COUNTRY/VIDÉK

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
24/06/2017 – 30/07/2017
Drawn Eros
Megrajzolt Érosz
Nudes are still an inexhaustible subject in
today’s art. The artworks that used this
theme for experimentation and pre-study
are as unique as the ones that have been
canonized since the 20th century. These
artists have seen such abstract rhythm
and harmony in the motions and shapes
of the human body that don’t need any
additional narration.
Az akt műfaja a mai napig kimeríthetetlen;
a 20. század óta a kanonizált műalkotások
mellett legalább annyira unikumok azok a
művészi rajzok, amelyek a test tematikáját
a kísérletezés és előtanulmányok
eszközeiként használták. Az emberi test
mozdulataiba, idomaiba a művészek olyan
absztrakt formai ritmusokat, egyensúlyi
helyzeteket és harmóniákat láttak bele,
amelyek már nem igényeltek elvont
narrációt.

17/06/2017 – 06/08/2017
XY – Paintings of the HungarianPolish New Generation
XY – Újgenerációs lengyel-magyar
festészet
Reﬂecting upon society and oneself with
heavy irony, using extreme association
of ideas and the symbols of mass culture
and building art from it are the main
characteristics of the collection, which
captures the world from a generational
perspective.
Önirónia és társadalomkritika, a
tömegkultúra jellegzetes szimbólumainak
mozgósítása és a szélsőséges
képzettársításokból, harsány
kontrasztokból való építkezés egyszerre
jellemzi az XY című tárlat generációs
élményekben gondolkozó művészeit.

GYŐR
Esterházy Palace
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.romer.hu
24/06/2017 – 31/08/2017
Light Positions. International
Contemporary Art Exhibition
Light Positions. Nemzetközi kortárs
képzőművészeti kiállítás
The exhibition oﬀers a glimpse into the
new trends of abstract and monochrome
art. The topic is centered around Light,
mustering up the various modes and
potentials of using it. The participating
artists use diverse techniques: they utilize
the attributes of Light through digital,
photographical, graphical, sculptural and
intermediary methods.
A kiállítás az absztrakt és monokróm
művészet új irányzataiból nyújt ízelítőt,
középpontjában a fény áll, felvonultatva
annak különböző megjelenítési,
felhasználási módjait, lehetőségeit.
A résztvevő művészek változatos

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák
András út 16-18.
Tu–Su: 10am – 5pm
www.tornyaimuzeum.hu
28/05/2017 – 20/08/2017
The collected works of Zsuzsa Péreli
Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása
A maker of artworks with a relaxed
painterliness, Zsuzsa Péreli uses colourful
threads, rather than a brush. Expanding the
genre of tapestry, she experiments with
new materials, techniques and procedures
as she probes into the layers of time and
memory. She includes “found objects” in her
compositions, demonstrating both a respect
for tradition and a desire to break the mould.
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség
jellemzi, festőecset helyett azonban
színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A
kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok,
új technikák, eljárások beemelésével
kísérletezve az idő és az emlékezet
rétegeit kutatja. Különböző „talált
tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely
egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről
és formabontó törekvésekről.

KÁPOLNÁSNYÉK

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.

PÁPA
Esterházy Palace
Esterházy-kastély
Pápa, Fő tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.esterhazykastely.papa.hu
01/04/2017 – 31/10/2017
Salvador Dalí – Welcome Into My Brain
Salvador Dalí – Welcome into my brain
The exhibition focuses on the illustrations
made by Dalí for the Divine Comedy, but
visitors can also see Dalí’s illustrations for
other classics of world literature. At the
same time, Dalí gives us an exceedingly
deep insight into his special world of
thoughts and feelings as he has never
done before.
A kiállítás középpontjában Dalí az Isteni
színjátékhoz készített illusztrációi állnak,
de megtekinthetők a világirodalom további
klasszikusaihoz készült illusztrációi is.
Mindezzel párhuzamosan a művész
rendkívüli mélységű bepillantást enged
különleges gondolat- és érzelemvilágába.

Dabasi Halász Castle
Dabasi Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.halaszkastely.hu
01/05/2017 – 31/03/2018
One Family – Three Inﬂuential Artists
Egy család – három iskolateremtő
művész
Károly Ferenczy was a remarkable master of
Hungarian painting during the Belle Époque.
His daughter, Noémi Ferenczy became
a main ﬁgure in Hungarian tapestry art,
and his son, Béni Ferenczy is remembered
in art history as an inﬂuential reformer
of sculpture. The exhibition presents a
representative selection from the oeuvre of
these three signiﬁcant artists.
Ferenczy Károly a századelő
magyarországi festészetének
kiemelkedően fontos mestere volt, lánya,
Ferenczy Noémi a gobelinművészet
legnagyobb hazai alakjaként, ﬁa, Ferenczy
Béni a modern magyar szobrászat
nagy hatású megújítójaként került be a
művészet történetébe. A kiállítás e három
korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad
reprezentatív válogatást.

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

SZEGED
Ferenc Móra Museum
Móra Ferenc Múzeum
Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/04/2017 – 31/12/2017
PosterArt – Visual Art Before the
Computer
PlakArt – Vizuális művészet a
számítógépes graﬁka előtt
The extraordinary poster exhibition
hosted by the Ferenc Móra Museum of
Szeged shows posters from the past as
an imprint of historical periods from the
millennium celebrations of 1896 to 1956.
The exhibition presents the ﬂourishing
economy of the Austro-Hungarian Empire,
everyday life, and the posters related to
the First World War and the Hungarian
Soviet Republic.
Különleges plakátkiállítás látható a
szegedi Móra Ferenc Múzeumban: a
millenniumi rendezvényektől kezdve
egészen 1956-ig láthatóak falragaszok az
adott korok lenyomataiként. A kiállításon
bemutatják a dualizmus korának virágzó
gazdaságát, a mindennapi életet,
valamint az első világháborúval, majd
a Tanácsköztársasággal kapcsolatos
plakátokat is.

PÉCS
Vasváry House
Vasváry-ház
Pécs, Király u. 19.
Tu–Sa: 10am – 4pm
www.pecsimuzeumok.hu
05/05/2017 – 31/10/2017
Vincent van Gogh in Black and White
Vincent van Gogh feketén – fehéren
The selection displays the heliogravures
of the world-famous artist. Van Gogh’s
drawings are highly appreciated by adepts
in virtue of the archetypal tension in their
compositions. Van Gogh experimented
with using diﬀerent instruments such as
graphite, red chalk, charcoal pencil, black
and blue chalk.
A tárlat a világhírű művész 18771890 közötti heliogravűrjeiből
(fénynyomataiból) ad válogatást. Van
Gogh rajzait nagyra becsülik műértő
körökben, mert egy bizonyos archetipikus
feszültséget hordoznak kompozíciójukban.
Különböző eszközökkel kísérletezett:
graﬁttal, vörös krétával, szénceruzával,
fekete és kék krétával.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
20/05/2017 – 16/07/2017
39th Summer Selection
39. Nyári Tárlat
The exhibition is one of the most
important overviews of Hungarian
contemporary ﬁne art, and aims to
present a wide variety of styles as in each
year both ﬁgurative and non-ﬁgurative
artworks from hyperrealism to abstract
art are displayed.
A kiállítás az ország egyik legjelentősebb
képzőművészeti seregszemléje. Célja,
hogy bemutassa a kortárs magyar
törekvéseket és hiteles, stilárisan
sokszínű képet nyújtson. A tárlaton

SZENTENDRE
Imre Ámos – Margit
Anna Memorial
Museum
Ámos Imre – Anna
Margit Emlékmúzeum
Szentendre, Bogdányi utca 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
01/06/2017 – 20/08/2017
Vermilion Sunset
Cinóber alkony
Despite his tragically early death, Imre
Ámos (1907–1944) became a signiﬁcant
ﬁgure in Hungarian art. When he started
his career, he mainly painted idyllic
scenes and calm ﬁgures. Then, as he got
to know Marc Chagall, surrealism took
the lead of his art and in his last years,
the dreadful war experience also had its
eﬀect on his creations. The exhibition
presents a selection of his most notable
paintings.
Tragikusan korai halála ellenére
Ámos Imre (1907–1944) a magyar
művészet fontos alakjává vált.
Pályája kezdetén főképp idillikus
jeleneteket, nyugodt alakokat festett.
Később, megismerkedvén Chagall
munkásságával, a szürrealizmus felé
fordult, majd utolsó éveiben a háború
szörnyű élménye is nyomot hagyott
alkotásain. A kiállítás egy válogatást
mutat be Ámos legjelentősebb
műveiből.

SZOMBATHELY
Savaria Museum
Savaria Múzeum
Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
25/05/2017 – 21/12/2017
Universe Locked in Silver
Ezüstbe zárt világegyetem
Jenő Gothard (1857-1909) – besides his
many discoveries – was an outstanding
astrophotographer.
The legacy of his astrophysical research is
a nearly 500-piece collection of deep-sky
objects, comets and stars with diﬀerent
spectral characteristics captured between
the early 1880s and early 1900s.
Gothard Jenő (1857–1909) – számos
felfedezése mellett – a csillagászati
fotózásban is a világ élvonalába tartozott.
Asztroﬁzikai kutatásainak öröksége
az 1880-as évek elejétől az 1900-as
évek elejéig keletkezett mintegy félezer
darabból álló, mélyég-objektumokat,
üstökösöket és csillagszínképeket rögzítő
csillagászati fotólemez-gyűjtemény.

18/05/2017 – 21/12/2017
(Photo)sensitive – Personal
Fényérzék – Személyes
The collection presents the history of
Szombathely 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.

Gallery of Szombathely
Szombathelyi Képtár
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tu, We, Fr–Su: 10am – 5pm,
Th: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
01/06/2017 – 29/09/2017
Photo/Synthesis
Fotó/Szintézis
The showcased artworks are picturing
the process in which photography takes
the role of recording from ﬁne arts. The
collection focuses on the parallels between
these art forms, and on the outstanding
ﬁgures who created some remarkable
works in both photography and ﬁne arts.
The exhibition also gives us an insight into
the technical evolution of photography.
A kiállításon bemutatott alkotások azt a
folyamatot érzékeltetik, miképpen veszi át a
képzőművészettől a fotográﬁa a megörökítés
szerepét. A tárlat a két művészeti ág közötti
párhuzamokra és azokra az egyéniségekre
fókuszál, akik mind a képzőművészetben,
mind a fotográﬁában kiemelkedőt alkottak,
mindemellett a fényképészet technikai
fejlődéséről is képet ad.

VESZPRÉM
Csikász Gallery
Csikász Galéria
Veszprém, Vár u. 17.
Mo–Sa: 10am – 6pm
www.arthouseweb.hu
24/06/2017 – 09/09/2017
Gábor Gerhes: The Four Elements
Gerhes Gábor: A négy elem
Gábor Gerhes is one of the very few, who
managed to achieve fame and general
honour in the contemporary Hungarian
art scene without receiving any formal
art education. His diverse artworks (from
photography to installations) can be both
spooky and ironic, ruthless and sentimental.
Gerhes Gábor egyike azon keveseknek, aki
formális művészeti oktatás nélkül is igazán
híressé és elismertté vált a kortárs magyar
művészeti szcénában. A fotográﬁától a
különféle installációkig terjedő sokoldalú
alkotásai egyszerre kísértetiesek és
ironikusak, kegyetlenek és szentimentálisak.

Gallery of Pécs
Pécsi Galéria
Pécs, Széchenyi tér
Tu – Su: 10am – 6pm
www.pecsigaleria.hu

July 2017

02/06/2017 – 16/07/2017
506 933DREAM – Exhibition by László
2 Hegedűs
506 933ÁLOM – Hegedűs 2 László
kiállítása
László 2 Hegedűs is an exceptional artist
in the Hungarian contemporary art scene

János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ

MODEM Modern and Contemporary Art Center
MODEM Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ
DEBRECEN
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu

Pesti Est ART impresszum

Éjjeli nap,nappali hold, 1998, Gobelin, Gyapjú, selyem, 102×165cm

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

technikákkal dolgoznak: digitális,
intermediális, fényképészeti, graﬁkai
és szobrászati eljárások segítségével
aknázzák ki a fény tulajdonságait.

minden évben megjelennek figuratív és
nonfiguratív alkotások ugyanúgy, mint a
lírai absztrakt vagy a fotó- és hiperrealista
művek.
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17/06/2017 – 06/08/2017
XY – Paintings of the Hungarian-Polish New Generation
XY – Újgenerációs lengyel-magyar festészet
Reﬂecting upon society and oneself with heavy
irony, using extreme association of ideas and the
symbols of mass culture and building art from it
are the main characteristics of the collection, which
captures the world from a generational perspective.

Önirónia és társadalomkritika, a tömegkultúra
jellegzetes szimbólumainak mozgósítása és
a szélsőséges képzettársításokból, harsány
kontrasztokból való építkezés egyszerre jellemzi
az XY című tárlat generációs élményekben
gondolkozó művészeit.

Paulina Stasik (1990) Bálna / Whale 2017 olaj, vászon / oil on canvas 150x170 cm

DEBRECEN

as his thinking and use of diﬀerent tools
go beyond the roles of being „only a
photographer”, „only a ﬁne artist” „only
a cinematographer”. His art is equally
described by its intellectual richness,
poetry and cleared forms.
Hegedűs 2 László képképző művész a
magyarországi kortárs színtér kivételes
jelentőségű alkotója, gondolkodása és
eszközhasználata túlmutat a „csak
fotográfus”, a „csak ﬁlmes”, „csak
képzőművész” műfajokon. Műveinek
intellektuális telítettsége, letisztult
formanyelve, poézise egyaránt jellemzi
alkotásait.

28/05/2017 – 20/08/2017
The collected works of Zsuzsa Péreli
Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Dr. Rapcsák András út 16-18.

Tu–Su: 10am – 5pm

A maker of artworks with a relaxed painterliness, Zsuzsa Péreli
uses colourful threads, rather than a brush. Expanding the
genre of the tapestry, she experiments with new materials,
techniques and procedures as she probes into the layers of time
and memory.
She includes “found objects” in her compositions, demonstrating
both a respect for tradition and a desire to break the mould. She
also creates aquarelles and collages. The metaphysical and sacred
themes that run through her oeuvre mediate between two
worlds, intimating and translating for the viewer all that can only
be intuited about non-material reality.

www.tornyaimuzeum.hu
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség jellemzi, festőecset
helyett azonban színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A
kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok, új technikák, eljárások
beemelésével kísérletezve az idő és az emlékezet rétegeit
kutatja.
Különböző „talált tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely
egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről és formabontó
törekvésekről. Az életművét végigkísérő metaﬁzikus és szakrális
témák két világ között közvetítenek, érzékeltetik és lefordítják
mindazt a néző számára, amit csak sejteni lehet a nem anyagi
valóságról.

BUDAPEST

08/04/2017 – 15/10/2017
Rainbow Above Europe
Szivárvány Európa felett
In 1925 Géza Blattner, a Hungarian
painter and designer moved to Paris and
established the Théâtre de l’Arc-en-Ciel
(Rainbow Theatre) there. With its versatile
company and creative community it soon
became an innovative, experimenting
puppetry that was much ahead of its time.
The exhibition tells us Blattner’s story
illustrated by puppets, toys, pictures and
interactive elements.
Az 1893-ban, Debrecenben született
Blattner Géza 1925-ben költözött
Párizsba, ahol megalapította a Théâtre
de l’Arc-en-Cielt (Szivárvány Színházat).
Az intézmény sokszínű társulatával és
alkotó közösségével újító, kísérletező
bábszínházzá vált, amely jóval megelőzte
korát. A kiállítás bábok, játékok, képek és
interaktív elemek segítségével mutatja be
Blattner történetét.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
14/06/2017 – 23/07/2017
True Copy
Másodlat
The presented works are created by
contemporary Hungarian artists who
show an inclination to repeat or copy
their own compositions. Examples of
this phenomenon are not novel, neither
is the fact that the work created later
suﬀers when it comes to its market value.
On what grounds can a composition be
considered a copy, duplicate, replica or
imitation? – these are the questions the
exhibition strives to address.
A csoportos kiállítás olyan kortárs
magyar művészeket mutat be, akik
munkájában hangsúlyos szerepet kap
saját maguk utánzása, a már létező,
korábbi alkotásaik másolása. E jelenség
nem újdonság a művészettörténetben,
ahogy az sem, hogy az időben előbb
készített műtárgy piaci értéke gyakran
magasabb. Mi a kópia, reprodukció,
utánzat? – a tárlat e kérdésekre is
választ kíván adni.

