Kunsthalle
Műcsarnok

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.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu

the world wars. The exhibition allows a
glimpse inside the world of Hungarians who
lived in Shanghai in that period through
their personal items and also presents the
Eastern inﬂuence on Hungarian art.
A cím összekapcsolja a távol-keleti
nagyvárost és a budapesti Sanghay
Bar nevű, a két világháború közötti
időszak ellentmondásos hazai keletképét jól reprezentáló mulatót. A kiállítás
bepillantást nyújt Shanghai világába az
akkoriban ott élő magyarok hagyatéka
révén, valamint bemutatja a magyar
művészetet érő keleti hatásokat.

Kiscelli Museum
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu-Fr: 10am – 6p
www.kiscellimuzeum.hu
06/10/2017 – 06/11/2017
Reﬂections
Reﬂexiók
Tamás Zankó, who was born in 1931, studied
settings- design at Moholy- Nagy University
of Art and Design. His painting shows unique
techniques, and his wall paintings have an
interesting game of light and shadow. His life
work reﬂects his own artistic universe, which
not only interests professional audience, but
also the general public.
Az 1931-es születésű Zankó Tamás az
Iparművészeti Főiskola díszlettervező
szakán folytatta tanulmányait. Festészetét
egyedi technika, falfestményeit a fény
és árnyék játéka jellemzi. Gazdag
életművében egy sajátos művészi
univerzum tükröződik, mely az utóbbi
években méltán keltette fel a szakma és a
nagyközönség érdeklődését.

20/09/2017 – 29/10/2017
Forsaken Utopias
Hátrahagyott utópiák
The landscapes by Moni K. Huber, Andrea
Kalinová and Csaba Nemes represent
architecture, in diﬀerent languages. They
create synthesis between individual
memory and the collective memory that
is consist of political, economic and social
events. The landscapes combine nature
and architecture, past and present and
discover the beauty of the ephemeral.
Moni K. Huber, Andrea Kalinová és Nemes
Csaba tájképei különböző nyelveken
építészetet mutatnak be és szintézist
teremtenek az egyéni emlékezet valamint
a politikai, gazdasági és társadalmi
eseményekből álló kollektív memória között.
Tájképek, melyek egyesítik a természetet az
építészettel, a múltat jelennel, és felfedezik a
múlandóság szépségét.

Movies
are great.

I., Szent György tér 2.
Tu-Fr: 10am – 4pm,
Sa-Su: 10am – 6pm
www.btm.hu

Ferenc Hopp Museum
of Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
22/09/2017 – 08/04/2018
Sanghay – Shanghai. Parallel
Diversities Between East and West
Sanghay – Shanghai. Párhuzamos
eltérések Kelet és Nyugat között
The title links the oriental metropolis with
the Sanghay Bar in Budapest, a perfect
encapsulation of the contradictory image of
the East that prevailed in Hungary between

Find movie
listings here.

Korean Cultural Center
Koreai Kultúrközpont
XII. Budapest, Csörsz u. 49-51.
Mon- Fri: 09:30-12:00, 13:30- 18:00,
Sat: 9:30-12:00
http://www.koreaikultura.hu/
07/09/2017 – 3/11/2018
Bird on the Rise
Madarak felröppenése
In the woodcut exhibition of
Lee Chul Soo, we can admire his pictures
of abstract lines and the supplementary
poems that are integral part of the
masterpieces. His laconic ﬁgures and
expressive poems are close relatives of
the picture genre that can be used as
exercises in Zen Buddhist meditation.
The pictures are almost like caricatures,
yet they present quite deep human
experiences.

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.

13/10/2017 – 14/01/2018
Economize
Gazdálkodj okosan!
The exhibition examines the connections
between contemporary art and economy.
It addresses topics such as the social
position of artistic work, the problem of
free time and the notion of value. The title
refers not only to the Hungarian Socialist
version of Monopoly, but also to a piece
in the collection. The exhibition conceives
of economy, as well as art as collective
activities.
A kiállítás a kortárs képzőművészet
és a gazdaság kapcsolatát vizsgálja.
Témái többek között a művészi munka
társadalmi helyzete, a szabadidő kérdése
vagy az érték fogalma. A kiállítás címe
nemcsak az ismert társasjátékra utal,
hanem a gyűjtemény egyik kevésbé
ismert darabjára is. A játékhoz hasonlóan a
kiállítás is társas tevékenységként tekint a
gazdaságra és a művészetre.

