klasszikusnak számító műfajai
mellett az ezek határterületein létrejövő
alkotásokat is bemutatja.

Ethnographic Museum
Néprajzi Múzeum
Mú
V., Kossuth Lajos tér 12.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.neprajz.hu
05/03/2017 – 30/11/2017
Bocskor, Boot, Paduka
– Adventures in Footwear
Bocskor, csizma, paduka
– kalandozás a lábbeli körül
The exhibition explores the times, places,
uses and meanings that an ethnographic
artefact can represent by examining one
single type: lifted from the contexts of
the overall costume and the role of mere
accessory, footwear takes the stage.
Spanning a range of styles from the
Carpathian Basin, Europe and elsewhere,
it is an invitation to meticulously observe
cultures near and far.
A kiállítás nem teljes
öltözetek részeként láttatja
a lábbeliket – a „viseletkiegészítők”
ezúttal főszerephez jutnak. Példájukon
keresztül ismerhetjük meg a néprajzi
tárgy idő- és térbeli változatosságát,
használatának és jelentéseinek
gazdagságát. Kulturális kalandozásra
kapunk meghívást: a magyar vidék, Európa
és távoli földrészek reprezentánsainak
aprólékos megﬁgyelésére.

Hungarian Theatre
Museum and Institute
Országos
Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
I., Krisztina Krt. 57.
Mo–Th: 9am – 4pm; Fr: 9am – 2pm
www.szinhaziintezet.hu
10/03/2017 – 30/05/2017
40 Years Riding the Tumbleweed
40 év ördögszekéren
Béla Ilovszky began to photograph shows
as an outsider in the highly exclusive world
of theatres. Soon he became a professional
theatre photographer and in the last 40
years he has visited all Hungarian theatres
within and beyond borders. The presented
selection of the incredibly rich material
provides a great overview of the most
memorable moments, actors and sets in
the last four decades.
Ilovszky Béla kívülállóként kezdte
a darabok fotózását az erősen zárt
színházi világban, azonban hamar
profivá vált és beilleszkedett. Az elmúlt
40 évben az összes magyar színházat
végiglátogatta határokon innen és túl. A
most bemutatott kiállítás az ezen időszak
legemlékezetesebb pillanatait, személyeit

VI., Nagymező utca 8.
Mo–Fr: 2pm – 7pm;
Sa–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
28/03/2017 – 21/05/2017
35. Hungarian
Press Photo Exhibition
35. Magyar Sajtófotó Kiállítás
Press photo exhibitions present what has
happened to us and around us in the past
year. The pictures reﬂect the reality of
everyday life – as they say, it is not the
mirror’s fault if we are not pleased with the
reﬂection. Though the majority of press
photos are often rather depressing, some
heroic and uplifting moments have also
been captured.
A sajtófotó kiállítások bemutatják
mindazt, ami az előző évben
velünk, körülöttünk történt. A
hétköznapok valósága tükröződik
a képeken, és ahogy mondani szokták,
nem a tükör hibás, ha nem tetszik
a kép. Habár a sajtófotók többsége
jellemzően inkább nyomasztó, a
fotográfusok hősies és felemelő
pillanatokat is elkaptak az elmúlt évben.

11/04/2017 – 25/06/2017
Writing with Light
Writing with Light
A synthetic overview of the three-time
Oscar-winning cinematographer
and photographer, Vittorio Storaro’s
works. The study of how light, colours
and elements aﬀect the human psyche
runs through his entire oeuvre.
He considers the image an enigma, whose
true nature may never be revealed
to us, while we are very much under its
inﬂuence.
A háromszoros Oscar-díjas operatőr és
fotográfus, Vittorio Storaro munkásságának
gyűjteményes összefoglalója. A fény, a
színek és az elemek emberi pszichére
gyakorolt hatásának kutatása átszövi
Storaro életművét. Számára a kép titok,
enigma, amelynek valódi természetét talán
soha nem fogjuk megfejteni, ám hatását
nagyon is átérezzük.

