COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Until 3rd of September:
Mo–Su: 10am – 6pm
From 6th of September:
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/06/2017 – 08/01/2018
Child in Hungarian
Fine Art – From
Biedermeier to
Present-day
Gyermek a magyar
képzőművészetben A biedermeiertől a jelenkorig
Children were appraised variously
throughout diﬀerent eras of history: once
glamorized, once treated like imperfect
adults that need constant nurturing. Art
was always sensitive to these changes: it
depicted the strengthening child-parent
bond, the increasing openness of showing
emotions and the birth (or disintegration)
of the modern family.
A gyermeket kultúránként és koronként
másként ítélték meg: hol felmagasztalták,
hol pedig tökéletlen felnőttként bántak
vele, akit szakadatlanul nevelni kell. A
képzőművészet érzékeny szenzorként
követte ezeket a változásokat: láthatóvá
tette a szülői kötődés erősödését, az
érzelmek felvállalását, a modern család
megszületését (vagy szétesését).

DEBRECEN
MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM
Modern és Kortárs
Képzőművészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
24/06/2017 – 01/01/2018
Receptors
Receptorok
The special collection selected by artist
Hilda Kozári and art historian Katalin
Nagy T. creates a peculiar connection
between our senses and the presented
contemporary artworks. Visitors who
are used to being passive spectators at
exhibitions can experience something
new: they can touch and smell the
displayed artworks.
A kiállítás Kozári Hilda képzőművész és
Nagy T. Katalin művészettörténész közös
válogatása által különleges, érzékszervi
kapcsolatot teremt a gyűjtemény, a
kortárs művek és a kiállítás látogatói
között.
A MODEM „néző” pozícióhoz szokott
vendégei új élményeket szerezhetnek;
megsimogathatják a gyűjteményi
szobrokat és nagyot szippanthatnak az
illatozó művekből.

KÁPOLNÁSNYÉK
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.

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.

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.

08/05/2017 – 31/12/2017
Unmatched – Szeged Babouche
Páratlanok – A szegedi papucs
The exhibition introduces us to the world
of the famous Szeged babouche. Visitors
can discover the customs and interesting
facts related to this special footwear, the
workshop where it was made, and women
can even try on a traditional costume
matching the babouche.
A legendás szegedi papucsról látható
kiállítás a szegedi Móra Ferenc
Múzeumban. A tárlaton kiderül, miért
is voltak a lábbelik páratlanok, hogyan
hordták őket, milyen szokások
kapcsolódtak hozzájuk. Bemutatnak
egy papucskészítő műhelyt is, a látogató
menyecskék pedig maguk is papucsot és
népi viseletet ölthetnek.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
28/07/2017 – 24/09/2017
Salvador Dalí Exhibition
Salvador Dalí kiállítás
Visitors can see Salvador Dalí’s most
popular and most distinctive surrealist
artworks displayed in Szeged. The
collection, comprising 60 artworks from
Prague is completed with the versatile
artist’s lithographs, graphics, etchings and
statuettes.
A kiállításon Dalí legjellemzőbb,
legnépszerűbb szürrealista korszakát
láthatják az érdeklődők. A tárlat Dalí
sokszorosított graﬁkáit, litográﬁáit, rézkarcait
mutatja be, kiegészülve a sokoldalú művész
kisplasztikai kísérleteivel. Mintegy 60 alkotás
érkezik a REÖK-be Prágából.

SZÉKESFEHÉRVÁR
István Csók Gallery
Csók István Képtár
Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.
Mo– Fr, Su: 10am – 6pm,
Sa: 9am – 6pm
www.szikm.hu
24/06/2017 – 29/10/2017
„Colours and colours again” –
Collection of Vilmos Aba-Novák’s
Artworks
„Színek és színek megint” –
Válogatás Aba-Novák Vilmos
alkotásaiból
Vilmos Aba-Novák (1894–1941) was
a celebrated painter between the Two
World Wars and an outstanding talent of
modern Hungarian painting, especially
monumental painting. Now, we can marvel
at his portraits, his landscapes and his
beautiful genre paintings depicting the
enchanting life of the circus or typical
scenes from peasant life.
Aba-Novák Vilmos (1894–1941) a
modern magyar festészet, különösen
a monumentális piktúra egyik eredeti
tehetsége, a két világháború közti
időszak ünnepelt festője volt. A tárlaton
megcsodálhatjuk portréit, népéletből
merített jeleneteit, a cirkusz varázslatos
világát megörökítő életképeit és tájképeit.

Municipal Gallery –
Deák Collection
Városi Képtár – Deák
Gyűjtemény
Székesfehérvár, Oskola u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.deakgyujtemeny.hu
24/06/2017 – 17/09/2017
Annals of Naughty Graphics – Ferenc
Medgyessy’s Adult Drawings
Kéjes képek krónikája – Medgyessy
Ferenc felnőtt graﬁkái
Ferenc Medgyessy, who is mostly known
for his public statues, now shows a diﬀerent
face through his adult graphics at the age
restricted exhibition, Annals of naughty
graphics. The display oﬀers no moral,
esthetical or qualitative judgements, it only
aims to collect and show a graphical content
that has yet not been shown.
A múzeum új kiállítására csak 18 éven felüli
látogatóknak ajánlott a belépés. A főleg
köztéri szobrairól híres Medgyessy Ferenc
eddig kevéssé ismert oldaláról mutatkozik
be ezen a korhatáros tárlaton. A kiállítás
esztétikai, morális vagy kvalitásbeli
ítélet helyett egy eddig nem látott anyag
bemutatására vállalkozik.