Ferenc Hopp Museum
of Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
30/09/2016 - 20/08/2017
Nagas, Birds, Elephants – Traditional
Dress from Mainland Southeast Asia
Nágák, elefántok, madarak – viseletek
Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből
Through explanations of the ritual
functions of textiles and the symbology
in their patterns, and examples of the
diﬀerent types of textiles and traditional
costumes worn in the region, the
exhibition aims to inform visitors about the
religious beliefs, customs and celebrations
of the diverse peoples of mainland
Southeast Asia.
A kiállítás többféle aspektusból vizsgálja
a délkelet-ázsiai textilek kódjait,
így a textilek rituális szerepének és
mintarendjének bemutatásától kezdve
az egyes népcsoportok jellegzetes
viseleteinek és textiltípusainak
ábrázolásán keresztül ismertet meg
hiedelemvilágukkal, ünnepeikkel és
szokásaikkal.

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We-Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
31/05/2017 – 17/09/2017
Separate Ways – Karl-Heinz Adler and
Hungarian Abstraction
Különutak – Karl-Heinz Adler és a
magyar absztrakció
The exhibition, organized jointly with
Kiscell Museum is based on the lifework of
the 90-year-old German artist, Karl-Heinz
Adler. The material presented in Kassák
Museum summarizes Adler’s abstract
artistic activities from the 1950s to
present days. The visitors may also learn
about the parallels between the socialist
cultural policies in East-Germany and
Hungary.
A Kiscelli Múzeummal közösen szervezett
kiállítás az 1927-ben született drezdai
képzőművész, Karl-Heinz Adler
munkásságára épül. A Kassák Múzeumban
kiállított anyag Adler absztrakt
képzőművészeti tevékenységét foglalja
össze az 1950-es évektől napjainkig. A
látogatók képet kaphatnak a keletnémet
és magyar szocialista kultúrpolitika
párhuzamairól.

III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.fovarosikeptar.hu
31/05/2017 – 17/09/2017
Separate Ways – Karl-Heinz Adler and
Hungarian Abstraction
Különutak – Karl-Heinz Adler és a
magyar absztrakció
Continuing and supplementing the
exhibition in Kassák Museum, proceeding
from Adler’s geometrical architectural
elements, the material presented in Kiscell
Museum examines the appearance of
geometrical abstraction on public buildings
in the 1970s and 1980s in Hungary.
A Kassák Múzeum kiállítását folytatja,
illetve egészíti ki a Kiscelli Múzeum
anyaga: Adler geometrikus
épületplasztikáiból kiindulva azt vizsgálja,
hogy a hetvenes-nyolcvanas években
a magyarországi középületeken milyen
módon jelenhetett meg a geometrikus
absztrakció.

LATARKA Gallery
LATARKA Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.polinst.hu
30/06/2017 – 23/08/2017
Private Metropolises
Magán Metropoliszok
The exhibiting artists deal with city
life, its challenges, contradictions and
the social, architectural and artistic
expressions deriving from them. The
artworks deal with characters who live
in metropolises but have to create their
own inner world to survive and make
everyday life bearable.
A meghívott művészek a városi léttel,
annak kihívásaival, ellentmondásaival,
illetve az ezekből adódó társadalmi,
építészeti, művészi kifejezésekkel
foglalkoznak. A kiállítás olyan
nagyvárosban élő karakterekről szól,
akiknek saját belső világot kell teremteni
ahhoz, hogy túléljenek, és elviseljék a
hétköznapokat.

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
07/07/2017 – 24/09/2017
Gilbert & George: Scapegoating
Pictures for London
Gilbert és George: Bűnbak-képek
Londonnak
Working together for nearly 50 years now,
the artist duo originally gained world fame
with their hand-painted photo-based
artworks. Their art practice blurs the
boundaries of private life and creative life,
and most often the protagonists of their
works are themselves, their main theme
being modern-day urban existence. The
exhibited series represents a fast, ever so
technology-based, multicultural world.
A csaknem ötven éve együtt alkotó
művészpáros fotóalapú, kézzel színezett
képeivel vált világhírűvé. Munkásságukban
a magánélet és az alkotói lét
összemosódik, műveik főszereplői legtöbb
esetben maguk a művészek, fő témájuk
a modern városi létezés. A most kiállított
sorozat egy felgyorsult, egyre inkább
technológiaalapú, multikulturális világot
jelenít meg.

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Múzeum
III., Korona tér 1.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mkvm.hu
25/06/2017 – 01/10/2017
Agent at the Bar – The Relationship
between Catering and State Security
in Socialism
Ügynök a bárpultban – A vendéglátás
és az állambiztonság kapcsolata a
szocializmusban
After WW2, the former culture of elegant
restaurants and meeting points were
replaced by simple and cheap bars,
canteens and milk bars. The exhibition
demonstrates that these spots continued
to be important in the aspects of political
life and national security actions.
A második világháború után a
korábbi elegáns éttermeket és városi
találkozóhelyeket a vendéglátásban
felváltotta a tömegétkeztetés, valamint
a presszók, népbüfék, tejbárok. A kiállítás
bemutatja, hogy e helyszínek továbbra
is fontosak voltak a politikai élet és a
nemzetbiztonsági akciók szempontjából.

01/06/2017 – 01/10/2017
Butterﬂies of War –
Eros in the Great War
A Háború pillangói –
Érosz a nagy háborúban
The exhibition elaborates the topic of
military brothels during World War I.
Visitors can get to know the personal life of
soldier s by viewing the interiors designed
for the exhibition, and can also learn about
the military brothel network that was set
up in order to minimize the ratio of sexually
transmitted diseases.
A kiállítás a tábori bordélyok témáját járja
körül az első világháború időszakából.
Az orvostörténeti érdekességeket,
néprajzi tárgyakat is felvonultató kiállítás
enteriőrök segítségével mutatja be
a harcoló katonák lövészárkon túli
magánéletét és a nemi betegségek
számának csökkentése érdekében
létrehozott tábori bordélyhálózat
működését.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
22/06/2017 – 03/09/2017
Passion and Irony. Peter Meller and
the Graphic Imagination
Szenvedély és irónia. Meller Péter és a
graﬁkai képzelőerő
The exhibition presents a special side of
art historian Peter Meller (1923–2008)
that is familiar for only a few people.
Besides his scientiﬁc career, Meller was a
passionate draughtsman and made prints
with a technique he invented himself. The
show displays his most beautiful graphic
works, a selection of some seventy
pieces from his estate and from private
collections.
Meller Péter (1923–2008)
művészettörténészt ismeretlen oldaláról
mutatja be a kiállítás. Kevesen tudják,
hogy kutatómunkája mellett Meller
szenvedélyesen rajzolt és a saját maga
által kidolgozott technikával nyomatokat
készített. A mostani tárlat legszebb
graﬁkáit mutatja be: hagyatékából és
magángyűjteményekből mintegy hetven
alkotás tekinthető meg.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
27/04/2017 – 05/11/2017
Grammar And Grace
IGE-IDŐK
The Protestant Reformation, which
radically transformed Christianity and the
culture of Europe as a whole, was launched
by Martin Luther 500 years ago. The
visitors are introduced to the history of
Reformation in Hungary through detailed
explanatory texts and they also get the
chance to see some unique treasures from
this signiﬁcant period.
500 esztendeje Luther fellépésével
kezdődött a reformáció, amely
gyökeresen megváltoztatta Európát és az
egyetemes kereszténységet. A kiállítás a
magyarországi reformáció történetével
ismerteti meg látogatóját, aki egyedülálló,
páratlan kincseket láthat és részletes
magyarázó szövegek segítségével
tájékozódhat.

ideas. Kósa uses both ancient and modern
techniques, which makes her creations
spectacular and easily recognisable.
Kósa Klára keramikusművész a keresztény
és zsidó hagyományok megszállott
kutatója, a reneszánsz és az egyetemes
szimbólumok ismerője. Alkotókedve több
mint negyven éve lankadatlan; mindig
az újdonság izgatja, foglalkoztatja. Ősi
technikákat és a mai kor vívmányait is
felhasználja, így alkotásai látványosak és
könnyen felismerhetőek.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–We, Fr–Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
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
opportunities 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.

31/05/2017 – 13/08/2017
INSIDE INSIGHT –
Design for Living
INSIDE INSIGHT –
Design a lakásban
The design products, selected for the
exhibition of the Department of Design
of the Technical University in Košice, are
connected by their main topic – design for
living. Furthermore, they also represent
alternatives to the commercial production
and contain strong semantic and symbolic
messages.
A Kassai Műszaki Egyetem Művészeti
Kar Design Tanszékének kiállítására
válogatott tárgyak közös jellemzője a
mindennapi életben való szerepük, a
lakásban való felhasználás lehetőségeinek
sokfélesége. Ugyanakkor erős szimbolikus
és szemantikai üzeneteket hordozva
alternatívát is kínálnak a kereskedelemben
kapható termékek mellett.

27/04/2017 – 05/11/2017
Protestant Ways of Life in the 20th
Century
Huszadik századi protestáns életutak

I., Fő u. 6.
Mo-Sa: 10am – 6pm
www.hagyomanyokhaza.hu
09/06/2017 – 08/08/2017
From Mezőtúr to the Renaissance
Mezőtúrtól a reneszánszig
The exhibitor, Klára Kósa ceramic artist
is an expert of Christian and Jewish
traditions and also of universal symbols of
the Renaissance period. Her inspiration to
create has been unremitting for 40 years
as she always gets excited about new

24/10/2016 - 31/07/2017
Confusing Abundance – 80th
Birthday of the Poster and Small Print
Collection
A bőség zavara – 80 éves a Plakát- és
Kisnyomtatványtár

The exhibition presents the utensils of the
rite of coﬀee drinking from the past 200
years, showcasing styles such as Empire,
Biedermeier, Historicism, Sezessionstil,
Art Deco to contemporary. The collection
chieﬂy features European porcelain
manufactures, including world-famous
names.
A kiállítás különlegessége, hogy több
mint 200 év időívében mutatja be
a kávéfogyasztás szertartásának
eszközeit az empire, a biedermeier, a
historizmus, a szecesszió és az art deco
művészeti korszakain át napjainkig. A
kollekcióban képviselt, főleg európai
porcelánmanufaktúrák között számos
világhírű gyártó szerepel.

The exhibited pieces, which were selected
out of a collection of 4 million, were created in
the last four centuries. Some of their genres
are known and used these days, however,
the functions of many displayed prints have
to be explained for today’s viewers.
A kiállított dokumentumok – amelyek a
négymillió darabból álló gyűjteményből
kerültek ki – az elmúlt négy évszázadban
születtek. Némelyük műfaja ma
is használatos (plakát, képeslap,
gyászjelentés), azonban bőven találunk
olyat is, amelynek rendeltetése a mai
ember számára magyarázatra szorul.

Ethnographic
Museum
Néprajzi Múzeum
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.

National
Széchényi Library
Országos
Széchényi Könyvtár
I., Budavári Palota F épület
Tu–Sa: 9am – 8pm
www.oszk.hu

28/04/2017 – 25/11/2017
János Arany Exhibition
Arany János kiállítás
János Arany Memorial Year is organized in
2017 to celebrate the 200th anniversary
of the famous Hungarian poet’s birth. The
exhibition is based on the unique treasures
stored in the Manuscript Collection of
the Library, but it also focuses on issues
such as Arany and his contemporaries,
reception of Arany, his wider cult and the
celebrations that took place 100 years ago.
A könyvtár az Arany-kéziratok jelentős
részének őrzőjeként részt vesz a költő
születésének 200. évfordulója alkalmából
megrendezett Arany János-emlékév
szervezésében. A tárlat a könyvtár
kézirattárának páratlan kincseire épül,
de kitér Arany és a kortársak, valamint
az Arany-recepció és az annál szélesebb
kultusz kérdéseire is, megidézve többek
közt a 100 évvel ezelőtti ünnepségeket.

Platán Gallery
Platán Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.lengyelintezet.hu
29/06/2017 – 23/08/2017
Passages of Neo-Avant-Garde
Passages of Neo-Avant-Garde
The international exhibition presents the
artists’ attitude on various political, social
and economic phenomena. It also proves
that while certain formal resolutions
introduced by avant-garde only have
purely historical value today, the ethos
of experimenting and engagement that
strongly determined avant-garde, still
seems to be attractive for contemporary
artists.
A nemzetközi kiállítás a művészek politikai,
társadalmi és gazdasági jelenségekhez
való hozzáállását mutatja be, valamint
bizonyítja azt is, hogy bár az avantgárd
bizonyos megoldásai mára csupán
művészettörténeti értékkel rendelkeznek,
az irányzatra oly jellemző kísérletezés és
elköteleződés továbbra is vonzó a kortárs
művészek számára.

LATARKA Gallery
LATARKA Galéria

What was supposed to happen to pastors
and the active members of congregations
in the party state? What happened when
protestant schools could restart after
the regime change and churches became
free again? The connecting exhibition of
GRAMMAR AND GRACE presents short
ﬁlms and photos to understand how the
20th century’s fateful events aﬀected the
Protestant churches.
Mi várt a pártállamban a lelkészekre, a
gyülekezetek aktív tagjaira? Mi történt,
amikor a rendszerváltás után újra
megnyílhattak a protestáns iskolák,
szabaddá váltak az egyházak? Az IGEIDŐK című tárlat kísérő kiállításában
olyan filmeket, fotókat tekinthetünk meg,
amelyek segítségével megérthetjük,
hogyan hatottak a protestáns egyházakra
a 20. század sorsfordító eseményei.

Museum of Applied
Hungarian Folk Art
Magyar Népi
Iparművészeti
Múzeum

21/06/2017 – 03/09/2017
Coﬀee in the Drawing Room –
China sets from the
Merényi Collection
Kávé a szalonban – Porcelánok a
Merényi-gyűjteményből

VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.polinst.hu

30/06/2017 – 23/08/2017
Private Metropolises
Magán Metropoliszok

The exhibition deals with the
city’s life, its challenges, its
contradictions and the social,
architectural and artistic
expressions that derive
therefrom. The man in the built
environment is in the focus of
the interest of artists invited to
the exhibition.
Most of the Earth’s population
lives and looks for happiness and
works in urban space. These sites
are either spontaneously created
or designed by architects and
then transformed into human
use.
The works focus on exciting
contexts, showing interesting
urban characters. These
characters often create their
own inner world, even if
they are living in the world’s
biggest cities … these private
metropolises are able to tolerate
everyday life, to give shelter in to
a parallel universe.
A kiállítás a városi léttel, annak kihívásaival, ellentmondásaival, illetve az ezekből adódó
társadalmi, építészeti, művészi kifejezésekkel foglalkozik. A kiállításra meghívott művészek
érdeklődésének középpontjában az épített környezetben élő ember áll.
A városi közegben mint élettérben a Föld lakosságának jelentős része éli életét, keresi
boldogulását, végzi munkáját. Ezek a helyszínek hol spontán módon, hol tervezőasztalon
születnek meg.
Az alkotások izgalmas összefüggésekre fókuszálnak, érdekes városi karaktereket mutatnak
be. Ezek a karakterek sok esetben maguk teremtik meg belső világukat még akkor is, ha a
világ legnagyobb városaiban élnek… ezek a magánmetropoliszok képesek aztán elviselhetővé
tenni a hétköznapokat, menedéket adni egy párhuzamos univerzumban.

Resident Art
Budapest
Resident Art
Budapest
VI., Andrássy út 33.
Tu-Fr: 1pm – 6pm
www.residentart.com
27/06/2017 – 04/08/2017
István Szita: An Unknown Oeuvre
Szita István: Egy ismeretlen életmű
Even though István Szita (1926-2016)
was prohibited from studying arts in the
1950s due to his theological studies,
the love for painting had accompanied
his whole life. His enormous oeuvre,
consisting works of religious art and
non-figurative works, is now publicly
presented for the first time.
Teológiai tanulmányai miatt Szita István
(1926-2016) az ötvenes évek kemény
diktatúrájában nem kezdhette el
festészeti tanulmányait, de egész életét
végigkísérte a festészet szeretete,
tanulmányozása és művelése. Hatalmas
életműve, amelyben az egyházi művek
mellett a nonfiguratív alkotások vannak
többségben, eddig csak kevesek
számára volt hozzáférhető.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa
Kortárs Fotográﬁai
Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11pm – 7pm
www.capacenter.hu
20/06/2017–20/08/2017
Illés Sarkantyu:Paraphrases
Sarkantyu Illés: Parafrázisok
Illés Sarkantyu acts as a researcher, an
art historian, an archaeologist, and a kind
of detective, then he creates his own
interpretations based on the information
and experience he acquired about the
artists and artworks. Thus, his paraphrases
appear as associations, some kind of free
translations of the original pieces, and this
is how they become new references, new
models, new sources.
Sarkantyu Illés kutatóként,
művészettörténészként, régészként,
egyfajta nyomozóként lép fel, majd az
alkotókról és művekről megszerzett
tudás és tapasztalat által hozza létre
saját interpretációit. Parafrázisai
ezért asszociációkként, az eredeti
művek egyfajta fordításaiként, szabad
átköltéseiként jelennek meg, s ezáltal
válnak új referenciákká, új mintákká, új
kiindulópontokká.