The Castle Garden
Bazaar
Várkert
rt Bazár
B
I., Ybl Miklós tér 6.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.varkertbazar.hu
08/04/2017 – 31/05/2017
SUBJECTUM
SZUBJEKTUM
When human presence could be
recorded on a light-sensitive material, a
new era began in history. The exhibition
presents the best pieces of Hungarian
contemporary portrait photography
that talk about the state of mind
in connection with the model and
photographer. They tell us about fate,
subculture, milieu and also about the
visual representation of time.
Amint az emberi jelenlét a fényérzékeny
anyagon rögzülhetett, új időszámítás
kezdődött a történelemben. A kiállításon a
kortárs magyar portréfotográﬁa legjobbjait
láthatjuk, amelyek a modell és a fotós
viszonylatában foglalkoznak a lelkiállapot,
sors, miliő, szubkultúra és az idő vizuális
ábrázolhatóságának témájával.

31/03/2017 – 31/05/2017
Ankara – Budapest 2N1C
Ankara – Budapest 2N1C
The exhibition, organized by the Embassy
of Hungary, presents the works of 12
Turkish and Hungarian photographers who
took photographs of the same places in
Ankara and Budapest from diﬀerent angles
and understanding. Their photos represent
cultural diversity as well as the similarities
of the two nations.
A tárlat 12 török és magyar fotós munkáját
mutatja be, akik Ankara és Budapest
ugyanazon helyszíneit örökítették meg,
azonban különböző szemszögekből és
értelmezések szerint. A képek a kulturális
sokszínűség mellett a két nemzet
hasonlóságaira és felhívják a ﬁgyelmet.

31/03/2017 – 02/07/2017
The Collected Works of Béla Kondor
Kondor Béla gyűjteményes kiállítása
Béla Kondor (1931–1972) was one of
the most prominent Hungarian artists
after World War II. He was not associated
with any particular trend or school, his

art drew inspiration from the universal
tradition of European painting, from which
he created a private mythology. The
exhibition is based on aspects of content,
showing the various motifs, series and
themes he dealt with.
Kondor Béla (1931-1972) a II. világháború
utáni magyar képzőművészet egyik
legfontosabb alkotója. Nem kötődött
semmilyen irányzathoz vagy iskolához,
művészetének ihlető forrása az európai
festészet egyetemes öröksége, amelyből
saját magánmitológiát teremtett.
A kiállítás tartalmi szempontok szerint, a
művész változatos motívumai, sorozatai
és témái alapján épül fel.

Vigadó
Vigadó
adó
V., Vigadó tér 2.
Mo–Su: 10am – 7pm
www.vigado.hu
11/04/2017 – 31/05/2017
From The East…
Keletről…
The deep interlock of painting and writing,
visuality and content is discernible
in Chinese calligraphy. This is the ancient
visual culture and intellectual
approach that is now brought to Hungary
by the artists of China Academy
of Art. Their intention is to transmit the
unique aesthetic values and show
the potential future of culture and art.
A festészet és írás, vizualitás és a tartalom
mély összefonódása ﬁgyelhető meg
a kínai kalligráﬁai alkotásokban.
Ezt a formavilágot és szellemiséget hozzák
Magyarországra a Kínai Nemzeti
Művészeti Akadémia művészei.
Célkitűzésük átadni a kínai művészet
egyedülálló esztétikai értékeit, és
megmutatni, hogy milyen jövő előtt áll a
kultúra és a művészet.

13/05/2017 – 02/06/2017
Memorial Exhibition
of Miklós Somos
Somos Miklós emlékkiállítása
After his graduation from Hungarian
College of Fine Arts in 1957, painter
Miklós Somos regularly participated at
national and international exhibitions,
and was also recognised with Munkácsy
Award. According to him, it was the
colours and forms he used, the way he
composed and also the choices of
his topic that made him diﬀerent from
other painters.
Miután 1957-ben befejezte tanulmányait
a Képzőművészeti Főiskolán, Somos
Miklós rendszeresen részt vett hazai
és nemzetközi kiállításokon,
majd Munkácsy-díjjal is kitüntették.
Elmondása szerint nem más
különböztette meg a többi festőtől,
mint a „színek, a formálás és a komponálás
módja, és a témaválasztás, ami
határozottan tudatos”.