King St. Stephen
Museum –
Országzászló Square’s
Building
Szent István
Király Múzeum –
Országzászló téri
épülete
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
We–Su: 10am – 6pm
www.szikm.hu
19/05/2017 – 17/09/2017
Layers – Exhibition by Miklós Pinke
Rétegek - Pinke Miklós képzőművész
kiállítása
The times in which Miklós Pinke’s artworks
were made are layered like geologic eras.
These works are carryovers from more
than 40 years of creation, and present
the stages, time-shifts, backlashes,
impetuses and slowdowns of the working
process, as well as the reminiscence of
former thoughts and continuity in themes.
Mint a geológiai korok rétegei, úgy rakódnak
egymásra azok az idők, melyekben Pinke
Miklós képzőművész munkái készültek.
Több mint negyven év hozadékai ezek
az alkotások, melyeken jól kivehetők a
munka állomásai, áthatásai, vagy időbeli
eltolódásai, lendületek, lelassulások, korábbi
gondolatok visszaidézései, egy-egy
sorozat újra folytatása.

SZENTENDRE
Hungarian Open Air
Museum
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum

September 2017

Szentendre, Sztaravodai út
Tu–Su: 9am – 5pm
www.sznm.hu
13/06/2017 – 31/08/2018
Hey ’67!
Hé ‚67!
The exhibition evokes the atmosphere
of the consolidating Kádár era, the times
in which the Open Air Museum was
established. It displays the typical cultural,
political and philosophical phenomena and
zeitgeist of the period from socialist panel
buildings to clothes and fashion.
A Hé’67! című életmódtárlat a Skanzen
fennállásának 50. évfordulójához
kapcsolódik. Azt a korszakot idézi meg,
amikor a konszolidálódó Kádár-korszak
lehetőséget teremtett a szabadtéri
múzeumok alapítására és megszülethetett
a Skanzen. Panel, kockaház, otthonka,
Gedeon bácsi – kiállításon megjelennek a
korszak kultúrpolitikai, kulturális, ﬁlozóﬁai,
életérzésbeli jelenségei.

István Csók Gallery
Csók István Képtár
Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.
Mo– Fr, Su: 10am – 6pm,
Sa: 9am – 6pm
www.szikm.hu

TIHANY
KOGART
Exhibitions Tihany
KOGART
Kiállítások Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
30/06/2017 – 10/09/2017
Egry József’s Lake Balaton
Egry József Balatonja
József Egry (1883–1951) discovered the
scenery of Lake Balaton in the 1920s.
Lake Balaton’s wide spaces, light-ﬁlled
atmosphere, the play of light and air
simultaneously made him aware of the
pure power of light, luminous colours and
the presence of a cosmic world order.
Egry József, a Balaton festője – a
legtöbben így ismerik a modern
magyar festészet egyik legmarkánsabb
képviselőjét. A művész hírnevét azok a
tomboló színekkel és fényekkel átszőtt
balatoni tájképek alapozták meg, amelyek
két hónapon keresztül láthatóak a
KOGART tihanyi galériájában.

Aba-Novák Vilmos: Olasz tengerpart, részlet
(Mediterrán kikötő), 1930, magántulajdon

24/06/2017 – 29/10/2017
„Colours and colours again” –
Collection of Vilmos Aba-Novák’s Artworks
„Színek és színek megint” –
Válogatás Aba-Novák Vilmos alkotásaiból

BUDAPEST
Gizi Bajor Actors’
Museum
Bajor Gizi
Színészmúzeum
XII., Stromfeld Aurél u. 16.
We–Su: 2pm – 6pm
www.szinhaziintezet.hu
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.

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

Hungarian Abstraction
Különutak – Karl-Heinz Adler és a
magyar absztrakció
Continuing and supplementing the
exhibition in Kassák Museum (see above),
proceeding from Adler’s geometrical
architectural elements, the material
presented in Kiscell Museum examines
the modes of appearance of geometrical
abstraction on public buildings in the 1970s
and 1980s in Hungary.
A Kassák Múzeum kiállítását (lásd feljebb)
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.

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
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

The exhibition, organized jointly with
Kiscell Museum (see below), 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 (lásd alább) 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 kelet-német
és magyar szocialista kultúrpolitika
párhuzamairól.

Klebelsberg Cultural
Centre
Klebelsberg
Kultúrkúria
II., Templom u. 2-10.
Mo-Su: 10am –6pm
www.kulturkuria.hu

21/09/2017 – 14/10/2017
XI. Hungarian
Metalworking Art Biennale
XI. Ötvösművészeti
Biennálé
The exhibition, which is the
greatest annual gathering of Hungarian
contemporary metalworking artists,
features three hundred works by nearly
ﬁfty craftsmen. The presented pieces are
a selection of a rich and diverse material,
containing jewels, coins and stautuettes
as well as objects of everyday use.
A kortárs magyar ötvösművészet
legnagyobb országos tárlata, amelyen
ékszertől a plasztikákig, érmektől a
használati tárgyakig számos műfajú tárgy
látható. A kultúránkban több mint ezer
éves múlttal rendelkező művészeti ág
képviselői napjainkban széles területen
alkotnak. Ezt a sokszínűséget tükrözi
a kiállítás is, amelyen több mint félszáz
alkotó háromszáz műve tekinthető meg.

Kiscell Museum –
Municipal Picture
Gallery
Kiscelli Múzeum –
Fővárosi Képtár
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.fovarosikeptar.hu
31/05/2017 – 17/09/2017
Separate Ways – Karl-Heinz Adler and

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. The
visitors can get to know the personal life of
soldiers 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 bordély-hálózat működését.