15/06/2017 – 10/09/2017
Elliott Erwitt: Retrospective
Elliott Erwitt: Retrospektív
The world-renowned photographer uses
two main tools: humor and patience.
The first he uses instinctively, while the
latter is a conscious choice during
the process of his photography. Besides
the most famous images of the
still active artist, there are also some
less known works in the exhibition
material that provides an insight into his
half-century-long career.
Az idén 89. életévét betöltő világhírű
fotográfus legfőbb eszköze a humor és
a türelem: előbbit ösztönösen, utóbbit
tudatosan alkalmazza a fotózás aktusa
során. A napjainkban is alkotó művész
munkásságának méltán leghíresebb képei
mellett kevésbé ismert munkái is láthatóak
a kiállítás anyagában, amely Erwitt több
mint fél évszázados munkásságába nyújt
betekintést.

28/06/2017–31/12/2017
The Photojournalist Robert Capa
Robert Capa, a tudósító

A Hejettes Szomlyazók csoport akkor
jött létre, amikor a korábbi korlátozások,
betiltások már egyre kevésbé
fenyegettek, majd a többpártrendszer
konszolidációja idején oszlott fel. A tárlat
feleleveníti a csoport természetben,
magánterekben, marginális művelődési
házakban bemutatott alkalmi produkcióit;
a fémhulladékból összeállított
szoborcsoportoktól a szamizdat
Világnézettségi Magazinig.

Vigadó
Vigadó
V., Vigadó tér 2.
Mo–Su: 10am – 7pm
www.vigado.hu
15/06/2017 – 31/07/2017
Lifework of Pál Gerzson
(1931-2008)
Gerzson Pál (1931-2008)
életműve

The Hungarian photographer, who covered
ﬁve wars directly from the battleﬁeld,
made his mark in photography in the
course of his tragically short life. His
photographs taken in the frontlines and in
the heartland brought about a visual world
establishing a new school, and he showed
the power of images constructed from a
deep sense of humanism to generations to
come, up till today.
Az öt harcmezőt megjárt magyar
származású fotográfus tragikusan rövid
élete során is maradandót alkotott: a
frontokon és a hátországokban készült
fotóival iskolateremtő képi világot hozott
létre és az őt követő nemzedékeknek máig
hatóan mutatta meg, hogy milyen nagy
a mély humanizmusból építkező képek
ereje.

The artist was an outstandingly original
figure of Hungarian painting in the
second half of the 20th century. Leaving
behind the confines of figural painting,
he developed his abstract language
characterised by extensive poetic
modes of expression. His painting style
visualises highly symbolic contents,
which he expresses through the
transformation of natural and artistic
phenomena.
A művész a XX. század második felének
kiemelkedően eredeti, formateremtő
alkotója volt. Kilépve a ﬁgurális festészet
keretei közül, a hetvenes évektől elvont,
költőiséggel teli festői nyelvet alakított ki.
Formakutató művészetében központba
kerültek a fényjelenségek, elmélyült
piktúrája a természet és a művészet
jelenségeinek átírásával erősen jelképes
tartalmakat hordoz.

New Budapest
Gallery
Új Budapest
Galéria

09/06/2017 – 31/07/2017
The Award-Winners of Section of Fine
Arts of the Hungarian Academy of Arts
2015–2016
A Magyar Művészeti Akadémia
Képzőművészeti Tagozatának
díjazottjai, 2015–2016

IX., Fővám tér 11–12.
Tu–Su: 11am – 7pm
www.budapestgaleria.hu/uj
31/05/2017 – 03/09/2017
Budburst – The Early Period of the
Substitute Thirsters
Rügyfakadás – A Hejettes
Szomlyazók első évei
The Substitute Thirsters group was
established when the former bans and
prohibitions of the socialist regime had
already begun to slacken, and they
disbanded once the multiparty system had
consolidated. The exhibition resuscitates
its productions organized in nature, in
private spaces and marginal community
centres; from sculptural ensembles made
of metal scrap to samizdat magazines.

The chamber exhibition presents works
by artists who have received scholarships
granted by the Section of Fine Arts: ﬁne
artists László József Molnár and András
Miklós Sáros, Young Artists’ Scholarshipwinning creative artists Tamás
Komlovszky-Szvet and Menyhért Szabó
and painter Aladár Almásy.
A kamaratárlat a Képzőművészeti
Tagozat 2015–2016. évi ösztöndíjasainak
alkotásait, valamint Molnár László József
és Sáros András Miklós képzőművészek,
Komlovszky-Szvet Tamás és Szabó
Menyhért Fiatal művészeti ösztöndíjat
elnyert alkotóművészek és Almásy Aladár
festő munkáit mutatja be.

Robert Capa Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ

Kalifornia, USA, 1955 © Elliott Erwitt / Magnum Photos

XII., Stromfeld Aurél u. 16.
We–Su: 2pm – 6pm
www.szinhaziintezet.hu

Kiscell Museum –
Municipal Picture
Gallery
Kiscelli Múzeum –
Fővárosi Képtár

Szatmári Gergely: Pancake Diner Waitress

Gizi Bajor Actors’
Museum
Bajor Gizi
Színészmúzeum

VI., Nagymező utca 8.
Mo-Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu

15/06/2017 – 10/09/2017
Elliott Erwitt: Retrospective
Elliott Erwitt: Retrospektív

The exhibition provides an insight into the over half a century long
career of the world-renowned photographer. Erwitt’s images
capturing shocking situations and ordinary moments alike receive
their peculiar and unique characteristic from his often-sarcastic style.
A kiállítás a világhírű fotográfus több mint fél évszázados
munkásságába nyújt betekintést. Erwitt megdöbbentő szituációkat
és hétköznapi pillanatokat egyaránt megörökítő képeit gyakran
szarkasztikus stílusa teszi sajátossá és összetéveszthetetlenné.

BUDAPEST

08/04/2017 – 15/10/2017
Rainbow Above Europe
Szivárvány Európa felett
In 1925 Géza Blattner, a Hungarian
painter and designer moved to Paris and
established the Théâtre de l’Arc-en-Ciel
(Rainbow Theatre) there. With its versatile
company and creative community it soon
became an innovative, experimenting
puppetry that was much ahead of its time.
The exhibition tells us Blattner’s story
illustrated by puppets, toys, pictures and
interactive elements.
Az 1893-ban, Debrecenben született
Blattner Géza 1925-ben költözött
Párizsba, ahol megalapította a Théâtre
de l’Arc-en-Cielt (Szivárvány Színházat).
Az intézmény sokszínű társulatával és
alkotó közösségével újító, kísérletező
bábszínházzá vált, amely jóval megelőzte
korát. A kiállítás bábok, játékok, képek és
interaktív elemek segítségével mutatja be
Blattner történetét.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
14/06/2017 – 23/07/2017
True Copy
Másodlat
The presented works are created by
contemporary Hungarian artists who
show an inclination to repeat or copy
their own compositions. Examples of
this phenomenon are not novel, neither
is the fact that the work created later
suﬀers when it comes to its market value.
On what grounds can a composition be
considered a copy, duplicate, replica or
imitation? – these are the questions the
exhibition strives to address.
A csoportos kiállítás olyan kortárs
magyar művészeket mutat be, akik
munkájában hangsúlyos szerepet kap
saját maguk utánzása, a már létező,
korábbi alkotásaik másolása. E jelenség
nem újdonság a művészettörténetben,
ahogy az sem, hogy az időben előbb
készített műtárgy piaci értéke gyakran
magasabb. Mi a kópia, reprodukció,
utánzat? – a tárlat e kérdésekre is
választ kíván adni.

Ferenc Hopp Museum
of Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
30/09/2016 - 20/08/2017
Nagas, Birds, Elephants – Traditional
Dress from Mainland Southeast Asia
Nágák, elefántok, madarak – viseletek
Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből
Through explanations of the ritual
functions of textiles and the symbology
in their patterns, and examples of the
diﬀerent types of textiles and traditional
costumes worn in the region, the
exhibition aims to inform visitors about the
religious beliefs, customs and celebrations
of the diverse peoples of mainland
Southeast Asia.
A kiállítás többféle aspektusból vizsgálja
a délkelet-ázsiai textilek kódjait,
így a textilek rituális szerepének és
mintarendjének bemutatásától kezdve
az egyes népcsoportok jellegzetes
viseleteinek és textiltípusainak
ábrázolásán keresztül ismertet meg
hiedelemvilágukkal, ünnepeikkel és
szokásaikkal.

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We-Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
31/05/2017 – 17/09/2017
Separate Ways – Karl-Heinz Adler and
Hungarian Abstraction
Különutak – Karl-Heinz Adler és a
magyar absztrakció
The exhibition, organized jointly with
Kiscell Museum is based on the lifework of
the 90-year-old German artist, Karl-Heinz
Adler. The material presented in Kassák
Museum summarizes Adler’s abstract
artistic activities from the 1950s to
present days. The visitors may also learn
about the parallels between the socialist
cultural policies in East-Germany and
Hungary.
A Kiscelli Múzeummal közösen szervezett
kiállítás az 1927-ben született drezdai
képzőművész, Karl-Heinz Adler
munkásságára épül. A Kassák Múzeumban
kiállított anyag Adler absztrakt
képzőművészeti tevékenységét foglalja
össze az 1950-es évektől napjainkig. A
látogatók képet kaphatnak a keletnémet
és magyar szocialista kultúrpolitika
párhuzamairól.

III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.fovarosikeptar.hu
31/05/2017 – 17/09/2017
Separate Ways – Karl-Heinz Adler and
Hungarian Abstraction
Különutak – Karl-Heinz Adler és a
magyar absztrakció
Continuing and supplementing the
exhibition in Kassák Museum, proceeding
from Adler’s geometrical architectural
elements, the material presented in Kiscell
Museum examines the appearance of
geometrical abstraction on public buildings
in the 1970s and 1980s in Hungary.
A Kassák Múzeum kiállítását folytatja,
illetve egészíti ki a Kiscelli Múzeum
anyaga: Adler geometrikus
épületplasztikáiból kiindulva azt vizsgálja,
hogy a hetvenes-nyolcvanas években
a magyarországi középületeken milyen
módon jelenhetett meg a geometrikus
absztrakció.

LATARKA Gallery
LATARKA Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.polinst.hu
30/06/2017 – 23/08/2017
Private Metropolises
Magán Metropoliszok
The exhibiting artists deal with city
life, its challenges, contradictions and
the social, architectural and artistic
expressions deriving from them. The
artworks deal with characters who live
in metropolises but have to create their
own inner world to survive and make
everyday life bearable.
A meghívott művészek a városi léttel,
annak kihívásaival, ellentmondásaival,
illetve az ezekből adódó társadalmi,
építészeti, művészi kifejezésekkel
foglalkoznak. A kiállítás olyan
nagyvárosban élő karakterekről szól,
akiknek saját belső világot kell teremteni
ahhoz, hogy túléljenek, és elviseljék a
hétköznapokat.

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
07/07/2017 – 24/09/2017
Gilbert & George: Scapegoating
Pictures for London
Gilbert és George: Bűnbak-képek
Londonnak
Working together for nearly 50 years now,
the artist duo originally gained world fame
with their hand-painted photo-based
artworks. Their art practice blurs the
boundaries of private life and creative life,
and most often the protagonists of their
works are themselves, their main theme
being modern-day urban existence. The
exhibited series represents a fast, ever so
technology-based, multicultural world.
A csaknem ötven éve együtt alkotó
művészpáros fotóalapú, kézzel színezett
képeivel vált világhírűvé. Munkásságukban
a magánélet és az alkotói lét
összemosódik, műveik főszereplői legtöbb
esetben maguk a művészek, fő témájuk
a modern városi létezés. A most kiállított
sorozat egy felgyorsult, egyre inkább
technológiaalapú, multikulturális világot
jelenít meg.

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Múzeum
III., Korona tér 1.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mkvm.hu
25/06/2017 – 01/10/2017
Agent at the Bar – The Relationship
between Catering and State Security
in Socialism
Ügynök a bárpultban – A vendéglátás
és az állambiztonság kapcsolata a
szocializmusban
After WW2, the former culture of elegant
restaurants and meeting points were
replaced by simple and cheap bars,
canteens and milk bars. The exhibition
demonstrates that these spots continued
to be important in the aspects of political
life and national security actions.
A második világháború után a
korábbi elegáns éttermeket és városi
találkozóhelyeket a vendéglátásban
felváltotta a tömegétkeztetés, valamint
a presszók, népbüfék, tejbárok. A kiállítás
bemutatja, hogy e helyszínek továbbra
is fontosak voltak a politikai élet és a
nemzetbiztonsági akciók szempontjából.

01/06/2017 – 01/10/2017
Butterﬂies of War –
Eros in the Great War
A Háború pillangói –
Érosz a nagy háborúban
The exhibition elaborates the topic of
military brothels during World War I.
Visitors can get to know the personal life of
soldier s by viewing the interiors designed
for the exhibition, and can also learn about
the military brothel network that was set
up in order to minimize the ratio of sexually
transmitted diseases.
A kiállítás a tábori bordélyok témáját járja
körül az első világháború időszakából.
Az orvostörténeti érdekességeket,
néprajzi tárgyakat is felvonultató kiállítás
enteriőrök segítségével mutatja be
a harcoló katonák lövészárkon túli
magánéletét és a nemi betegségek
számának csökkentése érdekében
létrehozott tábori bordélyhálózat
működését.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
22/06/2017 – 03/09/2017
Passion and Irony. Peter Meller and
the Graphic Imagination
Szenvedély és irónia. Meller Péter és a
graﬁkai képzelőerő
The exhibition presents a special side of
art historian Peter Meller (1923–2008)
that is familiar for only a few people.
Besides his scientiﬁc career, Meller was a
passionate draughtsman and made prints
with a technique he invented himself. The
show displays his most beautiful graphic
works, a selection of some seventy
pieces from his estate and from private
collections.
Meller Péter (1923–2008)
művészettörténészt ismeretlen oldaláról
mutatja be a kiállítás. Kevesen tudják,
hogy kutatómunkája mellett Meller
szenvedélyesen rajzolt és a saját maga
által kidolgozott technikával nyomatokat
készített. A mostani tárlat legszebb
graﬁkáit mutatja be: hagyatékából és
magángyűjteményekből mintegy hetven
alkotás tekinthető meg.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
27/04/2017 – 05/11/2017
Grammar And Grace
IGE-IDŐK
The Protestant Reformation, which
radically transformed Christianity and the
culture of Europe as a whole, was launched
by Martin Luther 500 years ago. The
visitors are introduced to the history of
Reformation in Hungary through detailed
explanatory texts and they also get the
chance to see some unique treasures from
this signiﬁcant period.
500 esztendeje Luther fellépésével
kezdődött a reformáció, amely
gyökeresen megváltoztatta Európát és az
egyetemes kereszténységet. A kiállítás a
magyarországi reformáció történetével
ismerteti meg látogatóját, aki egyedülálló,
páratlan kincseket láthat és részletes
magyarázó szövegek segítségével
tájékozódhat.

ideas. Kósa uses both ancient and modern
techniques, which makes her creations
spectacular and easily recognisable.
Kósa Klára keramikusművész a keresztény
és zsidó hagyományok megszállott
kutatója, a reneszánsz és az egyetemes
szimbólumok ismerője. Alkotókedve több
mint negyven éve lankadatlan; mindig
az újdonság izgatja, foglalkoztatja. Ősi
technikákat és a mai kor vívmányait is
felhasználja, így alkotásai látványosak és
könnyen felismerhetőek.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–We, Fr–Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
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
opportunities 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.

31/05/2017 – 13/08/2017
INSIDE INSIGHT –
Design for Living
INSIDE INSIGHT –
Design a lakásban
The design products, selected for the
exhibition of the Department of Design
of the Technical University in Košice, are
connected by their main topic – design for
living. Furthermore, they also represent
alternatives to the commercial production
and contain strong semantic and symbolic
messages.
A Kassai Műszaki Egyetem Művészeti
Kar Design Tanszékének kiállítására
válogatott tárgyak közös jellemzője a
mindennapi életben való szerepük, a
lakásban való felhasználás lehetőségeinek
sokfélesége. Ugyanakkor erős szimbolikus
és szemantikai üzeneteket hordozva
alternatívát is kínálnak a kereskedelemben
kapható termékek mellett.