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Va
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We-Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
25/03/2017 – 11/06/2017
Our Contemporary, Daumier
Kortársunk Daumier
Although Honoré Daumier (1808-1879)
was best known for his caricatures
published in newspapers, his drawings,
water-coloured paintings and sculptures
are also signiﬁcant. In his caricatures, he
ﬂouted and made fun of Louis Philippe I
and his entire era from leading politicians
to Parisian bourgeoisie. Daumier’s
caricatures – depicting typical ﬁgures
with deep humaneness, but mocking their
frailty – are still relevant today.
Honoré Daumiert (1808–1879) a sajtóban
megjelent karikatúrái tették ismertté,
de rajzokat, akvarelleket, festményeket
és szobrokat is készített. Karikatúráiban
nevetség tárgyává válik Lajos Fülöp és
egész kora; a vezető politikusoktól kezdve
a párizsi polgárságig mindenki. Daumier
gyarlóságokat bíráló karikatúrái és mély
humánumról tanúskodó embertípusai
semmit sem veszítettek aktualitásukból.

23/06/2015 – 31/12/2017
Top Hat and Ringlet – Austrian
Biedermeier Paintings
Cilinder és lokni – Osztrák
Biedermeier képek
Vaszary Gallery oﬀers a collection from
one of the most popular exhibitions of the
Museum of Fine Arts. The Biedermeier
style was in vogue in the ﬁrst half of the
19th century and its characteristic genres
were portraiture, petit genre and still life.
To express their class-consciousness, the
bourgeoisie often decorated their rooms
with paintings depicting ordinary, peaceful
scenes from everyday life.
A Szépművészeti Múzeum egyik
legnépszerűbb műtárgyegyütteséből kínál
gazdag válogatást a balatonfüredi Vaszary
Galéria. A 19. század első felében és közepén
divatossá vált biedermeier stílus jellemző
műfajai a portré, az életkép és a csendélet.
A polgári öntudat kifejeződéseként az új
otthonok gazdái szívesen díszítették falaikat
a hétköznapi környezet nyugalmat árasztó,
békés jeleneteivel.

DEBRECEN
Déry Museum
Déry Múzeum
Dé
Debrecen, Déri tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.derimuzeum.hu
26/03/2017 – 24/06/2017
Nihon Ningyō – Japanese Dolls
Nihon ningjó - Rítus és játék
In Japanese culture, dolls (ningyō) and
the corresponding traditions, rituals and
feasts have always played a signiﬁcant
role. Many of the most popular doll
types, from the ancient forms applied for
rites and ceremonies, to the glamorous
masterpieces of the theatrical world as
well as the creations of contemporary
doll-makers are shown at the present
exhibition.
Japán kultúrájában a babák (ningjó)
és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmek,
szertartások és ünnepek mindig
nagy jelentőséggel bírtak. A kiállítás a
legnépszerűbb babák típusai közül többet
bemutat; a rítusokhoz és szertartásokhoz
használt ősi formáktól kezdve a japán
színházi világ játékos, csillogó műremekein
át a kortárs babakészítők számos alkotásáig.

MODEM Modern and
Contemporary
Art Center
MODEM
Modern és Kortárs
Képzőművészeti
Központ

egy darabjával, ahol a párhuzam alapja
hol rokon gondolkozás, hol motivikus
egyezés, hol közvetlen inspiráció vagy
éppen kurátori párhuzamba állítás. Ez az
elrendezés arra a játékos műélvezetre
ösztönzi a nézőt, hogy az egymás mellé
rendelt művekben az azonosságokat,
illetve a különbségeket keresse.