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
Átrium | Baltazár Színház | Bethlen Téri Színház
Budapesti Operettszínház | Budapest Bábszínház
Centrál Színház | Dumaszínház | Fórum Színház
Hatszín Teátrum | Játékszín | József Attila Színház
Jurányi Inkubátorház | Karaván Színház
Karinthy Színház | Katona József Színház
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | Madách Színház
Magyar Állami Operaház | Momentán Társulat
[j]W~j=|Taij]^QT)j]W~j%b`Z\\®fbjkc`
Egyetem) | Örkény István Színház
Pesti Magyar Színház | Pinceszínház
Radnóti Miklós Színház | Rózsavölgyi Szalon
Arts&Café | RS9 Színház | Szkéné Színház
Thália Színház | Trafó | Trip Színház | Turay Ida
Színház | Újszínház | Vidám Színpad | Vígszínház

11/09/2017 – 15/10/2017
Monks
Szerzetesek
A fotókiállításon tizenegy művész őszinte
vallomása, egyéni élmények, reﬂexiók
láthatók a magyar szerzetesek életéről. A
különböző nézőpontokból kirajzolódik egy
közös fókuszpont, amely segít megérteni
a laikusok számára is a szerzetesi lét
értelmét. A szervezők arra vállalkoztak,
hogy a kiállításon megmutassák az élő
egyház modern arcát.
The photo exhibition features the works of
eleven artists that represent confessions,
personal experiences and reﬂexions about
the life of Hungarian monks. The diﬀerent
viewpoints have the same focus: helping
laymen understand the meaning of living
in an order. The aim of the organizers is to
show the modern face of the living Church.

meg a kiállítás, miközben megismerteti
a látogatókkal a sörfőzés történetét
hazánkban és az egész világon.

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
20/06/2017 – 15/10/2017
This is Beer!
Ez sör!
Who have brewed beer in Hungary and
what methods have they used? Why is
Kőbánya the most important place of
Hungarian brewery? Do Hungarians rather
drink wine or beer? Is beer the drink of
the middle class or the working class? The
exhibition answers the questions raised
above by telling the history of brewing in
Hungary and the whole world.
Kik és hogyan főztek sört
Magyarországon? Miért Kőbánya vált a
magyar sörgyártás fellegvárává? Borvagy sörivó a magyar? Polgári- vagy
munkásital a sör? E kérdéseket válaszolja

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.

Hungarian Natural
History Museum
Magyar
Természettudományi
Múzeum
VIII., Baross u. 13.
We–Mo: 10am – 6pm
www.nhmus.hu
28/08/2017 – 02/10/2017
66th Parralel North
A 66. szélességi kör

örökség, a múltfeldolgozás témáit
és az embereknek a tárgyakhoz való
viszonyát. A Galéria kiállítótere egy
képzeletbeli család nappalijává alakul
át. Az installációban megjelenő tárgyak
formavilága ismerős, ugyanakkor színük,
megmunkáltságuk szokatlan és ironikus.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu-W, F-Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
06/09/2017 – 12/11/2017
Sebastião Salgado: Genesis
Sebastião Salgado: Genezis
The Brazilian Sebastião Salgado has
always had a strong and loving relationship
with nature, this theme appears in many
of his photos (that are almost exclusively
black and white). Within the framework
of his project ’Genesis’ he made 30 trips
to explore and capture places that have
not been altered by modernization and
therefore preserved their state in which
they were created.
A brazil Sebastião Salgado egész
életében közeli és szeretetteljes
kapcsolatban állt a természettel; e
téma meg is jelenik számos – többnyire
fekete-fehér – fotóján. A Genesis című
projektjének keretében 30 utat tett
meg, hogy felfedezze és megörökítse
az emberi civilizáció által érintetlenül
hagyott vidékeket, amelyek ezáltal
megőrizték megalkotásukkor kapott
formájukat.

06/09/2017 – 12/11/2017
New Mythology
Új mitológia
The way Olga Tobreluts reinterprets the
classical mythological ﬁgures of Western
culture makes the viewers recognize their
own surroundings in the artworks. She
is a pioneer in media art and is therefore
acclaimed by the contemporary art
scene, honoured with several prizes. The
exhibition features the diverse artworks
she has created in the last two decades.
Olga Tobreluts változatos formákkal
értelmezi újra a nyugati kultúra
fontos mitológiai alakjait; e mítoszkonstrukciókban ki-ki felfedezheti a saját
mindennapi környezetét. Médiamunkáiban
egy lépéssel a művészet technikai
fejlődése előtt jár; munkásságát
nemzetközi ﬁgyelem kíséri, számos díjat is
nyert. A kiállítás az elmúlt két évtizedben
készített sokoldalú alkotásait mutatja be.

23/08/2017 – 24/09/2017
Puppet Concepts
Bábképzetek
In Hungary in the 1960s expressing
opinions trough art was strictly
supervised and often forbidden. In this
age making puppets was an adequate
option for artist to transmit thoughts
visually. The exhibiting Ilona Németh
has been a signiﬁcant member of the
contemporary Hungarian theatre scene
and has had a great role in advancing
puppet art in the country.
Az 1960-as évek Magyarországán,
ahol a művészi szabadság erősen
korlátozva volt, a bábkészítés lehetőséget
nyújtott arra, hogy az alkotók a látvány
segítségével gondolatokat közöljenek.
A kiállító Németh Ilona, a Stúdió „K”
bábkészítője évtizedek óta fontos
szereplője a kortárs színházi köröknek,
aki munkásságával sokat tett hozzá a
magyar bábszínház fejlődéséhez.

Ethnographic
Museum
Néprajzi Múzeum
V., Kossuth Lajos tér 12.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.neprajz.hu

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.

The Castle Garden
Bazaar
Várkert Bazár

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.

I., Ybl Miklós tér 6.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.varkertbazar.hu
14/07/2017 – 24/09/2017
Miklós Borsos
Borsos Miklós
The Hungarian artist Miklós Borsos (19061990) was honoured with several awards;
his artworks can often be discovered in
Hungary when walking down the streets
or ﬂipping through novels. The exhibition
introduces us to his exceptionally diverse
oeuvre through his most prominent works:
visitors may see paintings, drawings,
sculptures, as well as coins and plaques.
A számos díjjal kitüntetett Borsos Miklós
(1906-1990) munkáival számtalanszor
találkozhatunk: az utcán járva szobrait,
könyveket lapozgatva pedig illusztrációit
fedezhetjük fel. A válogatás a sokoldalú
művész legjelentősebb munkáin keresztül
mutatja be a rendkívül változatos
életművet, így festmények, rajzok, szobrok,
érmek, plakettek és reliefek is láthatóak.
Programinformáció: est.hu
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06/09/2017 – 12/11/2017
Sebastião Salgado: Genesis
Sebastião Salgado: Genezis

The exhibition presents a selection of
József Timár’s photos made during his
many trips to Lapland between 2000 and
2006. Lands covered by sparkling snow
and light nights appear on the photos as
well as plant and animal species that that
have adapted to arctic conditions. The
pictures are accompanied by Timár’s notes,
stories and explanations.
A kiállításon Timár József természetfotós
legjobb lappföldi képei láthatók, amelyeket
2000 és 2006 között számos útja során
készített. Fotókat láthatunk a szikrázó
hórétegről, a nyári világos éjszakákról
csakúgy, mint az arktikus körülményekhez
alkalmazkodott növényekről és állatokról.
A természetfotókat az alkotó elbeszélései,
magyarázatai, történetei egészítik ki.