27/04/2017 – 05/11/2017
Protestant Ways of Life in the 20th
Century
Huszadik századi protestáns életutak

I., Fő u. 6.
Mo-Sa: 10am – 6pm
www.hagyomanyokhaza.hu
09/06/2017 – 08/08/2017
From Mezőtúr to the Renaissance
Mezőtúrtól a reneszánszig
The exhibitor, Klára Kósa ceramic artist
is an expert of Christian and Jewish
traditions and also of universal symbols of
the Renaissance period. Her inspiration to
create has been unremitting for 40 years
as she always gets excited about new

24/10/2016 - 31/07/2017
Confusing Abundance – 80th
Birthday of the Poster and Small Print
Collection
A bőség zavara – 80 éves a Plakát- és
Kisnyomtatványtár

The exhibition presents the utensils of the
rite of coﬀee drinking from the past 200
years, showcasing styles such as Empire,
Biedermeier, Historicism, Sezessionstil,
Art Deco to contemporary. The collection
chieﬂy features European porcelain
manufactures, including world-famous
names.
A kiállítás különlegessége, hogy több
mint 200 év időívében mutatja be
a kávéfogyasztás szertartásának
eszközeit az empire, a biedermeier, a
historizmus, a szecesszió és az art deco
művészeti korszakain át napjainkig. A
kollekcióban képviselt, főleg európai
porcelánmanufaktúrák között számos
világhírű gyártó szerepel.

The exhibited pieces, which were selected
out of a collection of 4 million, were created in
the last four centuries. Some of their genres
are known and used these days, however,
the functions of many displayed prints have
to be explained for today’s viewers.
A kiállított dokumentumok – amelyek a
négymillió darabból álló gyűjteményből
kerültek ki – az elmúlt négy évszázadban
születtek. Némelyük műfaja ma
is használatos (plakát, képeslap,
gyászjelentés), azonban bőven találunk
olyat is, amelynek rendeltetése a mai
ember számára magyarázatra szorul.

Ethnographic
Museum
Néprajzi Múzeum
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.

National
Széchényi Library
Országos
Széchényi Könyvtár
I., Budavári Palota F épület
Tu–Sa: 9am – 8pm
www.oszk.hu

28/04/2017 – 25/11/2017
János Arany Exhibition
Arany János kiállítás
János Arany Memorial Year is organized in
2017 to celebrate the 200th anniversary
of the famous Hungarian poet’s birth. The
exhibition is based on the unique treasures
stored in the Manuscript Collection of
the Library, but it also focuses on issues
such as Arany and his contemporaries,
reception of Arany, his wider cult and the
celebrations that took place 100 years ago.
A könyvtár az Arany-kéziratok jelentős
részének őrzőjeként részt vesz a költő
születésének 200. évfordulója alkalmából
megrendezett Arany János-emlékév
szervezésében. A tárlat a könyvtár
kézirattárának páratlan kincseire épül,
de kitér Arany és a kortársak, valamint
az Arany-recepció és az annál szélesebb
kultusz kérdéseire is, megidézve többek
közt a 100 évvel ezelőtti ünnepségeket.

Platán Gallery
Platán Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.lengyelintezet.hu
29/06/2017 – 23/08/2017
Passages of Neo-Avant-Garde
Passages of Neo-Avant-Garde
The international exhibition presents the
artists’ attitude on various political, social
and economic phenomena. It also proves
that while certain formal resolutions
introduced by avant-garde only have
purely historical value today, the ethos
of experimenting and engagement that
strongly determined avant-garde, still
seems to be attractive for contemporary
artists.
A nemzetközi kiállítás a művészek politikai,
társadalmi és gazdasági jelenségekhez
való hozzáállását mutatja be, valamint
bizonyítja azt is, hogy bár az avantgárd
bizonyos megoldásai mára csupán
művészettörténeti értékkel rendelkeznek,
az irányzatra oly jellemző kísérletezés és
elköteleződés továbbra is vonzó a kortárs
művészek számára.

LATARKA Gallery
LATARKA Galéria

What was supposed to happen to pastors
and the active members of congregations
in the party state? What happened when
protestant schools could restart after
the regime change and churches became
free again? The connecting exhibition of
GRAMMAR AND GRACE presents short
ﬁlms and photos to understand how the
20th century’s fateful events aﬀected the
Protestant churches.
Mi várt a pártállamban a lelkészekre, a
gyülekezetek aktív tagjaira? Mi történt,
amikor a rendszerváltás után újra
megnyílhattak a protestáns iskolák,
szabaddá váltak az egyházak? Az IGEIDŐK című tárlat kísérő kiállításában
olyan filmeket, fotókat tekinthetünk meg,
amelyek segítségével megérthetjük,
hogyan hatottak a protestáns egyházakra
a 20. század sorsfordító eseményei.

Museum of Applied
Hungarian Folk Art
Magyar Népi
Iparművészeti
Múzeum

21/06/2017 – 03/09/2017
Coﬀee in the Drawing Room –
China sets from the
Merényi Collection
Kávé a szalonban – Porcelánok a
Merényi-gyűjteményből

VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.polinst.hu

30/06/2017 – 23/08/2017
Private Metropolises
Magán Metropoliszok

The exhibition deals with the
city’s life, its challenges, its
contradictions and the social,
architectural and artistic
expressions that derive
therefrom. The man in the built
environment is in the focus of
the interest of artists invited to
the exhibition.
Most of the Earth’s population
lives and looks for happiness and
works in urban space. These sites
are either spontaneously created
or designed by architects and
then transformed into human
use.
The works focus on exciting
contexts, showing interesting
urban characters. These
characters often create their
own inner world, even if
they are living in the world’s
biggest cities … these private
metropolises are able to tolerate
everyday life, to give shelter in to
a parallel universe.
A kiállítás a városi léttel, annak kihívásaival, ellentmondásaival, illetve az ezekből adódó
társadalmi, építészeti, művészi kifejezésekkel foglalkozik. A kiállításra meghívott művészek
érdeklődésének középpontjában az épített környezetben élő ember áll.
A városi közegben mint élettérben a Föld lakosságának jelentős része éli életét, keresi
boldogulását, végzi munkáját. Ezek a helyszínek hol spontán módon, hol tervezőasztalon
születnek meg.
Az alkotások izgalmas összefüggésekre fókuszálnak, érdekes városi karaktereket mutatnak
be. Ezek a karakterek sok esetben maguk teremtik meg belső világukat még akkor is, ha a
világ legnagyobb városaiban élnek… ezek a magánmetropoliszok képesek aztán elviselhetővé
tenni a hétköznapokat, menedéket adni egy párhuzamos univerzumban.

Resident Art
Budapest
Resident Art
Budapest
VI., Andrássy út 33.
Tu-Fr: 1pm – 6pm
www.residentart.com
27/06/2017 – 04/08/2017
István Szita: An Unknown Oeuvre
Szita István: Egy ismeretlen életmű
Even though István Szita (1926-2016)
was prohibited from studying arts in the
1950s due to his theological studies,
the love for painting had accompanied
his whole life. His enormous oeuvre,
consisting works of religious art and
non-figurative works, is now publicly
presented for the first time.
Teológiai tanulmányai miatt Szita István
(1926-2016) az ötvenes évek kemény
diktatúrájában nem kezdhette el
festészeti tanulmányait, de egész életét
végigkísérte a festészet szeretete,
tanulmányozása és művelése. Hatalmas
életműve, amelyben az egyházi művek
mellett a nonfiguratív alkotások vannak
többségben, eddig csak kevesek
számára volt hozzáférhető.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa
Kortárs Fotográﬁai
Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11pm – 7pm
www.capacenter.hu
20/06/2017–20/08/2017
Illés Sarkantyu:Paraphrases
Sarkantyu Illés: Parafrázisok
Illés Sarkantyu acts as a researcher, an
art historian, an archaeologist, and a kind
of detective, then he creates his own
interpretations based on the information
and experience he acquired about the
artists and artworks. Thus, his paraphrases
appear as associations, some kind of free
translations of the original pieces, and this
is how they become new references, new
models, new sources.
Sarkantyu Illés kutatóként,
művészettörténészként, régészként,
egyfajta nyomozóként lép fel, majd az
alkotókról és művekről megszerzett
tudás és tapasztalat által hozza létre
saját interpretációit. Parafrázisai
ezért asszociációkként, az eredeti
művek egyfajta fordításaiként, szabad
átköltéseiként jelennek meg, s ezáltal
válnak új referenciákká, új mintákká, új
kiindulópontokká.

15/06/2017 – 10/09/2017
Elliott Erwitt: Retrospective
Elliott Erwitt: Retrospektív
The world-renowned photographer uses
two main tools: humor and patience.
The first he uses instinctively, while the
latter is a conscious choice during
the process of his photography. Besides
the most famous images of the
still active artist, there are also some
less known works in the exhibition
material that provides an insight into his
half-century-long career.
Az idén 89. életévét betöltő világhírű
fotográfus legfőbb eszköze a humor és
a türelem: előbbit ösztönösen, utóbbit
tudatosan alkalmazza a fotózás aktusa
során. A napjainkban is alkotó művész
munkásságának méltán leghíresebb képei
mellett kevésbé ismert munkái is láthatóak
a kiállítás anyagában, amely Erwitt több
mint fél évszázados munkásságába nyújt
betekintést.

28/06/2017–31/12/2017
The Photojournalist Robert Capa
Robert Capa, a tudósító

A Hejettes Szomlyazók csoport akkor
jött létre, amikor a korábbi korlátozások,
betiltások már egyre kevésbé
fenyegettek, majd a többpártrendszer
konszolidációja idején oszlott fel. A tárlat
feleleveníti a csoport természetben,
magánterekben, marginális művelődési
házakban bemutatott alkalmi produkcióit;
a fémhulladékból összeállított
szoborcsoportoktól a szamizdat
Világnézettségi Magazinig.

Vigadó
Vigadó
V., Vigadó tér 2.
Mo–Su: 10am – 7pm
www.vigado.hu
15/06/2017 – 31/07/2017
Lifework of Pál Gerzson
(1931-2008)
Gerzson Pál (1931-2008)
életműve

The Hungarian photographer, who covered
ﬁve wars directly from the battleﬁeld,
made his mark in photography in the
course of his tragically short life. His
photographs taken in the frontlines and in
the heartland brought about a visual world
establishing a new school, and he showed
the power of images constructed from a
deep sense of humanism to generations to
come, up till today.
Az öt harcmezőt megjárt magyar
származású fotográfus tragikusan rövid
élete során is maradandót alkotott: a
frontokon és a hátországokban készült
fotóival iskolateremtő képi világot hozott
létre és az őt követő nemzedékeknek máig
hatóan mutatta meg, hogy milyen nagy
a mély humanizmusból építkező képek
ereje.

The artist was an outstandingly original
figure of Hungarian painting in the
second half of the 20th century. Leaving
behind the confines of figural painting,
he developed his abstract language
characterised by extensive poetic
modes of expression. His painting style
visualises highly symbolic contents,
which he expresses through the
transformation of natural and artistic
phenomena.
A művész a XX. század második felének
kiemelkedően eredeti, formateremtő
alkotója volt. Kilépve a ﬁgurális festészet
keretei közül, a hetvenes évektől elvont,
költőiséggel teli festői nyelvet alakított ki.
Formakutató művészetében központba
kerültek a fényjelenségek, elmélyült
piktúrája a természet és a művészet
jelenségeinek átírásával erősen jelképes
tartalmakat hordoz.

New Budapest
Gallery
Új Budapest
Galéria

09/06/2017 – 31/07/2017
The Award-Winners of Section of Fine
Arts of the Hungarian Academy of Arts
2015–2016
A Magyar Művészeti Akadémia
Képzőművészeti Tagozatának
díjazottjai, 2015–2016

IX., Fővám tér 11–12.
Tu–Su: 11am – 7pm
www.budapestgaleria.hu/uj
31/05/2017 – 03/09/2017
Budburst – The Early Period of the
Substitute Thirsters
Rügyfakadás – A Hejettes
Szomlyazók első évei
The Substitute Thirsters group was
established when the former bans and
prohibitions of the socialist regime had
already begun to slacken, and they
disbanded once the multiparty system had
consolidated. The exhibition resuscitates
its productions organized in nature, in
private spaces and marginal community
centres; from sculptural ensembles made
of metal scrap to samizdat magazines.

The chamber exhibition presents works
by artists who have received scholarships
granted by the Section of Fine Arts: ﬁne
artists László József Molnár and András
Miklós Sáros, Young Artists’ Scholarshipwinning creative artists Tamás
Komlovszky-Szvet and Menyhért Szabó
and painter Aladár Almásy.
A kamaratárlat a Képzőművészeti
Tagozat 2015–2016. évi ösztöndíjasainak
alkotásait, valamint Molnár László József
és Sáros András Miklós képzőművészek,
Komlovszky-Szvet Tamás és Szabó
Menyhért Fiatal művészeti ösztöndíjat
elnyert alkotóművészek és Almásy Aladár
festő munkáit mutatja be.

Robert Capa Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ

Kalifornia, USA, 1955 © Elliott Erwitt / Magnum Photos

XII., Stromfeld Aurél u. 16.
We–Su: 2pm – 6pm
www.szinhaziintezet.hu

Kiscell Museum –
Municipal Picture
Gallery
Kiscelli Múzeum –
Fővárosi Képtár

Szatmári Gergely: Pancake Diner Waitress

Gizi Bajor Actors’
Museum
Bajor Gizi
Színészmúzeum

VI., Nagymező utca 8.
Mo-Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu

15/06/2017 – 10/09/2017
Elliott Erwitt: Retrospective
Elliott Erwitt: Retrospektív

The exhibition provides an insight into the over half a century long
career of the world-renowned photographer. Erwitt’s images
capturing shocking situations and ordinary moments alike receive
their peculiar and unique characteristic from his often-sarcastic style.
A kiállítás a világhírű fotográfus több mint fél évszázados
munkásságába nyújt betekintést. Erwitt megdöbbentő szituációkat
és hétköznapi pillanatokat egyaránt megörökítő képeit gyakran
szarkasztikus stílusa teszi sajátossá és összetéveszthetetlenné.

BUDAPEST

08/04/2017 – 15/10/2017
Rainbow Above Europe
Szivárvány Európa felett
In 1925 Géza Blattner, a Hungarian
painter and designer moved to Paris and
established the Théâtre de l’Arc-en-Ciel
(Rainbow Theatre) there. With its versatile
company and creative community it soon
became an innovative, experimenting
puppetry that was much ahead of its time.
The exhibition tells us Blattner’s story
illustrated by puppets, toys, pictures and
interactive elements.
Az 1893-ban, Debrecenben született
Blattner Géza 1925-ben költözött
Párizsba, ahol megalapította a Théâtre
de l’Arc-en-Cielt (Szivárvány Színházat).
Az intézmény sokszínű társulatával és
alkotó közösségével újító, kísérletező
bábszínházzá vált, amely jóval megelőzte
korát. A kiállítás bábok, játékok, képek és
interaktív elemek segítségével mutatja be
Blattner történetét.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
14/06/2017 – 23/07/2017
True Copy
Másodlat
The presented works are created by
contemporary Hungarian artists who
show an inclination to repeat or copy
their own compositions. Examples of
this phenomenon are not novel, neither
is the fact that the work created later
suﬀers when it comes to its market value.
On what grounds can a composition be
considered a copy, duplicate, replica or
imitation? – these are the questions the
exhibition strives to address.
A csoportos kiállítás olyan kortárs
magyar művészeket mutat be, akik
munkájában hangsúlyos szerepet kap
saját maguk utánzása, a már létező,
korábbi alkotásaik másolása. E jelenség
nem újdonság a művészettörténetben,
ahogy az sem, hogy az időben előbb
készített műtárgy piaci értéke gyakran
magasabb. Mi a kópia, reprodukció,
utánzat? – a tárlat e kérdésekre is
választ kíván adni.

Ferenc Hopp Museum
of Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
30/09/2016 - 20/08/2017
Nagas, Birds, Elephants – Traditional
Dress from Mainland Southeast Asia
Nágák, elefántok, madarak – viseletek
Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből
Through explanations of the ritual
functions of textiles and the symbology
in their patterns, and examples of the
diﬀerent types of textiles and traditional
costumes worn in the region, the
exhibition aims to inform visitors about the
religious beliefs, customs and celebrations
of the diverse peoples of mainland
Southeast Asia.
A kiállítás többféle aspektusból vizsgálja
a délkelet-ázsiai textilek kódjait,
így a textilek rituális szerepének és
mintarendjének bemutatásától kezdve
az egyes népcsoportok jellegzetes
viseleteinek és textiltípusainak
ábrázolásán keresztül ismertet meg
hiedelemvilágukkal, ünnepeikkel és
szokásaikkal.