GYŐR
Esterházy Palace
Esterházy-p
-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kogart.hu
23/04/2017 – 11/06/2017
Reformation 500: Heaven and Earth –
Miklós Borsos and the Bible
Reformáció 500: Ég és föld – Borsos
Miklós és a Biblia
The Bible-related paintings by Borsos
do not tell stories but show human
gestures and conditions: such determining
questions and experiences of mundane life
as suﬀering, hope, faith, struggle, creation,
solitude and compassion. These messages
can be familiar to all of us, and we all can
ﬁnd a way to translate them for ourselves.
Borsos Miklós bibliai kötődésű képei nem
elbeszélnek; emberi helyzeteket, emberi
gesztusokat mutatnak, a földi létezés
olyan meghatározó élményeit és kérdéseit,
mint a szenvedés, a remény, a küzdés, a
hit, az alkotás, a magány és a részvét, így
üzenetük mindenkinek ismerős lehet, és
mindenki „lefordíthatja” a maga számára.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
To
éss Közművelődési
Kö
Központ
ont
Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András út 16-18.
Tu–Su: 10am – 5pm
www.tornyaimuzeum.hu
08/04/2017 – 02/07/2017
Encounter – András Csikós Memorial
Exhibition
Találkozás – Csikós András
festőművész emlékkiállítása
The painter András Csikós is best known for
his landscapes that capture the beautiful
atmosphere of the Great Hungarian Plain,
the small farms of Vásárhely and the
Tisza River’s ﬂoodplains and billabongs.
His detailed paintings catch the unique
characteristics of landscapes, but he also
painted surreal and symbolic visions.
Csikós András leggyakrabban az alföldi
tájat, a várost, a Vásárhely környéki
tanyákat, és a Tisza holtágait és
ártereit ábrázolta. Képeinek fő értéke
a részletszépségek megragadása, az
egyedi tájkarakter rögzítése, de szürreálisszimbolikus látomásokat is festett.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka utca 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
11/05/2017 – 20/08/2017
Under the Spell of Nature
A természet bűvöletében
Pál Szinyei Merse (1845-1920) is one of
the most notable Hungarian impressionist
painters. His bold use of vivid colours
and characteristic idyllic scenes made his
pictures easily recognizable and his art
incessantly popular. Bozsó Collection now
presents a plein air landscape selection of
his oeuvre.
Szinyei Merse Pál (1845-1920) a magyar
impresszionizmus egyik legmeghatározóbb
alakja. Az élénk színek merész használata
és jellegzetes idillikus jelenetei képeit
könnyen felismerhetővé, művészetét pedig
töretlenül népszerűvé tették. A Bozsó
Gyűjtemény idén a művész tájképeiből
rendezett egyedülálló válogatást.

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
08/02/2017 – 28/05/2017
GAMEClip 2.
Gémkapocs 2.
The exhibition pairs contemporary
artworks with pieces from the museum’s
collection. The link between the paired
works are based on their shared motifs,
similar concept or thinking, direct
inspiration or the curator’s intention.
This inspires visitors to investigate the
relationship between these objects and
enjoy art playfully.
A kiállítás kortárs alkotók műveit
állítja párhuzamba a kollekció egy-

PAKS
Museum of Nuclear
Energy – Paks Nuclear
Power Plant
Atomenergetikai
Múzeum – Paksi
Atomerőmű
Paks
Mo–Fr: 8am – 3pm, Sa: 9am – 1pm
www.atomeromu.hu
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29/03/2017 – 25/07/2017
Designed by Leonardo da Vinci
Tervezte Leonardo da Vinci
The famous polyhistor was determined to
reveal how things work, and why are they
work in the way they do. The exhibition
features the inventions of the Italian
genius: more than 20 wooden mockups can be seen by the public from his
ﬂying machines, bicycle and chariot to his
printing press.
A polihisztor nem csupán azt kutatta, hogy
hogyan működik valami, hanem azt is tudni
akarta, hogy miért éppen úgy történik, és
nem másként. A zseniális olasz művésztudós harci szekere, repülő szerkezetei,
nyomdagépe, kerékpárja – összesen
több mint húsz, fából készített modell
tekinthető meg a tárlaton.