Ani Molnár Gallery
Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 22.
Tu-Fr: 12am – 6pm
www.molnaranigaleria.hu
05/07/2017 – 29/09/2017
Longlife
Hosszúélet
Sári Ember rediscovers her outlook on the
topics of family heritage, procession of the
course of the past and people’s relation to
objects. During the exhibition the space of
the Gallery becomes an imaginary family’s
living room. The shapes of the exhibited
objects are familiar, yet their colours and
design remain unusual, even ironic.
Ember Sári legújabb munkáiban egy
ﬁktív nézőpontból gondolja újra a családi

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu-W, F-Su: 10am – 6pm, Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu

BUDAPEST
Gizi Bajor Actors’
Museum
Bajor Gizi
Színészmúzeum
XII., Stromfeld Aurél u. 16.
We–Su: 2pm – 6pm
www.szinhaziintezet.hu
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.

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

Hungarian Abstraction
Különutak – Karl-Heinz Adler és a
magyar absztrakció
Continuing and supplementing the
exhibition in Kassák Museum (see above),
proceeding from Adler’s geometrical
architectural elements, the material
presented in Kiscell Museum examines
the modes of appearance of geometrical
abstraction on public buildings in the 1970s
and 1980s in Hungary.
A Kassák Múzeum kiállítását (lásd feljebb)
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.

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
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

The exhibition, organized jointly with
Kiscell Museum (see below), 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 (lásd alább) 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 kelet-német
és magyar szocialista kultúrpolitika
párhuzamairól.

Klebelsberg Cultural
Centre
Klebelsberg
Kultúrkúria
II., Templom u. 2-10.
Mo-Su: 10am –6pm
www.kulturkuria.hu

21/09/2017 – 14/10/2017
XI. Hungarian
Metalworking Art Biennale
XI. Ötvösművészeti
Biennálé
The exhibition, which is the
greatest annual gathering of Hungarian
contemporary metalworking artists,
features three hundred works by nearly
ﬁfty craftsmen. The presented pieces are
a selection of a rich and diverse material,
containing jewels, coins and stautuettes
as well as objects of everyday use.
A kortárs magyar ötvösművészet
legnagyobb országos tárlata, amelyen
ékszertől a plasztikákig, érmektől a
használati tárgyakig számos műfajú tárgy
látható. A kultúránkban több mint ezer
éves múlttal rendelkező művészeti ág
képviselői napjainkban széles területen
alkotnak. Ezt a sokszínűséget tükrözi
a kiállítás is, amelyen több mint félszáz
alkotó háromszáz műve tekinthető meg.

Kiscell Museum –
Municipal Picture
Gallery
Kiscelli Múzeum –
Fővárosi Képtár
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.fovarosikeptar.hu
31/05/2017 – 17/09/2017
Separate Ways – Karl-Heinz Adler and

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. The
visitors can get to know the personal life of
soldiers 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 bordély-hálózat működését.

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
Átrium | Baltazár Színház | Bethlen Téri Színház
Budapesti Operettszínház | Budapest Bábszínház
Centrál Színház | Dumaszínház | Fórum Színház
Hatszín Teátrum | Játékszín | József Attila Színház
Jurányi Inkubátorház | Karaván Színház
Karinthy Színház | Katona József Színház
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház | Madách Színház
Magyar Állami Operaház | Momentán Társulat
[j]W~j=|Taij]^QT)j]W~j%b`Z\\®fbjkc`
Egyetem) | Örkény István Színház
Pesti Magyar Színház | Pinceszínház
Radnóti Miklós Színház | Rózsavölgyi Szalon
Arts&Café | RS9 Színház | Szkéné Színház
Thália Színház | Trafó | Trip Színház | Turay Ida
Színház | Újszínház | Vidám Színpad | Vígszínház

11/09/2017 – 15/10/2017
Monks
Szerzetesek
A fotókiállításon tizenegy művész őszinte
vallomása, egyéni élmények, reﬂexiók
láthatók a magyar szerzetesek életéről. A
különböző nézőpontokból kirajzolódik egy
közös fókuszpont, amely segít megérteni
a laikusok számára is a szerzetesi lét
értelmét. A szervezők arra vállalkoztak,
hogy a kiállításon megmutassák az élő
egyház modern arcát.
The photo exhibition features the works of
eleven artists that represent confessions,
personal experiences and reﬂexions about
the life of Hungarian monks. The diﬀerent
viewpoints have the same focus: helping
laymen understand the meaning of living
in an order. The aim of the organizers is to
show the modern face of the living Church.

meg a kiállítás, miközben megismerteti
a látogatókkal a sörfőzés történetét
hazánkban és az egész világon.

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
20/06/2017 – 15/10/2017
This is Beer!
Ez sör!
Who have brewed beer in Hungary and
what methods have they used? Why is
Kőbánya the most important place of
Hungarian brewery? Do Hungarians rather
drink wine or beer? Is beer the drink of
the middle class or the working class? The
exhibition answers the questions raised
above by telling the history of brewing in
Hungary and the whole world.
Kik és hogyan főztek sört
Magyarországon? Miért Kőbánya vált a
magyar sörgyártás fellegvárává? Borvagy sörivó a magyar? Polgári- vagy
munkásital a sör? E kérdéseket válaszolja

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.