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We-Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
31/05/2017 – 17/09/2017
Separate Ways – Karl-Heinz Adler and
Hungarian Abstraction
Különutak – Karl-Heinz Adler és a
magyar absztrakció
The exhibition, organized jointly with
Kiscell Museum is based on the lifework of
the 90-year-old German artist, Karl-Heinz
Adler. The material presented in Kassák
Museum summarizes Adler’s abstract
artistic activities from the 1950s to
present days. The visitors may also learn
about the parallels between the socialist
cultural policies in East-Germany and
Hungary.
A Kiscelli Múzeummal közösen szervezett
kiállítás az 1927-ben született drezdai
képzőművész, Karl-Heinz Adler
munkásságára épül. A Kassák Múzeumban
kiállított anyag Adler absztrakt
képzőművészeti tevékenységét foglalja
össze az 1950-es évektől napjainkig. A
látogatók képet kaphatnak a keletnémet
és magyar szocialista kultúrpolitika
párhuzamairól.

III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.fovarosikeptar.hu
31/05/2017 – 17/09/2017
Separate Ways – Karl-Heinz Adler and
Hungarian Abstraction
Különutak – Karl-Heinz Adler és a
magyar absztrakció
Continuing and supplementing the
exhibition in Kassák Museum, proceeding
from Adler’s geometrical architectural
elements, the material presented in Kiscell
Museum examines the appearance of
geometrical abstraction on public buildings
in the 1970s and 1980s in Hungary.
A Kassák Múzeum kiállítását folytatja,
illetve egészíti ki a Kiscelli Múzeum
anyaga: Adler geometrikus
épületplasztikáiból kiindulva azt vizsgálja,
hogy a hetvenes-nyolcvanas években
a magyarországi középületeken milyen
módon jelenhetett meg a geometrikus
absztrakció.

LATARKA Gallery
LATARKA Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.polinst.hu
30/06/2017 – 23/08/2017
Private Metropolises
Magán Metropoliszok
The exhibiting artists deal with city
life, its challenges, contradictions and
the social, architectural and artistic
expressions deriving from them. The
artworks deal with characters who live
in metropolises but have to create their
own inner world to survive and make
everyday life bearable.
A meghívott művészek a városi léttel,
annak kihívásaival, ellentmondásaival,
illetve az ezekből adódó társadalmi,
építészeti, művészi kifejezésekkel
foglalkoznak. A kiállítás olyan
nagyvárosban élő karakterekről szól,
akiknek saját belső világot kell teremteni
ahhoz, hogy túléljenek, és elviseljék a
hétköznapokat.

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
07/07/2017 – 24/09/2017
Gilbert & George: Scapegoating
Pictures for London
Gilbert és George: Bűnbak-képek
Londonnak
Working together for nearly 50 years now,
the artist duo originally gained world fame
with their hand-painted photo-based
artworks. Their art practice blurs the
boundaries of private life and creative life,
and most often the protagonists of their
works are themselves, their main theme
being modern-day urban existence. The
exhibited series represents a fast, ever so
technology-based, multicultural world.
A csaknem ötven éve együtt alkotó
művészpáros fotóalapú, kézzel színezett
képeivel vált világhírűvé. Munkásságukban
a magánélet és az alkotói lét
összemosódik, műveik főszereplői legtöbb
esetben maguk a művészek, fő témájuk
a modern városi létezés. A most kiállított
sorozat egy felgyorsult, egyre inkább
technológiaalapú, multikulturális világot
jelenít meg.

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Múzeum
III., Korona tér 1.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mkvm.hu
25/06/2017 – 01/10/2017
Agent at the Bar – The Relationship
between Catering and State Security
in Socialism
Ügynök a bárpultban – A vendéglátás
és az állambiztonság kapcsolata a
szocializmusban
After WW2, the former culture of elegant
restaurants and meeting points were
replaced by simple and cheap bars,
canteens and milk bars. The exhibition
demonstrates that these spots continued
to be important in the aspects of political
life and national security actions.
A második világháború után a
korábbi elegáns éttermeket és városi
találkozóhelyeket a vendéglátásban
felváltotta a tömegétkeztetés, valamint
a presszók, népbüfék, tejbárok. A kiállítás
bemutatja, hogy e helyszínek továbbra
is fontosak voltak a politikai élet és a
nemzetbiztonsági akciók szempontjából.

01/06/2017 – 01/10/2017
Butterﬂies of War –
Eros in the Great War
A Háború pillangói –
Érosz a nagy háborúban
The exhibition elaborates the topic of
military brothels during World War I.
Visitors can get to know the personal life of
soldier s by viewing the interiors designed
for the exhibition, and can also learn about
the military brothel network that was set
up in order to minimize the ratio of sexually
transmitted diseases.
A kiállítás a tábori bordélyok témáját járja
körül az első világháború időszakából.
Az orvostörténeti érdekességeket,
néprajzi tárgyakat is felvonultató kiállítás
enteriőrök segítségével mutatja be
a harcoló katonák lövészárkon túli
magánéletét és a nemi betegségek
számának csökkentése érdekében
létrehozott tábori bordélyhálózat
működését.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
22/06/2017 – 03/09/2017
Passion and Irony. Peter Meller and
the Graphic Imagination
Szenvedély és irónia. Meller Péter és a
graﬁkai képzelőerő
The exhibition presents a special side of
art historian Peter Meller (1923–2008)
that is familiar for only a few people.
Besides his scientiﬁc career, Meller was a
passionate draughtsman and made prints
with a technique he invented himself. The
show displays his most beautiful graphic
works, a selection of some seventy
pieces from his estate and from private
collections.
Meller Péter (1923–2008)
művészettörténészt ismeretlen oldaláról
mutatja be a kiállítás. Kevesen tudják,
hogy kutatómunkája mellett Meller
szenvedélyesen rajzolt és a saját maga
által kidolgozott technikával nyomatokat
készített. A mostani tárlat legszebb
graﬁkáit mutatja be: hagyatékából és
magángyűjteményekből mintegy hetven
alkotás tekinthető meg.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
27/04/2017 – 05/11/2017
Grammar And Grace
IGE-IDŐK
The Protestant Reformation, which
radically transformed Christianity and the
culture of Europe as a whole, was launched
by Martin Luther 500 years ago. The
visitors are introduced to the history of
Reformation in Hungary through detailed
explanatory texts and they also get the
chance to see some unique treasures from
this signiﬁcant period.
500 esztendeje Luther fellépésével
kezdődött a reformáció, amely
gyökeresen megváltoztatta Európát és az
egyetemes kereszténységet. A kiállítás a
magyarországi reformáció történetével
ismerteti meg látogatóját, aki egyedülálló,
páratlan kincseket láthat és részletes
magyarázó szövegek segítségével
tájékozódhat.

ideas. Kósa uses both ancient and modern
techniques, which makes her creations
spectacular and easily recognisable.
Kósa Klára keramikusművész a keresztény
és zsidó hagyományok megszállott
kutatója, a reneszánsz és az egyetemes
szimbólumok ismerője. Alkotókedve több
mint negyven éve lankadatlan; mindig
az újdonság izgatja, foglalkoztatja. Ősi
technikákat és a mai kor vívmányait is
felhasználja, így alkotásai látványosak és
könnyen felismerhetőek.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–We, Fr–Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
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
opportunities 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.

31/05/2017 – 13/08/2017
INSIDE INSIGHT –
Design for Living
INSIDE INSIGHT –
Design a lakásban
The design products, selected for the
exhibition of the Department of Design
of the Technical University in Košice, are
connected by their main topic – design for
living. Furthermore, they also represent
alternatives to the commercial production
and contain strong semantic and symbolic
messages.
A Kassai Műszaki Egyetem Művészeti
Kar Design Tanszékének kiállítására
válogatott tárgyak közös jellemzője a
mindennapi életben való szerepük, a
lakásban való felhasználás lehetőségeinek
sokfélesége. Ugyanakkor erős szimbolikus
és szemantikai üzeneteket hordozva
alternatívát is kínálnak a kereskedelemben
kapható termékek mellett.

27/04/2017 – 05/11/2017
Protestant Ways of Life in the 20th
Century
Huszadik századi protestáns életutak

I., Fő u. 6.
Mo-Sa: 10am – 6pm
www.hagyomanyokhaza.hu
09/06/2017 – 08/08/2017
From Mezőtúr to the Renaissance
Mezőtúrtól a reneszánszig
The exhibitor, Klára Kósa ceramic artist
is an expert of Christian and Jewish
traditions and also of universal symbols of
the Renaissance period. Her inspiration to
create has been unremitting for 40 years
as she always gets excited about new

24/10/2016 - 31/07/2017
Confusing Abundance – 80th
Birthday of the Poster and Small Print
Collection
A bőség zavara – 80 éves a Plakát- és
Kisnyomtatványtár

The exhibition presents the utensils of the
rite of coﬀee drinking from the past 200
years, showcasing styles such as Empire,
Biedermeier, Historicism, Sezessionstil,
Art Deco to contemporary. The collection
chieﬂy features European porcelain
manufactures, including world-famous
names.
A kiállítás különlegessége, hogy több
mint 200 év időívében mutatja be
a kávéfogyasztás szertartásának
eszközeit az empire, a biedermeier, a
historizmus, a szecesszió és az art deco
művészeti korszakain át napjainkig. A
kollekcióban képviselt, főleg európai
porcelánmanufaktúrák között számos
világhírű gyártó szerepel.

The exhibited pieces, which were selected
out of a collection of 4 million, were created in
the last four centuries. Some of their genres
are known and used these days, however,
the functions of many displayed prints have
to be explained for today’s viewers.
A kiállított dokumentumok – amelyek a
négymillió darabból álló gyűjteményből
kerültek ki – az elmúlt négy évszázadban
születtek. Némelyük műfaja ma
is használatos (plakát, képeslap,
gyászjelentés), azonban bőven találunk
olyat is, amelynek rendeltetése a mai
ember számára magyarázatra szorul.

Ethnographic
Museum
Néprajzi Múzeum
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.

National
Széchényi Library
Országos
Széchényi Könyvtár
I., Budavári Palota F épület
Tu–Sa: 9am – 8pm
www.oszk.hu

28/04/2017 – 25/11/2017
János Arany Exhibition
Arany János kiállítás
János Arany Memorial Year is organized in
2017 to celebrate the 200th anniversary
of the famous Hungarian poet’s birth. The
exhibition is based on the unique treasures
stored in the Manuscript Collection of
the Library, but it also focuses on issues
such as Arany and his contemporaries,
reception of Arany, his wider cult and the
celebrations that took place 100 years ago.
A könyvtár az Arany-kéziratok jelentős
részének őrzőjeként részt vesz a költő
születésének 200. évfordulója alkalmából
megrendezett Arany János-emlékév
szervezésében. A tárlat a könyvtár
kézirattárának páratlan kincseire épül,
de kitér Arany és a kortársak, valamint
az Arany-recepció és az annál szélesebb
kultusz kérdéseire is, megidézve többek
közt a 100 évvel ezelőtti ünnepségeket.

Platán Gallery
Platán Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.lengyelintezet.hu
29/06/2017 – 23/08/2017
Passages of Neo-Avant-Garde
Passages of Neo-Avant-Garde
The international exhibition presents the
artists’ attitude on various political, social
and economic phenomena. It also proves
that while certain formal resolutions
introduced by avant-garde only have
purely historical value today, the ethos
of experimenting and engagement that
strongly determined avant-garde, still
seems to be attractive for contemporary
artists.
A nemzetközi kiállítás a művészek politikai,
társadalmi és gazdasági jelenségekhez
való hozzáállását mutatja be, valamint
bizonyítja azt is, hogy bár az avantgárd
bizonyos megoldásai mára csupán
művészettörténeti értékkel rendelkeznek,
az irányzatra oly jellemző kísérletezés és
elköteleződés továbbra is vonzó a kortárs
művészek számára.

LATARKA Gallery
LATARKA Galéria

What was supposed to happen to pastors
and the active members of congregations
in the party state? What happened when
protestant schools could restart after
the regime change and churches became
free again? The connecting exhibition of
GRAMMAR AND GRACE presents short
ﬁlms and photos to understand how the
20th century’s fateful events aﬀected the
Protestant churches.
Mi várt a pártállamban a lelkészekre, a
gyülekezetek aktív tagjaira? Mi történt,
amikor a rendszerváltás után újra
megnyílhattak a protestáns iskolák,
szabaddá váltak az egyházak? Az IGEIDŐK című tárlat kísérő kiállításában
olyan filmeket, fotókat tekinthetünk meg,
amelyek segítségével megérthetjük,
hogyan hatottak a protestáns egyházakra
a 20. század sorsfordító eseményei.

Museum of Applied
Hungarian Folk Art
Magyar Népi
Iparművészeti
Múzeum

21/06/2017 – 03/09/2017
Coﬀee in the Drawing Room –
China sets from the
Merényi Collection
Kávé a szalonban – Porcelánok a
Merényi-gyűjteményből

VI., Andrássy út 32.
Tu–Fr: 11am – 6pm
www.polinst.hu

30/06/2017 – 23/08/2017
Private Metropolises
Magán Metropoliszok

The exhibition deals with the
city’s life, its challenges, its
contradictions and the social,
architectural and artistic
expressions that derive
therefrom. The man in the built
environment is in the focus of
the interest of artists invited to
the exhibition.
Most of the Earth’s population
lives and looks for happiness and
works in urban space. These sites
are either spontaneously created
or designed by architects and
then transformed into human
use.
The works focus on exciting
contexts, showing interesting
urban characters. These
characters often create their
own inner world, even if
they are living in the world’s
biggest cities … these private
metropolises are able to tolerate
everyday life, to give shelter in to
a parallel universe.
A kiállítás a városi léttel, annak kihívásaival, ellentmondásaival, illetve az ezekből adódó
társadalmi, építészeti, művészi kifejezésekkel foglalkozik. A kiállításra meghívott művészek
érdeklődésének középpontjában az épített környezetben élő ember áll.
A városi közegben mint élettérben a Föld lakosságának jelentős része éli életét, keresi
boldogulását, végzi munkáját. Ezek a helyszínek hol spontán módon, hol tervezőasztalon
születnek meg.
Az alkotások izgalmas összefüggésekre fókuszálnak, érdekes városi karaktereket mutatnak
be. Ezek a karakterek sok esetben maguk teremtik meg belső világukat még akkor is, ha a
világ legnagyobb városaiban élnek… ezek a magánmetropoliszok képesek aztán elviselhetővé
tenni a hétköznapokat, menedéket adni egy párhuzamos univerzumban.

Resident Art
Budapest
Resident Art
Budapest
VI., Andrássy út 33.
Tu-Fr: 1pm – 6pm
www.residentart.com
27/06/2017 – 04/08/2017
István Szita: An Unknown Oeuvre
Szita István: Egy ismeretlen életmű
Even though István Szita (1926-2016)
was prohibited from studying arts in the
1950s due to his theological studies,
the love for painting had accompanied
his whole life. His enormous oeuvre,
consisting works of religious art and
non-figurative works, is now publicly
presented for the first time.
Teológiai tanulmányai miatt Szita István
(1926-2016) az ötvenes évek kemény
diktatúrájában nem kezdhette el
festészeti tanulmányait, de egész életét
végigkísérte a festészet szeretete,
tanulmányozása és művelése. Hatalmas
életműve, amelyben az egyházi művek
mellett a nonfiguratív alkotások vannak
többségben, eddig csak kevesek
számára volt hozzáférhető.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa
Kortárs Fotográﬁai
Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11pm – 7pm
www.capacenter.hu
20/06/2017–20/08/2017
Illés Sarkantyu:Paraphrases
Sarkantyu Illés: Parafrázisok
Illés Sarkantyu acts as a researcher, an
art historian, an archaeologist, and a kind
of detective, then he creates his own
interpretations based on the information
and experience he acquired about the
artists and artworks. Thus, his paraphrases
appear as associations, some kind of free
translations of the original pieces, and this
is how they become new references, new
models, new sources.
Sarkantyu Illés kutatóként,
művészettörténészként, régészként,
egyfajta nyomozóként lép fel, majd az
alkotókról és művekről megszerzett
tudás és tapasztalat által hozza létre
saját interpretációit. Parafrázisai
ezért asszociációkként, az eredeti
művek egyfajta fordításaiként, szabad
átköltéseiként jelennek meg, s ezáltal
válnak új referenciákká, új mintákká, új
kiindulópontokká.