SZENTENDRE
ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
08/04/2017 – 11/06/2017
Levitation
Levitáció
The surprising and unique installation of
the three artists, László FeLugossy, Imre
Bukta and János Szirtes, concentrates
on attachment and defection to one’s
homeland: the opportunity to levitate.
They reﬂect on their relationship with
Szentendre and its art and on the Mill’s
inspiringly romantic indoor spaces that are
both antique and modern.
FeLugossy László, Bukta Imre és Szirtes
János meglepő és egyedi installációinak
témája a helyhez kötöttség és az attól
való elszakadás, a levitáció lehetősége.
Munkáikkal reﬂektálnak a szentendrei
művészethez fűződő viszonyukra és
a Malom egyszerre ódon és modern,
inspirálóan romantikus tereire.

SZOMBATHELY
Savaria Museum
Savaria Múzeum
Szombathely,
Kisfaludy S. u. 9.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
18/05/2017 – 21/12/2017
(Photo)sensitive – Personal
Fényérzék – Személyes
The collection presents the history
of Szombahely from the 1860s to
the 1960s documented in nearly 400
photographs. The uniquely detailed
pictures evoke the daily life of the
citizens of the era and portray the
complex milieu of sport, fashion, religion,
lifestyle and material culture: the
complicated structure of spaces, objects,
bodies and emotions.
A tárlat közel 400 fotográﬁán keresztül
mutatja be Szombathely történelmét
az 1860-as évektől az 1960-as évekig.
A páratlanul részletgazdag fotográﬁák
megelevenítik a városban élő polgárok
mindennapjait, kirajzolják a tér, tárgyak,
testek, érzelmek összetett rendszerét,
az anyagi kultúra, életmód, sport, divat és
vallás komplex miliőjét.
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TIHANY
KOGART
Exhibitions Tihany
KOGART
Kiállítások Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.kogarttihany.hu
07/04/2017 – 27/06/2017
Tibor Csernus’s Nudes
Csernus aktjai
A signiﬁcant portion of Csernus’s oeuvre
comprises model drawings and drawn
nudes. These works were often studies
for paintings, and are now informative
mementos of the creative process—of
the relationship between the artist and
his models and characters. The artist
constructs his ﬁgure: they materialize,
incarnate, enter the viewer’s world, and
then turn to us.
Csernus Tibor életművének jelentős
hányadát modell- és aktrajzok teszik ki.
Ezek a művek sok esetben előképek egyegy későbbi festményhez, tanulságos
mementói az alkotói folyamatnak – a
Csernus Tibor és modelljei, szereplői
között húzódó viszonynak. A művész
felépíti alakjait: előtűnnek, testet
öltenek, belépnek a néző világába, majd
odafordulnak hozzánk.
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11/05/2017 – 20/08/2017
Under the Spell of Nature –
Szinyei Merse Pál Exhibition
A természet bűvöletében –
Szinyei Merse Pál kiállítás

Pál Szinyei Merse (1845-1920) is one of
the most notable Hungarian impressionist
painters. His bold use of vivid colours
and characteristic idyllic scenes made his
pictures easily recognizable and his art
incessantly popular.
Szinyei Merse was fortunate to live most of
his life in a time period that was relatively
peaceful in Hungary, and to be born in a
family that not only could provide him
convenient conditions but also encouraged
him in his artistic development. Even
though his many occupations and personal
issues prohibited him from dedicating all
his life to art, he bequeathed us a heritage
of several delighting paintings of which
Bozsó Collection now presents a plein air
landscape selection.

Szinyei Merse Pal: Labdarozsa
Magyar Nemzeti Galéria tulajdona

Szinyei Merse Pál (1845-1920) a magyar impresszionizmus egyik legmeghatározóbb
alakja. Az élénk színek merész használata és jellegzetes idillikus jelenetei képeit könnyen
felismerhetővé, művészetét pedig töretlenül népszerűvé tették.
Szinyei Merse életének nagy részét békés időkben élhette, családja pedig nem csupán stabil
megélhetést tudott számára biztosítani, de művészeti fejlődésében is támogatta. Habár
egyéb elfoglaltságai és személyes ügyei nem engedték, hogy egész életét a művészetnek
szentelje, számos szemet gyönyörködtető festményből álló örökséget hagyott hátra.
A Bozsó Gyűjtemény idén a művész tájképeiből rendezett egyedülálló válogatást.