Hungarian Natural
History Museum
Magyar
Természettudományi
Múzeum
VIII., Baross u. 13.
We–Mo: 10am – 6pm
www.nhmus.hu
28/08/2017 – 02/10/2017
66th Parralel North
A 66. szélességi kör

örökség, a múltfeldolgozás témáit
és az embereknek a tárgyakhoz való
viszonyát. A Galéria kiállítótere egy
képzeletbeli család nappalijává alakul
át. Az installációban megjelenő tárgyak
formavilága ismerős, ugyanakkor színük,
megmunkáltságuk szokatlan és ironikus.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu-W, F-Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
06/09/2017 – 12/11/2017
Sebastião Salgado: Genesis
Sebastião Salgado: Genezis
The Brazilian Sebastião Salgado has
always had a strong and loving relationship
with nature, this theme appears in many
of his photos (that are almost exclusively
black and white). Within the framework
of his project ’Genesis’ he made 30 trips
to explore and capture places that have
not been altered by modernization and
therefore preserved their state in which
they were created.
A brazil Sebastião Salgado egész
életében közeli és szeretetteljes
kapcsolatban állt a természettel; e
téma meg is jelenik számos – többnyire
fekete-fehér – fotóján. A Genesis című
projektjének keretében 30 utat tett
meg, hogy felfedezze és megörökítse
az emberi civilizáció által érintetlenül
hagyott vidékeket, amelyek ezáltal
megőrizték megalkotásukkor kapott
formájukat.

06/09/2017 – 12/11/2017
New Mythology
Új mitológia
The way Olga Tobreluts reinterprets the
classical mythological ﬁgures of Western
culture makes the viewers recognize their
own surroundings in the artworks. She
is a pioneer in media art and is therefore
acclaimed by the contemporary art
scene, honoured with several prizes. The
exhibition features the diverse artworks
she has created in the last two decades.
Olga Tobreluts változatos formákkal
értelmezi újra a nyugati kultúra
fontos mitológiai alakjait; e mítoszkonstrukciókban ki-ki felfedezheti a saját
mindennapi környezetét. Médiamunkáiban
egy lépéssel a művészet technikai
fejlődése előtt jár; munkásságát
nemzetközi ﬁgyelem kíséri, számos díjat is
nyert. A kiállítás az elmúlt két évtizedben
készített sokoldalú alkotásait mutatja be.

23/08/2017 – 24/09/2017
Puppet Concepts
Bábképzetek
In Hungary in the 1960s expressing
opinions trough art was strictly
supervised and often forbidden. In this
age making puppets was an adequate
option for artist to transmit thoughts
visually. The exhibiting Ilona Németh
has been a signiﬁcant member of the
contemporary Hungarian theatre scene
and has had a great role in advancing
puppet art in the country.
Az 1960-as évek Magyarországán,
ahol a művészi szabadság erősen
korlátozva volt, a bábkészítés lehetőséget
nyújtott arra, hogy az alkotók a látvány
segítségével gondolatokat közöljenek.
A kiállító Németh Ilona, a Stúdió „K”
bábkészítője évtizedek óta fontos
szereplője a kortárs színházi köröknek,
aki munkásságával sokat tett hozzá a
magyar bábszínház fejlődéséhez.

Ethnographic
Museum
Néprajzi Múzeum
V., Kossuth Lajos tér 12.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.neprajz.hu

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.

The Castle Garden
Bazaar
Várkert Bazár

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.

I., Ybl Miklós tér 6.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.varkertbazar.hu
14/07/2017 – 24/09/2017
Miklós Borsos
Borsos Miklós
The Hungarian artist Miklós Borsos (19061990) was honoured with several awards;
his artworks can often be discovered in
Hungary when walking down the streets
or ﬂipping through novels. The exhibition
introduces us to his exceptionally diverse
oeuvre through his most prominent works:
visitors may see paintings, drawings,
sculptures, as well as coins and plaques.
A számos díjjal kitüntetett Borsos Miklós
(1906-1990) munkáival számtalanszor
találkozhatunk: az utcán járva szobrait,
könyveket lapozgatva pedig illusztrációit
fedezhetjük fel. A válogatás a sokoldalú
művész legjelentősebb munkáin keresztül
mutatja be a rendkívül változatos
életművet, így festmények, rajzok, szobrok,
érmek, plakettek és reliefek is láthatóak.
Programinformáció: est.hu
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06/09/2017 – 12/11/2017
Sebastião Salgado: Genesis
Sebastião Salgado: Genezis

The exhibition presents a selection of
József Timár’s photos made during his
many trips to Lapland between 2000 and
2006. Lands covered by sparkling snow
and light nights appear on the photos as
well as plant and animal species that that
have adapted to arctic conditions. The
pictures are accompanied by Timár’s notes,
stories and explanations.
A kiállításon Timár József természetfotós
legjobb lappföldi képei láthatók, amelyeket
2000 és 2006 között számos útja során
készített. Fotókat láthatunk a szikrázó
hórétegről, a nyári világos éjszakákról
csakúgy, mint az arktikus körülményekhez
alkalmazkodott növényekről és állatokról.
A természetfotókat az alkotó elbeszélései,
magyarázatai, történetei egészítik ki.