15/06/2017 – 10/09/2017
Elliott Erwitt: Retrospective
Elliott Erwitt: Retrospektív
The world-renowned photographer uses
two main tools: humor and patience.
The first he uses instinctively, while the
latter is a conscious choice during
the process of his photography. Besides
the most famous images of the
still active artist, there are also some
less known works in the exhibition
material that provides an insight into his
half-century-long career.
Az idén 89. életévét betöltő világhírű
fotográfus legfőbb eszköze a humor és
a türelem: előbbit ösztönösen, utóbbit
tudatosan alkalmazza a fotózás aktusa
során. A napjainkban is alkotó művész
munkásságának méltán leghíresebb képei
mellett kevésbé ismert munkái is láthatóak
a kiállítás anyagában, amely Erwitt több
mint fél évszázados munkásságába nyújt
betekintést.

28/06/2017–31/12/2017
The Photojournalist Robert Capa
Robert Capa, a tudósító

A Hejettes Szomlyazók csoport akkor
jött létre, amikor a korábbi korlátozások,
betiltások már egyre kevésbé
fenyegettek, majd a többpártrendszer
konszolidációja idején oszlott fel. A tárlat
feleleveníti a csoport természetben,
magánterekben, marginális művelődési
házakban bemutatott alkalmi produkcióit;
a fémhulladékból összeállított
szoborcsoportoktól a szamizdat
Világnézettségi Magazinig.

Vigadó
Vigadó
V., Vigadó tér 2.
Mo–Su: 10am – 7pm
www.vigado.hu
15/06/2017 – 31/07/2017
Lifework of Pál Gerzson
(1931-2008)
Gerzson Pál (1931-2008)
életműve

The Hungarian photographer, who covered
ﬁve wars directly from the battleﬁeld,
made his mark in photography in the
course of his tragically short life. His
photographs taken in the frontlines and in
the heartland brought about a visual world
establishing a new school, and he showed
the power of images constructed from a
deep sense of humanism to generations to
come, up till today.
Az öt harcmezőt megjárt magyar
származású fotográfus tragikusan rövid
élete során is maradandót alkotott: a
frontokon és a hátországokban készült
fotóival iskolateremtő képi világot hozott
létre és az őt követő nemzedékeknek máig
hatóan mutatta meg, hogy milyen nagy
a mély humanizmusból építkező képek
ereje.

The artist was an outstandingly original
figure of Hungarian painting in the
second half of the 20th century. Leaving
behind the confines of figural painting,
he developed his abstract language
characterised by extensive poetic
modes of expression. His painting style
visualises highly symbolic contents,
which he expresses through the
transformation of natural and artistic
phenomena.
A művész a XX. század második felének
kiemelkedően eredeti, formateremtő
alkotója volt. Kilépve a ﬁgurális festészet
keretei közül, a hetvenes évektől elvont,
költőiséggel teli festői nyelvet alakított ki.
Formakutató művészetében központba
kerültek a fényjelenségek, elmélyült
piktúrája a természet és a művészet
jelenségeinek átírásával erősen jelképes
tartalmakat hordoz.

New Budapest
Gallery
Új Budapest
Galéria

09/06/2017 – 31/07/2017
The Award-Winners of Section of Fine
Arts of the Hungarian Academy of Arts
2015–2016
A Magyar Művészeti Akadémia
Képzőművészeti Tagozatának
díjazottjai, 2015–2016

IX., Fővám tér 11–12.
Tu–Su: 11am – 7pm
www.budapestgaleria.hu/uj
31/05/2017 – 03/09/2017
Budburst – The Early Period of the
Substitute Thirsters
Rügyfakadás – A Hejettes
Szomlyazók első évei
The Substitute Thirsters group was
established when the former bans and
prohibitions of the socialist regime had
already begun to slacken, and they
disbanded once the multiparty system had
consolidated. The exhibition resuscitates
its productions organized in nature, in
private spaces and marginal community
centres; from sculptural ensembles made
of metal scrap to samizdat magazines.

The chamber exhibition presents works
by artists who have received scholarships
granted by the Section of Fine Arts: ﬁne
artists László József Molnár and András
Miklós Sáros, Young Artists’ Scholarshipwinning creative artists Tamás
Komlovszky-Szvet and Menyhért Szabó
and painter Aladár Almásy.
A kamaratárlat a Képzőművészeti
Tagozat 2015–2016. évi ösztöndíjasainak
alkotásait, valamint Molnár László József
és Sáros András Miklós képzőművészek,
Komlovszky-Szvet Tamás és Szabó
Menyhért Fiatal művészeti ösztöndíjat
elnyert alkotóművészek és Almásy Aladár
festő munkáit mutatja be.

Robert Capa Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ

Kalifornia, USA, 1955 © Elliott Erwitt / Magnum Photos

XII., Stromfeld Aurél u. 16.
We–Su: 2pm – 6pm
www.szinhaziintezet.hu

Kiscell Museum –
Municipal Picture
Gallery
Kiscelli Múzeum –
Fővárosi Képtár

Szatmári Gergely: Pancake Diner Waitress

Gizi Bajor Actors’
Museum
Bajor Gizi
Színészmúzeum

VI., Nagymező utca 8.
Mo-Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu

15/06/2017 – 10/09/2017
Elliott Erwitt: Retrospective
Elliott Erwitt: Retrospektív

The exhibition provides an insight into the over half a century long
career of the world-renowned photographer. Erwitt’s images
capturing shocking situations and ordinary moments alike receive
their peculiar and unique characteristic from his often-sarcastic style.
A kiállítás a világhírű fotográfus több mint fél évszázados
munkásságába nyújt betekintést. Erwitt megdöbbentő szituációkat
és hétköznapi pillanatokat egyaránt megörökítő képeit gyakran
szarkasztikus stílusa teszi sajátossá és összetéveszthetetlenné.

COUNTRY/VIDÉK

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
24/06/2017 – 30/07/2017
Drawn Eros
Megrajzolt Érosz
Nudes are still an inexhaustible subject in
today’s art. The artworks that used this
theme for experimentation and pre-study
are as unique as the ones that have been
canonized since the 20th century. These
artists have seen such abstract rhythm
and harmony in the motions and shapes
of the human body that don’t need any
additional narration.
Az akt műfaja a mai napig kimeríthetetlen;
a 20. század óta a kanonizált műalkotások
mellett legalább annyira unikumok azok a
művészi rajzok, amelyek a test tematikáját
a kísérletezés és előtanulmányok
eszközeiként használták. Az emberi test
mozdulataiba, idomaiba a művészek olyan
absztrakt formai ritmusokat, egyensúlyi
helyzeteket és harmóniákat láttak bele,
amelyek már nem igényeltek elvont
narrációt.

17/06/2017 – 06/08/2017
XY – Paintings of the HungarianPolish New Generation
XY – Újgenerációs lengyel-magyar
festészet
Reﬂecting upon society and oneself with
heavy irony, using extreme association
of ideas and the symbols of mass culture
and building art from it are the main
characteristics of the collection, which
captures the world from a generational
perspective.
Önirónia és társadalomkritika, a
tömegkultúra jellegzetes szimbólumainak
mozgósítása és a szélsőséges
képzettársításokból, harsány
kontrasztokból való építkezés egyszerre
jellemzi az XY című tárlat generációs
élményekben gondolkozó művészeit.

GYŐR
Esterházy Palace
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.romer.hu
24/06/2017 – 31/08/2017
Light Positions. International
Contemporary Art Exhibition
Light Positions. Nemzetközi kortárs
képzőművészeti kiállítás
The exhibition oﬀers a glimpse into the
new trends of abstract and monochrome
art. The topic is centered around Light,
mustering up the various modes and
potentials of using it. The participating
artists use diverse techniques: they utilize
the attributes of Light through digital,
photographical, graphical, sculptural and
intermediary methods.
A kiállítás az absztrakt és monokróm
művészet új irányzataiból nyújt ízelítőt,
középpontjában a fény áll, felvonultatva
annak különböző megjelenítési,
felhasználási módjait, lehetőségeit.
A résztvevő művészek változatos

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák
András út 16-18.
Tu–Su: 10am – 5pm
www.tornyaimuzeum.hu
28/05/2017 – 20/08/2017
The collected works of Zsuzsa Péreli
Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása
A maker of artworks with a relaxed
painterliness, Zsuzsa Péreli uses colourful
threads, rather than a brush. Expanding the
genre of tapestry, she experiments with
new materials, techniques and procedures
as she probes into the layers of time and
memory. She includes “found objects” in her
compositions, demonstrating both a respect
for tradition and a desire to break the mould.
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség
jellemzi, festőecset helyett azonban
színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A
kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok,
új technikák, eljárások beemelésével
kísérletezve az idő és az emlékezet
rétegeit kutatja. Különböző „talált
tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely
egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről
és formabontó törekvésekről.

KÁPOLNÁSNYÉK

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.

PÁPA
Esterházy Palace
Esterházy-kastély
Pápa, Fő tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.esterhazykastely.papa.hu
01/04/2017 – 31/10/2017
Salvador Dalí – Welcome Into My Brain
Salvador Dalí – Welcome into my brain
The exhibition focuses on the illustrations
made by Dalí for the Divine Comedy, but
visitors can also see Dalí’s illustrations for
other classics of world literature. At the
same time, Dalí gives us an exceedingly
deep insight into his special world of
thoughts and feelings as he has never
done before.
A kiállítás középpontjában Dalí az Isteni
színjátékhoz készített illusztrációi állnak,
de megtekinthetők a világirodalom további
klasszikusaihoz készült illusztrációi is.
Mindezzel párhuzamosan a művész
rendkívüli mélységű bepillantást enged
különleges gondolat- és érzelemvilágába.

Dabasi Halász Castle
Dabasi Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.halaszkastely.hu
01/05/2017 – 31/03/2018
One Family – Three Inﬂuential Artists
Egy család – három iskolateremtő
művész
Károly Ferenczy was a remarkable master of
Hungarian painting during the Belle Époque.
His daughter, Noémi Ferenczy became
a main ﬁgure in Hungarian tapestry art,
and his son, Béni Ferenczy is remembered
in art history as an inﬂuential reformer
of sculpture. The exhibition presents a
representative selection from the oeuvre of
these three signiﬁcant artists.
Ferenczy Károly a századelő
magyarországi festészetének
kiemelkedően fontos mestere volt, lánya,
Ferenczy Noémi a gobelinművészet
legnagyobb hazai alakjaként, ﬁa, Ferenczy
Béni a modern magyar szobrászat
nagy hatású megújítójaként került be a
művészet történetébe. A kiállítás e három
korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad
reprezentatív válogatást.

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

SZEGED
Ferenc Móra Museum
Móra Ferenc Múzeum
Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/04/2017 – 31/12/2017
PosterArt – Visual Art Before the
Computer
PlakArt – Vizuális művészet a
számítógépes graﬁka előtt
The extraordinary poster exhibition
hosted by the Ferenc Móra Museum of
Szeged shows posters from the past as
an imprint of historical periods from the
millennium celebrations of 1896 to 1956.
The exhibition presents the ﬂourishing
economy of the Austro-Hungarian Empire,
everyday life, and the posters related to
the First World War and the Hungarian
Soviet Republic.
Különleges plakátkiállítás látható a
szegedi Móra Ferenc Múzeumban: a
millenniumi rendezvényektől kezdve
egészen 1956-ig láthatóak falragaszok az
adott korok lenyomataiként. A kiállításon
bemutatják a dualizmus korának virágzó
gazdaságát, a mindennapi életet,
valamint az első világháborúval, majd
a Tanácsköztársasággal kapcsolatos
plakátokat is.

PÉCS
Vasváry House
Vasváry-ház
Pécs, Király u. 19.
Tu–Sa: 10am – 4pm
www.pecsimuzeumok.hu
05/05/2017 – 31/10/2017
Vincent van Gogh in Black and White
Vincent van Gogh feketén – fehéren
The selection displays the heliogravures
of the world-famous artist. Van Gogh’s
drawings are highly appreciated by adepts
in virtue of the archetypal tension in their
compositions. Van Gogh experimented
with using diﬀerent instruments such as
graphite, red chalk, charcoal pencil, black
and blue chalk.
A tárlat a világhírű művész 18771890 közötti heliogravűrjeiből
(fénynyomataiból) ad válogatást. Van
Gogh rajzait nagyra becsülik műértő
körökben, mert egy bizonyos archetipikus
feszültséget hordoznak kompozíciójukban.
Különböző eszközökkel kísérletezett:
graﬁttal, vörös krétával, szénceruzával,
fekete és kék krétával.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
20/05/2017 – 16/07/2017
39th Summer Selection
39. Nyári Tárlat
The exhibition is one of the most
important overviews of Hungarian
contemporary ﬁne art, and aims to
present a wide variety of styles as in each
year both ﬁgurative and non-ﬁgurative
artworks from hyperrealism to abstract
art are displayed.
A kiállítás az ország egyik legjelentősebb
képzőművészeti seregszemléje. Célja,
hogy bemutassa a kortárs magyar
törekvéseket és hiteles, stilárisan
sokszínű képet nyújtson. A tárlaton

SZENTENDRE
Imre Ámos – Margit
Anna Memorial
Museum
Ámos Imre – Anna
Margit Emlékmúzeum
Szentendre, Bogdányi utca 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
01/06/2017 – 20/08/2017
Vermilion Sunset
Cinóber alkony
Despite his tragically early death, Imre
Ámos (1907–1944) became a signiﬁcant
ﬁgure in Hungarian art. When he started
his career, he mainly painted idyllic
scenes and calm ﬁgures. Then, as he got
to know Marc Chagall, surrealism took
the lead of his art and in his last years,
the dreadful war experience also had its
eﬀect on his creations. The exhibition
presents a selection of his most notable
paintings.
Tragikusan korai halála ellenére
Ámos Imre (1907–1944) a magyar
művészet fontos alakjává vált.
Pályája kezdetén főképp idillikus
jeleneteket, nyugodt alakokat festett.
Később, megismerkedvén Chagall
munkásságával, a szürrealizmus felé
fordult, majd utolsó éveiben a háború
szörnyű élménye is nyomot hagyott
alkotásain. A kiállítás egy válogatást
mutat be Ámos legjelentősebb
műveiből.

SZOMBATHELY
Savaria Museum
Savaria Múzeum
Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
25/05/2017 – 21/12/2017
Universe Locked in Silver
Ezüstbe zárt világegyetem
Jenő Gothard (1857-1909) – besides his
many discoveries – was an outstanding
astrophotographer.
The legacy of his astrophysical research is
a nearly 500-piece collection of deep-sky
objects, comets and stars with diﬀerent
spectral characteristics captured between
the early 1880s and early 1900s.
Gothard Jenő (1857–1909) – számos
felfedezése mellett – a csillagászati
fotózásban is a világ élvonalába tartozott.
Asztroﬁzikai kutatásainak öröksége
az 1880-as évek elejétől az 1900-as
évek elejéig keletkezett mintegy félezer
darabból álló, mélyég-objektumokat,
üstökösöket és csillagszínképeket rögzítő
csillagászati fotólemez-gyűjtemény.

18/05/2017 – 21/12/2017
(Photo)sensitive – Personal
Fényérzék – Személyes
The collection presents the history of
Szombathely 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.

Gallery of Szombathely
Szombathelyi Képtár
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tu, We, Fr–Su: 10am – 5pm,
Th: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
01/06/2017 – 29/09/2017
Photo/Synthesis
Fotó/Szintézis
The showcased artworks are picturing
the process in which photography takes
the role of recording from ﬁne arts. The
collection focuses on the parallels between
these art forms, and on the outstanding
ﬁgures who created some remarkable
works in both photography and ﬁne arts.
The exhibition also gives us an insight into
the technical evolution of photography.
A kiállításon bemutatott alkotások azt a
folyamatot érzékeltetik, miképpen veszi át a
képzőművészettől a fotográﬁa a megörökítés
szerepét. A tárlat a két művészeti ág közötti
párhuzamokra és azokra az egyéniségekre
fókuszál, akik mind a képzőművészetben,
mind a fotográﬁában kiemelkedőt alkottak,
mindemellett a fényképészet technikai
fejlődéséről is képet ad.

VESZPRÉM
Csikász Gallery
Csikász Galéria
Veszprém, Vár u. 17.
Mo–Sa: 10am – 6pm
www.arthouseweb.hu
24/06/2017 – 09/09/2017
Gábor Gerhes: The Four Elements
Gerhes Gábor: A négy elem
Gábor Gerhes is one of the very few, who
managed to achieve fame and general
honour in the contemporary Hungarian
art scene without receiving any formal
art education. His diverse artworks (from
photography to installations) can be both
spooky and ironic, ruthless and sentimental.
Gerhes Gábor egyike azon keveseknek, aki
formális művészeti oktatás nélkül is igazán
híressé és elismertté vált a kortárs magyar
művészeti szcénában. A fotográﬁától a
különféle installációkig terjedő sokoldalú
alkotásai egyszerre kísértetiesek és
ironikusak, kegyetlenek és szentimentálisak.