Ani Molnár Gallery
Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 22.
Tu-Fr: 12am – 6pm
www.molnaranigaleria.hu
05/07/2017 – 29/09/2017
Longlife
Hosszúélet
Sári Ember rediscovers her outlook on the
topics of family heritage, procession of the
course of the past and people’s relation to
objects. During the exhibition the space of
the Gallery becomes an imaginary family’s
living room. The shapes of the exhibited
objects are familiar, yet their colours and
design remain unusual, even ironic.
Ember Sári legújabb munkáiban egy
ﬁktív nézőpontból gondolja újra a családi

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu-W, F-Su: 10am – 6pm, Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Until 3rd of September:
Mo–Su: 10am – 6pm
From 6th of September:
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/06/2017 – 08/01/2018
Child in Hungarian
Fine Art – From
Biedermeier to
Present-day
Gyermek a magyar
képzőművészetben A biedermeiertől a jelenkorig
Children were appraised variously
throughout diﬀerent eras of history: once
glamorized, once treated like imperfect
adults that need constant nurturing. Art
was always sensitive to these changes: it
depicted the strengthening child-parent
bond, the increasing openness of showing
emotions and the birth (or disintegration)
of the modern family.
A gyermeket kultúránként és koronként
másként ítélték meg: hol felmagasztalták,
hol pedig tökéletlen felnőttként bántak
vele, akit szakadatlanul nevelni kell. A
képzőművészet érzékeny szenzorként
követte ezeket a változásokat: láthatóvá
tette a szülői kötődés erősödését, az
érzelmek felvállalását, a modern család
megszületését (vagy szétesését).

DEBRECEN
MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM
Modern és Kortárs
Képzőművészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
24/06/2017 – 01/01/2018
Receptors
Receptorok
The special collection selected by artist
Hilda Kozári and art historian Katalin
Nagy T. creates a peculiar connection
between our senses and the presented
contemporary artworks. Visitors who
are used to being passive spectators at
exhibitions can experience something
new: they can touch and smell the
displayed artworks.
A kiállítás Kozári Hilda képzőművész és
Nagy T. Katalin művészettörténész közös
válogatása által különleges, érzékszervi
kapcsolatot teremt a gyűjtemény, a
kortárs művek és a kiállítás látogatói
között.
A MODEM „néző” pozícióhoz szokott
vendégei új élményeket szerezhetnek;
megsimogathatják a gyűjteményi
szobrokat és nagyot szippanthatnak az
illatozó művekből.

KÁPOLNÁSNYÉK
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.

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.

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.

08/05/2017 – 31/12/2017
Unmatched – Szeged Babouche
Páratlanok – A szegedi papucs
The exhibition introduces us to the world
of the famous Szeged babouche. Visitors
can discover the customs and interesting
facts related to this special footwear, the
workshop where it was made, and women
can even try on a traditional costume
matching the babouche.
A legendás szegedi papucsról látható
kiállítás a szegedi Móra Ferenc
Múzeumban. A tárlaton kiderül, miért
is voltak a lábbelik páratlanok, hogyan
hordták őket, milyen szokások
kapcsolódtak hozzájuk. Bemutatnak
egy papucskészítő műhelyt is, a látogató
menyecskék pedig maguk is papucsot és
népi viseletet ölthetnek.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
28/07/2017 – 24/09/2017
Salvador Dalí Exhibition
Salvador Dalí kiállítás
Visitors can see Salvador Dalí’s most
popular and most distinctive surrealist
artworks displayed in Szeged. The
collection, comprising 60 artworks from
Prague is completed with the versatile
artist’s lithographs, graphics, etchings and
statuettes.
A kiállításon Dalí legjellemzőbb,
legnépszerűbb szürrealista korszakát
láthatják az érdeklődők. A tárlat Dalí
sokszorosított graﬁkáit, litográﬁáit, rézkarcait
mutatja be, kiegészülve a sokoldalú művész
kisplasztikai kísérleteivel. Mintegy 60 alkotás
érkezik a REÖK-be Prágából.

SZÉKESFEHÉRVÁR
István Csók Gallery
Csók István Képtár
Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.
Mo– Fr, Su: 10am – 6pm,
Sa: 9am – 6pm
www.szikm.hu
24/06/2017 – 29/10/2017
„Colours and colours again” –
Collection of Vilmos Aba-Novák’s
Artworks
„Színek és színek megint” –
Válogatás Aba-Novák Vilmos
alkotásaiból
Vilmos Aba-Novák (1894–1941) was
a celebrated painter between the Two
World Wars and an outstanding talent of
modern Hungarian painting, especially
monumental painting. Now, we can marvel
at his portraits, his landscapes and his
beautiful genre paintings depicting the
enchanting life of the circus or typical
scenes from peasant life.
Aba-Novák Vilmos (1894–1941) a
modern magyar festészet, különösen
a monumentális piktúra egyik eredeti
tehetsége, a két világháború közti
időszak ünnepelt festője volt. A tárlaton
megcsodálhatjuk portréit, népéletből
merített jeleneteit, a cirkusz varázslatos
világát megörökítő életképeit és tájképeit.

Municipal Gallery –
Deák Collection
Városi Képtár – Deák
Gyűjtemény
Székesfehérvár, Oskola u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.deakgyujtemeny.hu
24/06/2017 – 17/09/2017
Annals of Naughty Graphics – Ferenc
Medgyessy’s Adult Drawings
Kéjes képek krónikája – Medgyessy
Ferenc felnőtt graﬁkái
Ferenc Medgyessy, who is mostly known
for his public statues, now shows a diﬀerent
face through his adult graphics at the age
restricted exhibition, Annals of naughty
graphics. The display oﬀers no moral,
esthetical or qualitative judgements, it only
aims to collect and show a graphical content
that has yet not been shown.
A múzeum új kiállítására csak 18 éven felüli
látogatóknak ajánlott a belépés. A főleg
köztéri szobrairól híres Medgyessy Ferenc
eddig kevéssé ismert oldaláról mutatkozik
be ezen a korhatáros tárlaton. A kiállítás
esztétikai, morális vagy kvalitásbeli
ítélet helyett egy eddig nem látott anyag
bemutatására vállalkozik.

King St. Stephen
Museum –
Országzászló Square’s
Building
Szent István
Király Múzeum –
Országzászló téri
épülete
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
We–Su: 10am – 6pm
www.szikm.hu
19/05/2017 – 17/09/2017
Layers – Exhibition by Miklós Pinke
Rétegek - Pinke Miklós képzőművész
kiállítása
The times in which Miklós Pinke’s artworks
were made are layered like geologic eras.
These works are carryovers from more
than 40 years of creation, and present
the stages, time-shifts, backlashes,
impetuses and slowdowns of the working
process, as well as the reminiscence of
former thoughts and continuity in themes.
Mint a geológiai korok rétegei, úgy rakódnak
egymásra azok az idők, melyekben Pinke
Miklós képzőművész munkái készültek.
Több mint negyven év hozadékai ezek
az alkotások, melyeken jól kivehetők a
munka állomásai, áthatásai, vagy időbeli
eltolódásai, lendületek, lelassulások, korábbi
gondolatok visszaidézései, egy-egy
sorozat újra folytatása.

SZENTENDRE
Hungarian Open Air
Museum
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum

September 2017

Szentendre, Sztaravodai út
Tu–Su: 9am – 5pm
www.sznm.hu
13/06/2017 – 31/08/2018
Hey ’67!
Hé ‚67!
The exhibition evokes the atmosphere
of the consolidating Kádár era, the times
in which the Open Air Museum was
established. It displays the typical cultural,
political and philosophical phenomena and
zeitgeist of the period from socialist panel
buildings to clothes and fashion.
A Hé’67! című életmódtárlat a Skanzen
fennállásának 50. évfordulójához
kapcsolódik. Azt a korszakot idézi meg,
amikor a konszolidálódó Kádár-korszak
lehetőséget teremtett a szabadtéri
múzeumok alapítására és megszülethetett
a Skanzen. Panel, kockaház, otthonka,
Gedeon bácsi – kiállításon megjelennek a
korszak kultúrpolitikai, kulturális, ﬁlozóﬁai,
életérzésbeli jelenségei.

István Csók Gallery
Csók István Képtár
Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.
Mo– Fr, Su: 10am – 6pm,
Sa: 9am – 6pm
www.szikm.hu

TIHANY
KOGART
Exhibitions Tihany
KOGART
Kiállítások Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
30/06/2017 – 10/09/2017
Egry József’s Lake Balaton
Egry József Balatonja
József Egry (1883–1951) discovered the
scenery of Lake Balaton in the 1920s.
Lake Balaton’s wide spaces, light-ﬁlled
atmosphere, the play of light and air
simultaneously made him aware of the
pure power of light, luminous colours and
the presence of a cosmic world order.
Egry József, a Balaton festője – a
legtöbben így ismerik a modern
magyar festészet egyik legmarkánsabb
képviselőjét. A művész hírnevét azok a
tomboló színekkel és fényekkel átszőtt
balatoni tájképek alapozták meg, amelyek
két hónapon keresztül láthatóak a
KOGART tihanyi galériájában.

Aba-Novák Vilmos: Olasz tengerpart, részlet
(Mediterrán kikötő), 1930, magántulajdon

24/06/2017 – 29/10/2017
„Colours and colours again” –
Collection of Vilmos Aba-Novák’s Artworks
„Színek és színek megint” –
Válogatás Aba-Novák Vilmos alkotásaiból

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Until 3rd of September:
Mo–Su: 10am – 6pm
From 6th of September:
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/06/2017 – 08/01/2018
Child in Hungarian
Fine Art – From
Biedermeier to
Present-day
Gyermek a magyar
képzőművészetben A biedermeiertől a jelenkorig
Children were appraised variously
throughout diﬀerent eras of history: once
glamorized, once treated like imperfect
adults that need constant nurturing. Art
was always sensitive to these changes: it
depicted the strengthening child-parent
bond, the increasing openness of showing
emotions and the birth (or disintegration)
of the modern family.
A gyermeket kultúránként és koronként
másként ítélték meg: hol felmagasztalták,
hol pedig tökéletlen felnőttként bántak
vele, akit szakadatlanul nevelni kell. A
képzőművészet érzékeny szenzorként
követte ezeket a változásokat: láthatóvá
tette a szülői kötődés erősödését, az
érzelmek felvállalását, a modern család
megszületését (vagy szétesését).

DEBRECEN
MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM
Modern és Kortárs
Képzőművészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
24/06/2017 – 01/01/2018
Receptors
Receptorok
The special collection selected by artist
Hilda Kozári and art historian Katalin
Nagy T. creates a peculiar connection
between our senses and the presented
contemporary artworks. Visitors who
are used to being passive spectators at
exhibitions can experience something
new: they can touch and smell the
displayed artworks.
A kiállítás Kozári Hilda képzőművész és
Nagy T. Katalin művészettörténész közös
válogatása által különleges, érzékszervi
kapcsolatot teremt a gyűjtemény, a
kortárs művek és a kiállítás látogatói
között.
A MODEM „néző” pozícióhoz szokott
vendégei új élményeket szerezhetnek;
megsimogathatják a gyűjteményi
szobrokat és nagyot szippanthatnak az
illatozó művekből.

KÁPOLNÁSNYÉK
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.

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.

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.

08/05/2017 – 31/12/2017
Unmatched – Szeged Babouche
Páratlanok – A szegedi papucs
The exhibition introduces us to the world
of the famous Szeged babouche. Visitors
can discover the customs and interesting
facts related to this special footwear, the
workshop where it was made, and women
can even try on a traditional costume
matching the babouche.
A legendás szegedi papucsról látható
kiállítás a szegedi Móra Ferenc
Múzeumban. A tárlaton kiderül, miért
is voltak a lábbelik páratlanok, hogyan
hordták őket, milyen szokások
kapcsolódtak hozzájuk. Bemutatnak
egy papucskészítő műhelyt is, a látogató
menyecskék pedig maguk is papucsot és
népi viseletet ölthetnek.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
28/07/2017 – 24/09/2017
Salvador Dalí Exhibition
Salvador Dalí kiállítás
Visitors can see Salvador Dalí’s most
popular and most distinctive surrealist
artworks displayed in Szeged. The
collection, comprising 60 artworks from
Prague is completed with the versatile
artist’s lithographs, graphics, etchings and
statuettes.
A kiállításon Dalí legjellemzőbb,
legnépszerűbb szürrealista korszakát
láthatják az érdeklődők. A tárlat Dalí
sokszorosított graﬁkáit, litográﬁáit, rézkarcait
mutatja be, kiegészülve a sokoldalú művész
kisplasztikai kísérleteivel. Mintegy 60 alkotás
érkezik a REÖK-be Prágából.