Gallery of Pécs
Pécsi Galéria
Pécs, Széchenyi tér
Tu – Su: 10am – 6pm
www.pecsigaleria.hu

July 2017

02/06/2017 – 16/07/2017
506 933DREAM – Exhibition by László
2 Hegedűs
506 933ÁLOM – Hegedűs 2 László
kiállítása
László 2 Hegedűs is an exceptional artist
in the Hungarian contemporary art scene

János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ

MODEM Modern and Contemporary Art Center
MODEM Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ
DEBRECEN
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu

Pesti Est ART impresszum

Éjjeli nap,nappali hold, 1998, Gobelin, Gyapjú, selyem, 102×165cm

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

technikákkal dolgoznak: digitális,
intermediális, fényképészeti, graﬁkai
és szobrászati eljárások segítségével
aknázzák ki a fény tulajdonságait.

minden évben megjelennek figuratív és
nonfiguratív alkotások ugyanúgy, mint a
lírai absztrakt vagy a fotó- és hiperrealista
művek.
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17/06/2017 – 06/08/2017
XY – Paintings of the Hungarian-Polish New Generation
XY – Újgenerációs lengyel-magyar festészet
Reﬂecting upon society and oneself with heavy
irony, using extreme association of ideas and the
symbols of mass culture and building art from it
are the main characteristics of the collection, which
captures the world from a generational perspective.

Önirónia és társadalomkritika, a tömegkultúra
jellegzetes szimbólumainak mozgósítása és
a szélsőséges képzettársításokból, harsány
kontrasztokból való építkezés egyszerre jellemzi
az XY című tárlat generációs élményekben
gondolkozó művészeit.

Paulina Stasik (1990) Bálna / Whale 2017 olaj, vászon / oil on canvas 150x170 cm

DEBRECEN

as his thinking and use of diﬀerent tools
go beyond the roles of being „only a
photographer”, „only a ﬁne artist” „only
a cinematographer”. His art is equally
described by its intellectual richness,
poetry and cleared forms.
Hegedűs 2 László képképző művész a
magyarországi kortárs színtér kivételes
jelentőségű alkotója, gondolkodása és
eszközhasználata túlmutat a „csak
fotográfus”, a „csak ﬁlmes”, „csak
képzőművész” műfajokon. Műveinek
intellektuális telítettsége, letisztult
formanyelve, poézise egyaránt jellemzi
alkotásait.

28/05/2017 – 20/08/2017
The collected works of Zsuzsa Péreli
Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Dr. Rapcsák András út 16-18.

Tu–Su: 10am – 5pm

A maker of artworks with a relaxed painterliness, Zsuzsa Péreli
uses colourful threads, rather than a brush. Expanding the
genre of the tapestry, she experiments with new materials,
techniques and procedures as she probes into the layers of time
and memory.
She includes “found objects” in her compositions, demonstrating
both a respect for tradition and a desire to break the mould. She
also creates aquarelles and collages. The metaphysical and sacred
themes that run through her oeuvre mediate between two
worlds, intimating and translating for the viewer all that can only
be intuited about non-material reality.

www.tornyaimuzeum.hu
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség jellemzi, festőecset
helyett azonban színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A
kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok, új technikák, eljárások
beemelésével kísérletezve az idő és az emlékezet rétegeit
kutatja.
Különböző „talált tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely
egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről és formabontó
törekvésekről. Az életművét végigkísérő metaﬁzikus és szakrális
témák két világ között közvetítenek, érzékeltetik és lefordítják
mindazt a néző számára, amit csak sejteni lehet a nem anyagi
valóságról.

COUNTRY/VIDÉK

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
24/06/2017 – 30/07/2017
Drawn Eros
Megrajzolt Érosz
Nudes are still an inexhaustible subject in
today’s art. The artworks that used this
theme for experimentation and pre-study
are as unique as the ones that have been
canonized since the 20th century. These
artists have seen such abstract rhythm
and harmony in the motions and shapes
of the human body that don’t need any
additional narration.
Az akt műfaja a mai napig kimeríthetetlen;
a 20. század óta a kanonizált műalkotások
mellett legalább annyira unikumok azok a
művészi rajzok, amelyek a test tematikáját
a kísérletezés és előtanulmányok
eszközeiként használták. Az emberi test
mozdulataiba, idomaiba a művészek olyan
absztrakt formai ritmusokat, egyensúlyi
helyzeteket és harmóniákat láttak bele,
amelyek már nem igényeltek elvont
narrációt.

17/06/2017 – 06/08/2017
XY – Paintings of the HungarianPolish New Generation
XY – Újgenerációs lengyel-magyar
festészet
Reﬂecting upon society and oneself with
heavy irony, using extreme association
of ideas and the symbols of mass culture
and building art from it are the main
characteristics of the collection, which
captures the world from a generational
perspective.
Önirónia és társadalomkritika, a
tömegkultúra jellegzetes szimbólumainak
mozgósítása és a szélsőséges
képzettársításokból, harsány
kontrasztokból való építkezés egyszerre
jellemzi az XY című tárlat generációs
élményekben gondolkozó művészeit.

GYŐR
Esterházy Palace
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.romer.hu
24/06/2017 – 31/08/2017
Light Positions. International
Contemporary Art Exhibition
Light Positions. Nemzetközi kortárs
képzőművészeti kiállítás
The exhibition oﬀers a glimpse into the
new trends of abstract and monochrome
art. The topic is centered around Light,
mustering up the various modes and
potentials of using it. The participating
artists use diverse techniques: they utilize
the attributes of Light through digital,
photographical, graphical, sculptural and
intermediary methods.
A kiállítás az absztrakt és monokróm
művészet új irányzataiból nyújt ízelítőt,
középpontjában a fény áll, felvonultatva
annak különböző megjelenítési,
felhasználási módjait, lehetőségeit.
A résztvevő művészek változatos

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák
András út 16-18.
Tu–Su: 10am – 5pm
www.tornyaimuzeum.hu
28/05/2017 – 20/08/2017
The collected works of Zsuzsa Péreli
Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása
A maker of artworks with a relaxed
painterliness, Zsuzsa Péreli uses colourful
threads, rather than a brush. Expanding the
genre of tapestry, she experiments with
new materials, techniques and procedures
as she probes into the layers of time and
memory. She includes “found objects” in her
compositions, demonstrating both a respect
for tradition and a desire to break the mould.
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség
jellemzi, festőecset helyett azonban
színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A
kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok,
új technikák, eljárások beemelésével
kísérletezve az idő és az emlékezet
rétegeit kutatja. Különböző „talált
tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely
egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről
és formabontó törekvésekről.

KÁPOLNÁSNYÉK

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.

PÁPA
Esterházy Palace
Esterházy-kastély
Pápa, Fő tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.esterhazykastely.papa.hu
01/04/2017 – 31/10/2017
Salvador Dalí – Welcome Into My Brain
Salvador Dalí – Welcome into my brain
The exhibition focuses on the illustrations
made by Dalí for the Divine Comedy, but
visitors can also see Dalí’s illustrations for
other classics of world literature. At the
same time, Dalí gives us an exceedingly
deep insight into his special world of
thoughts and feelings as he has never
done before.
A kiállítás középpontjában Dalí az Isteni
színjátékhoz készített illusztrációi állnak,
de megtekinthetők a világirodalom további
klasszikusaihoz készült illusztrációi is.
Mindezzel párhuzamosan a művész
rendkívüli mélységű bepillantást enged
különleges gondolat- és érzelemvilágába.

Dabasi Halász Castle
Dabasi Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.halaszkastely.hu
01/05/2017 – 31/03/2018
One Family – Three Inﬂuential Artists
Egy család – három iskolateremtő
művész
Károly Ferenczy was a remarkable master of
Hungarian painting during the Belle Époque.
His daughter, Noémi Ferenczy became
a main ﬁgure in Hungarian tapestry art,
and his son, Béni Ferenczy is remembered
in art history as an inﬂuential reformer
of sculpture. The exhibition presents a
representative selection from the oeuvre of
these three signiﬁcant artists.
Ferenczy Károly a századelő
magyarországi festészetének
kiemelkedően fontos mestere volt, lánya,
Ferenczy Noémi a gobelinművészet
legnagyobb hazai alakjaként, ﬁa, Ferenczy
Béni a modern magyar szobrászat
nagy hatású megújítójaként került be a
művészet történetébe. A kiállítás e három
korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad
reprezentatív válogatást.

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

SZEGED
Ferenc Móra Museum
Móra Ferenc Múzeum
Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/04/2017 – 31/12/2017
PosterArt – Visual Art Before the
Computer
PlakArt – Vizuális művészet a
számítógépes graﬁka előtt
The extraordinary poster exhibition
hosted by the Ferenc Móra Museum of
Szeged shows posters from the past as
an imprint of historical periods from the
millennium celebrations of 1896 to 1956.
The exhibition presents the ﬂourishing
economy of the Austro-Hungarian Empire,
everyday life, and the posters related to
the First World War and the Hungarian
Soviet Republic.
Különleges plakátkiállítás látható a
szegedi Móra Ferenc Múzeumban: a
millenniumi rendezvényektől kezdve
egészen 1956-ig láthatóak falragaszok az
adott korok lenyomataiként. A kiállításon
bemutatják a dualizmus korának virágzó
gazdaságát, a mindennapi életet,
valamint az első világháborúval, majd
a Tanácsköztársasággal kapcsolatos
plakátokat is.

PÉCS
Vasváry House
Vasváry-ház
Pécs, Király u. 19.
Tu–Sa: 10am – 4pm
www.pecsimuzeumok.hu
05/05/2017 – 31/10/2017
Vincent van Gogh in Black and White
Vincent van Gogh feketén – fehéren
The selection displays the heliogravures
of the world-famous artist. Van Gogh’s
drawings are highly appreciated by adepts
in virtue of the archetypal tension in their
compositions. Van Gogh experimented
with using diﬀerent instruments such as
graphite, red chalk, charcoal pencil, black
and blue chalk.
A tárlat a világhírű művész 18771890 közötti heliogravűrjeiből
(fénynyomataiból) ad válogatást. Van
Gogh rajzait nagyra becsülik műértő
körökben, mert egy bizonyos archetipikus
feszültséget hordoznak kompozíciójukban.
Különböző eszközökkel kísérletezett:
graﬁttal, vörös krétával, szénceruzával,
fekete és kék krétával.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
20/05/2017 – 16/07/2017
39th Summer Selection
39. Nyári Tárlat
The exhibition is one of the most
important overviews of Hungarian
contemporary ﬁne art, and aims to
present a wide variety of styles as in each
year both ﬁgurative and non-ﬁgurative
artworks from hyperrealism to abstract
art are displayed.
A kiállítás az ország egyik legjelentősebb
képzőművészeti seregszemléje. Célja,
hogy bemutassa a kortárs magyar
törekvéseket és hiteles, stilárisan
sokszínű képet nyújtson. A tárlaton

SZENTENDRE
Imre Ámos – Margit
Anna Memorial
Museum
Ámos Imre – Anna
Margit Emlékmúzeum
Szentendre, Bogdányi utca 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
01/06/2017 – 20/08/2017
Vermilion Sunset
Cinóber alkony
Despite his tragically early death, Imre
Ámos (1907–1944) became a signiﬁcant
ﬁgure in Hungarian art. When he started
his career, he mainly painted idyllic
scenes and calm ﬁgures. Then, as he got
to know Marc Chagall, surrealism took
the lead of his art and in his last years,
the dreadful war experience also had its
eﬀect on his creations. The exhibition
presents a selection of his most notable
paintings.
Tragikusan korai halála ellenére
Ámos Imre (1907–1944) a magyar
művészet fontos alakjává vált.
Pályája kezdetén főképp idillikus
jeleneteket, nyugodt alakokat festett.
Később, megismerkedvén Chagall
munkásságával, a szürrealizmus felé
fordult, majd utolsó éveiben a háború
szörnyű élménye is nyomot hagyott
alkotásain. A kiállítás egy válogatást
mutat be Ámos legjelentősebb
műveiből.

SZOMBATHELY
Savaria Museum
Savaria Múzeum
Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
25/05/2017 – 21/12/2017
Universe Locked in Silver
Ezüstbe zárt világegyetem
Jenő Gothard (1857-1909) – besides his
many discoveries – was an outstanding
astrophotographer.
The legacy of his astrophysical research is
a nearly 500-piece collection of deep-sky
objects, comets and stars with diﬀerent
spectral characteristics captured between
the early 1880s and early 1900s.
Gothard Jenő (1857–1909) – számos
felfedezése mellett – a csillagászati
fotózásban is a világ élvonalába tartozott.
Asztroﬁzikai kutatásainak öröksége
az 1880-as évek elejétől az 1900-as
évek elejéig keletkezett mintegy félezer
darabból álló, mélyég-objektumokat,
üstökösöket és csillagszínképeket rögzítő
csillagászati fotólemez-gyűjtemény.

18/05/2017 – 21/12/2017
(Photo)sensitive – Personal
Fényérzék – Személyes
The collection presents the history of
Szombathely 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.

Gallery of Szombathely
Szombathelyi Képtár
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tu, We, Fr–Su: 10am – 5pm,
Th: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
01/06/2017 – 29/09/2017
Photo/Synthesis
Fotó/Szintézis
The showcased artworks are picturing
the process in which photography takes
the role of recording from ﬁne arts. The
collection focuses on the parallels between
these art forms, and on the outstanding
ﬁgures who created some remarkable
works in both photography and ﬁne arts.
The exhibition also gives us an insight into
the technical evolution of photography.
A kiállításon bemutatott alkotások azt a
folyamatot érzékeltetik, miképpen veszi át a
képzőművészettől a fotográﬁa a megörökítés
szerepét. A tárlat a két művészeti ág közötti
párhuzamokra és azokra az egyéniségekre
fókuszál, akik mind a képzőművészetben,
mind a fotográﬁában kiemelkedőt alkottak,
mindemellett a fényképészet technikai
fejlődéséről is képet ad.

VESZPRÉM
Csikász Gallery
Csikász Galéria
Veszprém, Vár u. 17.
Mo–Sa: 10am – 6pm
www.arthouseweb.hu
24/06/2017 – 09/09/2017
Gábor Gerhes: The Four Elements
Gerhes Gábor: A négy elem
Gábor Gerhes is one of the very few, who
managed to achieve fame and general
honour in the contemporary Hungarian
art scene without receiving any formal
art education. His diverse artworks (from
photography to installations) can be both
spooky and ironic, ruthless and sentimental.
Gerhes Gábor egyike azon keveseknek, aki
formális művészeti oktatás nélkül is igazán
híressé és elismertté vált a kortárs magyar
művészeti szcénában. A fotográﬁától a
különféle installációkig terjedő sokoldalú
alkotásai egyszerre kísértetiesek és
ironikusak, kegyetlenek és szentimentálisak.

Gallery of Pécs
Pécsi Galéria
Pécs, Széchenyi tér
Tu – Su: 10am – 6pm
www.pecsigaleria.hu

July 2017

02/06/2017 – 16/07/2017
506 933DREAM – Exhibition by László
2 Hegedűs
506 933ÁLOM – Hegedűs 2 László
kiállítása
László 2 Hegedűs is an exceptional artist
in the Hungarian contemporary art scene

János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ

MODEM Modern and Contemporary Art Center
MODEM Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ
DEBRECEN
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu

Pesti Est ART impresszum

Éjjeli nap,nappali hold, 1998, Gobelin, Gyapjú, selyem, 102×165cm

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

technikákkal dolgoznak: digitális,
intermediális, fényképészeti, graﬁkai
és szobrászati eljárások segítségével
aknázzák ki a fény tulajdonságait.

minden évben megjelennek figuratív és
nonfiguratív alkotások ugyanúgy, mint a
lírai absztrakt vagy a fotó- és hiperrealista
művek.
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17/06/2017 – 06/08/2017
XY – Paintings of the Hungarian-Polish New Generation
XY – Újgenerációs lengyel-magyar festészet
Reﬂecting upon society and oneself with heavy
irony, using extreme association of ideas and the
symbols of mass culture and building art from it
are the main characteristics of the collection, which
captures the world from a generational perspective.

Önirónia és társadalomkritika, a tömegkultúra
jellegzetes szimbólumainak mozgósítása és
a szélsőséges képzettársításokból, harsány
kontrasztokból való építkezés egyszerre jellemzi
az XY című tárlat generációs élményekben
gondolkozó művészeit.

Paulina Stasik (1990) Bálna / Whale 2017 olaj, vászon / oil on canvas 150x170 cm

DEBRECEN

as his thinking and use of diﬀerent tools
go beyond the roles of being „only a
photographer”, „only a ﬁne artist” „only
a cinematographer”. His art is equally
described by its intellectual richness,
poetry and cleared forms.
Hegedűs 2 László képképző művész a
magyarországi kortárs színtér kivételes
jelentőségű alkotója, gondolkodása és
eszközhasználata túlmutat a „csak
fotográfus”, a „csak ﬁlmes”, „csak
képzőművész” műfajokon. Műveinek
intellektuális telítettsége, letisztult
formanyelve, poézise egyaránt jellemzi
alkotásait.

28/05/2017 – 20/08/2017
The collected works of Zsuzsa Péreli
Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Dr. Rapcsák András út 16-18.

Tu–Su: 10am – 5pm

A maker of artworks with a relaxed painterliness, Zsuzsa Péreli
uses colourful threads, rather than a brush. Expanding the
genre of the tapestry, she experiments with new materials,
techniques and procedures as she probes into the layers of time
and memory.
She includes “found objects” in her compositions, demonstrating
both a respect for tradition and a desire to break the mould. She
also creates aquarelles and collages. The metaphysical and sacred
themes that run through her oeuvre mediate between two
worlds, intimating and translating for the viewer all that can only
be intuited about non-material reality.

www.tornyaimuzeum.hu
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség jellemzi, festőecset
helyett azonban színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A
kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok, új technikák, eljárások
beemelésével kísérletezve az idő és az emlékezet rétegeit
kutatja.
Különböző „talált tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely
egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről és formabontó
törekvésekről. Az életművét végigkísérő metaﬁzikus és szakrális
témák két világ között közvetítenek, érzékeltetik és lefordítják
mindazt a néző számára, amit csak sejteni lehet a nem anyagi
valóságról.

COUNTRY/VIDÉK

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
24/06/2017 – 30/07/2017
Drawn Eros
Megrajzolt Érosz
Nudes are still an inexhaustible subject in
today’s art. The artworks that used this
theme for experimentation and pre-study
are as unique as the ones that have been
canonized since the 20th century. These
artists have seen such abstract rhythm
and harmony in the motions and shapes
of the human body that don’t need any
additional narration.
Az akt műfaja a mai napig kimeríthetetlen;
a 20. század óta a kanonizált műalkotások
mellett legalább annyira unikumok azok a
művészi rajzok, amelyek a test tematikáját
a kísérletezés és előtanulmányok
eszközeiként használták. Az emberi test
mozdulataiba, idomaiba a művészek olyan
absztrakt formai ritmusokat, egyensúlyi
helyzeteket és harmóniákat láttak bele,
amelyek már nem igényeltek elvont
narrációt.

17/06/2017 – 06/08/2017
XY – Paintings of the HungarianPolish New Generation
XY – Újgenerációs lengyel-magyar
festészet
Reﬂecting upon society and oneself with
heavy irony, using extreme association
of ideas and the symbols of mass culture
and building art from it are the main
characteristics of the collection, which
captures the world from a generational
perspective.
Önirónia és társadalomkritika, a
tömegkultúra jellegzetes szimbólumainak
mozgósítása és a szélsőséges
képzettársításokból, harsány
kontrasztokból való építkezés egyszerre
jellemzi az XY című tárlat generációs
élményekben gondolkozó művészeit.

GYŐR
Esterházy Palace
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.romer.hu
24/06/2017 – 31/08/2017
Light Positions. International
Contemporary Art Exhibition
Light Positions. Nemzetközi kortárs
képzőművészeti kiállítás
The exhibition oﬀers a glimpse into the
new trends of abstract and monochrome
art. The topic is centered around Light,
mustering up the various modes and
potentials of using it. The participating
artists use diverse techniques: they utilize
the attributes of Light through digital,
photographical, graphical, sculptural and
intermediary methods.
A kiállítás az absztrakt és monokróm
művészet új irányzataiból nyújt ízelítőt,
középpontjában a fény áll, felvonultatva
annak különböző megjelenítési,
felhasználási módjait, lehetőségeit.
A résztvevő művészek változatos

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák
András út 16-18.
Tu–Su: 10am – 5pm
www.tornyaimuzeum.hu
28/05/2017 – 20/08/2017
The collected works of Zsuzsa Péreli
Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása
A maker of artworks with a relaxed
painterliness, Zsuzsa Péreli uses colourful
threads, rather than a brush. Expanding the
genre of tapestry, she experiments with
new materials, techniques and procedures
as she probes into the layers of time and
memory. She includes “found objects” in her
compositions, demonstrating both a respect
for tradition and a desire to break the mould.
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség
jellemzi, festőecset helyett azonban
színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A
kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok,
új technikák, eljárások beemelésével
kísérletezve az idő és az emlékezet
rétegeit kutatja. Különböző „talált
tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely
egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről
és formabontó törekvésekről.

KÁPOLNÁSNYÉK

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.

PÁPA
Esterházy Palace
Esterházy-kastély
Pápa, Fő tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.esterhazykastely.papa.hu
01/04/2017 – 31/10/2017
Salvador Dalí – Welcome Into My Brain
Salvador Dalí – Welcome into my brain
The exhibition focuses on the illustrations
made by Dalí for the Divine Comedy, but
visitors can also see Dalí’s illustrations for
other classics of world literature. At the
same time, Dalí gives us an exceedingly
deep insight into his special world of
thoughts and feelings as he has never
done before.
A kiállítás középpontjában Dalí az Isteni
színjátékhoz készített illusztrációi állnak,
de megtekinthetők a világirodalom további
klasszikusaihoz készült illusztrációi is.
Mindezzel párhuzamosan a művész
rendkívüli mélységű bepillantást enged
különleges gondolat- és érzelemvilágába.

Dabasi Halász Castle
Dabasi Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.halaszkastely.hu
01/05/2017 – 31/03/2018
One Family – Three Inﬂuential Artists
Egy család – három iskolateremtő
művész
Károly Ferenczy was a remarkable master of
Hungarian painting during the Belle Époque.
His daughter, Noémi Ferenczy became
a main ﬁgure in Hungarian tapestry art,
and his son, Béni Ferenczy is remembered
in art history as an inﬂuential reformer
of sculpture. The exhibition presents a
representative selection from the oeuvre of
these three signiﬁcant artists.
Ferenczy Károly a századelő
magyarországi festészetének
kiemelkedően fontos mestere volt, lánya,
Ferenczy Noémi a gobelinművészet
legnagyobb hazai alakjaként, ﬁa, Ferenczy
Béni a modern magyar szobrászat
nagy hatású megújítójaként került be a
művészet történetébe. A kiállítás e három
korszakos jelentőségű alkotó műveiből ad
reprezentatív válogatást.

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

SZEGED
Ferenc Móra Museum
Móra Ferenc Múzeum
Szeged, Roosevelt tér 1-3.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/04/2017 – 31/12/2017
PosterArt – Visual Art Before the
Computer
PlakArt – Vizuális művészet a
számítógépes graﬁka előtt
The extraordinary poster exhibition
hosted by the Ferenc Móra Museum of
Szeged shows posters from the past as
an imprint of historical periods from the
millennium celebrations of 1896 to 1956.
The exhibition presents the ﬂourishing
economy of the Austro-Hungarian Empire,
everyday life, and the posters related to
the First World War and the Hungarian
Soviet Republic.
Különleges plakátkiállítás látható a
szegedi Móra Ferenc Múzeumban: a
millenniumi rendezvényektől kezdve
egészen 1956-ig láthatóak falragaszok az
adott korok lenyomataiként. A kiállításon
bemutatják a dualizmus korának virágzó
gazdaságát, a mindennapi életet,
valamint az első világháborúval, majd
a Tanácsköztársasággal kapcsolatos
plakátokat is.

PÉCS
Vasváry House
Vasváry-ház
Pécs, Király u. 19.
Tu–Sa: 10am – 4pm
www.pecsimuzeumok.hu
05/05/2017 – 31/10/2017
Vincent van Gogh in Black and White
Vincent van Gogh feketén – fehéren
The selection displays the heliogravures
of the world-famous artist. Van Gogh’s
drawings are highly appreciated by adepts
in virtue of the archetypal tension in their
compositions. Van Gogh experimented
with using diﬀerent instruments such as
graphite, red chalk, charcoal pencil, black
and blue chalk.
A tárlat a világhírű művész 18771890 közötti heliogravűrjeiből
(fénynyomataiból) ad válogatást. Van
Gogh rajzait nagyra becsülik műértő
körökben, mert egy bizonyos archetipikus
feszültséget hordoznak kompozíciójukban.
Különböző eszközökkel kísérletezett:
graﬁttal, vörös krétával, szénceruzával,
fekete és kék krétával.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
20/05/2017 – 16/07/2017
39th Summer Selection
39. Nyári Tárlat
The exhibition is one of the most
important overviews of Hungarian
contemporary ﬁne art, and aims to
present a wide variety of styles as in each
year both ﬁgurative and non-ﬁgurative
artworks from hyperrealism to abstract
art are displayed.
A kiállítás az ország egyik legjelentősebb
képzőművészeti seregszemléje. Célja,
hogy bemutassa a kortárs magyar
törekvéseket és hiteles, stilárisan
sokszínű képet nyújtson. A tárlaton

SZENTENDRE
Imre Ámos – Margit
Anna Memorial
Museum
Ámos Imre – Anna
Margit Emlékmúzeum
Szentendre, Bogdányi utca 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
01/06/2017 – 20/08/2017
Vermilion Sunset
Cinóber alkony
Despite his tragically early death, Imre
Ámos (1907–1944) became a signiﬁcant
ﬁgure in Hungarian art. When he started
his career, he mainly painted idyllic
scenes and calm ﬁgures. Then, as he got
to know Marc Chagall, surrealism took
the lead of his art and in his last years,
the dreadful war experience also had its
eﬀect on his creations. The exhibition
presents a selection of his most notable
paintings.
Tragikusan korai halála ellenére
Ámos Imre (1907–1944) a magyar
művészet fontos alakjává vált.
Pályája kezdetén főképp idillikus
jeleneteket, nyugodt alakokat festett.
Később, megismerkedvén Chagall
munkásságával, a szürrealizmus felé
fordult, majd utolsó éveiben a háború
szörnyű élménye is nyomot hagyott
alkotásain. A kiállítás egy válogatást
mutat be Ámos legjelentősebb
műveiből.

SZOMBATHELY
Savaria Museum
Savaria Múzeum
Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
25/05/2017 – 21/12/2017
Universe Locked in Silver
Ezüstbe zárt világegyetem
Jenő Gothard (1857-1909) – besides his
many discoveries – was an outstanding
astrophotographer.
The legacy of his astrophysical research is
a nearly 500-piece collection of deep-sky
objects, comets and stars with diﬀerent
spectral characteristics captured between
the early 1880s and early 1900s.
Gothard Jenő (1857–1909) – számos
felfedezése mellett – a csillagászati
fotózásban is a világ élvonalába tartozott.
Asztroﬁzikai kutatásainak öröksége
az 1880-as évek elejétől az 1900-as
évek elejéig keletkezett mintegy félezer
darabból álló, mélyég-objektumokat,
üstökösöket és csillagszínképeket rögzítő
csillagászati fotólemez-gyűjtemény.

18/05/2017 – 21/12/2017
(Photo)sensitive – Personal
Fényérzék – Személyes
The collection presents the history of
Szombathely 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.

Gallery of Szombathely
Szombathelyi Képtár
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tu, We, Fr–Su: 10am – 5pm,
Th: 10am – 6pm
www.savariamuseum.hu
01/06/2017 – 29/09/2017
Photo/Synthesis
Fotó/Szintézis
The showcased artworks are picturing
the process in which photography takes
the role of recording from ﬁne arts. The
collection focuses on the parallels between
these art forms, and on the outstanding
ﬁgures who created some remarkable
works in both photography and ﬁne arts.
The exhibition also gives us an insight into
the technical evolution of photography.
A kiállításon bemutatott alkotások azt a
folyamatot érzékeltetik, miképpen veszi át a
képzőművészettől a fotográﬁa a megörökítés
szerepét. A tárlat a két művészeti ág közötti
párhuzamokra és azokra az egyéniségekre
fókuszál, akik mind a képzőművészetben,
mind a fotográﬁában kiemelkedőt alkottak,
mindemellett a fényképészet technikai
fejlődéséről is képet ad.

VESZPRÉM
Csikász Gallery
Csikász Galéria
Veszprém, Vár u. 17.
Mo–Sa: 10am – 6pm
www.arthouseweb.hu
24/06/2017 – 09/09/2017
Gábor Gerhes: The Four Elements
Gerhes Gábor: A négy elem
Gábor Gerhes is one of the very few, who
managed to achieve fame and general
honour in the contemporary Hungarian
art scene without receiving any formal
art education. His diverse artworks (from
photography to installations) can be both
spooky and ironic, ruthless and sentimental.
Gerhes Gábor egyike azon keveseknek, aki
formális művészeti oktatás nélkül is igazán
híressé és elismertté vált a kortárs magyar
művészeti szcénában. A fotográﬁától a
különféle installációkig terjedő sokoldalú
alkotásai egyszerre kísértetiesek és
ironikusak, kegyetlenek és szentimentálisak.

Gallery of Pécs
Pécsi Galéria
Pécs, Széchenyi tér
Tu – Su: 10am – 6pm
www.pecsigaleria.hu
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02/06/2017 – 16/07/2017
506 933DREAM – Exhibition by László
2 Hegedűs
506 933ÁLOM – Hegedűs 2 László
kiállítása
László 2 Hegedűs is an exceptional artist
in the Hungarian contemporary art scene

János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ

MODEM Modern and Contemporary Art Center
MODEM Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ
DEBRECEN
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
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Éjjeli nap,nappali hold, 1998, Gobelin, Gyapjú, selyem, 102×165cm

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

technikákkal dolgoznak: digitális,
intermediális, fényképészeti, graﬁkai
és szobrászati eljárások segítségével
aknázzák ki a fény tulajdonságait.

minden évben megjelennek figuratív és
nonfiguratív alkotások ugyanúgy, mint a
lírai absztrakt vagy a fotó- és hiperrealista
művek.
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17/06/2017 – 06/08/2017
XY – Paintings of the Hungarian-Polish New Generation
XY – Újgenerációs lengyel-magyar festészet
Reﬂecting upon society and oneself with heavy
irony, using extreme association of ideas and the
symbols of mass culture and building art from it
are the main characteristics of the collection, which
captures the world from a generational perspective.

Önirónia és társadalomkritika, a tömegkultúra
jellegzetes szimbólumainak mozgósítása és
a szélsőséges képzettársításokból, harsány
kontrasztokból való építkezés egyszerre jellemzi
az XY című tárlat generációs élményekben
gondolkozó művészeit.

Paulina Stasik (1990) Bálna / Whale 2017 olaj, vászon / oil on canvas 150x170 cm

DEBRECEN

as his thinking and use of diﬀerent tools
go beyond the roles of being „only a
photographer”, „only a ﬁne artist” „only
a cinematographer”. His art is equally
described by its intellectual richness,
poetry and cleared forms.
Hegedűs 2 László képképző művész a
magyarországi kortárs színtér kivételes
jelentőségű alkotója, gondolkodása és
eszközhasználata túlmutat a „csak
fotográfus”, a „csak ﬁlmes”, „csak
képzőművész” műfajokon. Műveinek
intellektuális telítettsége, letisztult
formanyelve, poézise egyaránt jellemzi
alkotásait.

28/05/2017 – 20/08/2017
The collected works of Zsuzsa Péreli
Péreli Zsuzsa gyűjteményes kiállítása
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Dr. Rapcsák András út 16-18.

Tu–Su: 10am – 5pm

A maker of artworks with a relaxed painterliness, Zsuzsa Péreli
uses colourful threads, rather than a brush. Expanding the
genre of the tapestry, she experiments with new materials,
techniques and procedures as she probes into the layers of time
and memory.
She includes “found objects” in her compositions, demonstrating
both a respect for tradition and a desire to break the mould. She
also creates aquarelles and collages. The metaphysical and sacred
themes that run through her oeuvre mediate between two
worlds, intimating and translating for the viewer all that can only
be intuited about non-material reality.

www.tornyaimuzeum.hu
Péreli Zsuzsa stílusát oldott festőiség jellemzi, festőecset
helyett azonban színes fonalakkal hozza létre alkotásait. A
kárpitszövés műfaját kitágítva új anyagok, új technikák, eljárások
beemelésével kísérletezve az idő és az emlékezet rétegeit
kutatja.
Különböző „talált tárgyakat” illeszt kompozícióiba, amely
egyszerre árulkodik hagyománytiszteletről és formabontó
törekvésekről. Az életművét végigkísérő metaﬁzikus és szakrális
témák két világ között közvetítenek, érzékeltetik és lefordítják
mindazt a néző számára, amit csak sejteni lehet a nem anyagi
valóságról.