SZÉKESFEHÉRVÁR
István Csók Gallery
Csók István Képtár
Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.
Mo– Fr, Su: 10am – 6pm,
Sa: 9am – 6pm
www.szikm.hu
24/06/2017 – 29/10/2017
„Colours and colours again” –
Collection of Vilmos Aba-Novák’s
Artworks
„Színek és színek megint” –
Válogatás Aba-Novák Vilmos
alkotásaiból
Vilmos Aba-Novák (1894–1941) was
a celebrated painter between the Two
World Wars and an outstanding talent of
modern Hungarian painting, especially
monumental painting. Now, we can marvel
at his portraits, his landscapes and his
beautiful genre paintings depicting the
enchanting life of the circus or typical
scenes from peasant life.
Aba-Novák Vilmos (1894–1941) a
modern magyar festészet, különösen
a monumentális piktúra egyik eredeti
tehetsége, a két világháború közti
időszak ünnepelt festője volt. A tárlaton
megcsodálhatjuk portréit, népéletből
merített jeleneteit, a cirkusz varázslatos
világát megörökítő életképeit és tájképeit.

Municipal Gallery –
Deák Collection
Városi Képtár – Deák
Gyűjtemény
Székesfehérvár, Oskola u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.deakgyujtemeny.hu
24/06/2017 – 17/09/2017
Annals of Naughty Graphics – Ferenc
Medgyessy’s Adult Drawings
Kéjes képek krónikája – Medgyessy
Ferenc felnőtt graﬁkái
Ferenc Medgyessy, who is mostly known
for his public statues, now shows a diﬀerent
face through his adult graphics at the age
restricted exhibition, Annals of naughty
graphics. The display oﬀers no moral,
esthetical or qualitative judgements, it only
aims to collect and show a graphical content
that has yet not been shown.
A múzeum új kiállítására csak 18 éven felüli
látogatóknak ajánlott a belépés. A főleg
köztéri szobrairól híres Medgyessy Ferenc
eddig kevéssé ismert oldaláról mutatkozik
be ezen a korhatáros tárlaton. A kiállítás
esztétikai, morális vagy kvalitásbeli
ítélet helyett egy eddig nem látott anyag
bemutatására vállalkozik.

King St. Stephen
Museum –
Országzászló Square’s
Building
Szent István
Király Múzeum –
Országzászló téri
épülete
Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
We–Su: 10am – 6pm
www.szikm.hu
19/05/2017 – 17/09/2017
Layers – Exhibition by Miklós Pinke
Rétegek - Pinke Miklós képzőművész
kiállítása
The times in which Miklós Pinke’s artworks
were made are layered like geologic eras.
These works are carryovers from more
than 40 years of creation, and present
the stages, time-shifts, backlashes,
impetuses and slowdowns of the working
process, as well as the reminiscence of
former thoughts and continuity in themes.
Mint a geológiai korok rétegei, úgy rakódnak
egymásra azok az idők, melyekben Pinke
Miklós képzőművész munkái készültek.
Több mint negyven év hozadékai ezek
az alkotások, melyeken jól kivehetők a
munka állomásai, áthatásai, vagy időbeli
eltolódásai, lendületek, lelassulások, korábbi
gondolatok visszaidézései, egy-egy
sorozat újra folytatása.

SZENTENDRE
Hungarian Open Air
Museum
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum

September 2017

Szentendre, Sztaravodai út
Tu–Su: 9am – 5pm
www.sznm.hu
13/06/2017 – 31/08/2018
Hey ’67!
Hé ‚67!
The exhibition evokes the atmosphere
of the consolidating Kádár era, the times
in which the Open Air Museum was
established. It displays the typical cultural,
political and philosophical phenomena and
zeitgeist of the period from socialist panel
buildings to clothes and fashion.
A Hé’67! című életmódtárlat a Skanzen
fennállásának 50. évfordulójához
kapcsolódik. Azt a korszakot idézi meg,
amikor a konszolidálódó Kádár-korszak
lehetőséget teremtett a szabadtéri
múzeumok alapítására és megszülethetett
a Skanzen. Panel, kockaház, otthonka,
Gedeon bácsi – kiállításon megjelennek a
korszak kultúrpolitikai, kulturális, ﬁlozóﬁai,
életérzésbeli jelenségei.

István Csók Gallery
Csók István Képtár
Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.
Mo– Fr, Su: 10am – 6pm,
Sa: 9am – 6pm
www.szikm.hu

TIHANY
KOGART
Exhibitions Tihany
KOGART
Kiállítások Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
30/06/2017 – 10/09/2017
Egry József’s Lake Balaton
Egry József Balatonja
József Egry (1883–1951) discovered the
scenery of Lake Balaton in the 1920s.
Lake Balaton’s wide spaces, light-ﬁlled
atmosphere, the play of light and air
simultaneously made him aware of the
pure power of light, luminous colours and
the presence of a cosmic world order.
Egry József, a Balaton festője – a
legtöbben így ismerik a modern
magyar festészet egyik legmarkánsabb
képviselőjét. A művész hírnevét azok a
tomboló színekkel és fényekkel átszőtt
balatoni tájképek alapozták meg, amelyek
két hónapon keresztül láthatóak a
KOGART tihanyi galériájában.

Aba-Novák Vilmos: Olasz tengerpart, részlet
(Mediterrán kikötő), 1930, magántulajdon

24/06/2017 – 29/10/2017
„Colours and colours again” –
Collection of Vilmos Aba-Novák’s Artworks
„Színek és színek megint” –
Válogatás Aba-Novák Vilmos alkotásaiból