22/09/2017 – 26/11/2017
Fluxus and Friends
Fluxus és barátai

I., Szent György tér 2.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
19/10/2017 – 18/02/2018
„The Creative Mastermind”
„A teremtő lángész”
The exhibition is a memorial for the
centenary of the death of Viktor Madarász,
the great Hungarian painter. Madarász
painted his chef d’œuvre, the Mourning
of László Hunyadi which brought him
immediate acclaim: one critic praised him
as a “creative mastermind”. The exhibition
is organised around this piece, which is a
major component of the common visual
culture shared by all Hungarians, helping to
deﬁne national identity.
Madarász Viktorra halálának centenáriuma
alkalmából kamarakiállításon emlékszünk
meg. A művész Párizsban festette meg
a Hunyadi László siratása című festményt,
ami nemzeti kultuszképpé vált. Az alapos
restaurálásnak köszönhetően a műtárgy
hosszú idő után először látható újra teljes
pompájában.

29/09/2017 – 07/01/2018
Continuing Memories
Folyamatos emlékezet
Péter Korniss is one of the greatest
masters of contemporary Hungarian
photography. His work centres on
documenting the disappearing lifestyle of
peasants in Hungary and Transylvania. His
attention gradually shifted from traditional

I., Budavári Palota F épület
Tu–Sa: 9am – 8pm
www.oszk.hu
28/04/2017 – 25/11/2017
János Arany Exhibition
Arany János kiállítás

IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.ludwigmuseum.hu

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria

29/09/2017 – 15/10/2017
The ABC’s of Polish Design
A Lengyel Dizájn ABC-je

06/09/2017 – 29/10/2017
New Mythology
Új mitológia

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum

Being one of the 20th century’s most
elemental movements while eluding rigid
deﬁnitions, Fluxus can be interpreted as a
continuation of the movements of Dada,
Surrealism, action art and the ephemeral
art of the 1960s. The hundreds of works
by the most famous international and
Hungarian artists represent a broad
palette of Fluxus.
A 20. század egyik legelementárisabb,
merev deﬁníciókkal nem leírható
mozgalma a Fluxus, amely a dada, a
szürrealizmus, az akcióművészet és
az 1960-as évek mulandó anyagokat
felhasználó törekvéseinek folytatásaként
egyaránt értelmezhető. A játékos
csoportosításban kiállított több száz, a
leghíresebb nemzetközi és magyar alkotók
által készített munka a Fluxus széles
palettáját mutatja be.

Budapest History
Museum
Budapesti Történeti
Múzeum

The exhibition combines past and
present, showing the heritage of Polish
design through the achievements
of contemporary Polish graphic. The
100 displayed works were created by
experienced masters, artists from the
medium generation who are rewarded
all around the globe, as well as recently
graduated young entrants.
A kiállítás ötvözi a múltat és a jelent:
feltárja a kortárs lengyel graﬁka eddigi
eredményeit, ezáltal bemutatja a lengyel
dizájn eddig felépített értékeit. A tárlat 100
művet ismertet, az alkotók között vannak
tapasztalt mesterek, a világ minden
pontján értékelt középső generáció
művészei ugyanúgy, mint frissen végzett,
zsenge pályakezdők.

Lee Chul Soo fametszet kiállításán
a művész absztrakt vonalakból
formált képeit és az ezt kiegészítő, a
képek szerves részét képező verseit
csodálhatjuk meg. Lakonikus ábrái
és kifejező versei rokoníthatók a Zen
buddhista meditációs gyakorlatként is
használatos képi műfajokhoz. Már- már a
karikatúra határait súrolják, mégis nagyon
mély emberi tapasztalatokat jelenítenek
meg a képek.

National Széchényi
Library
Országos Széchényi
Könyvtár

Országos
Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
Hungarian Theatre
Museum and Institute
Olga Tobreluts: Modernizáció

peasant culture towards the globalised
world and the trials and tribulations of
itinerant workers.
Korniss Péter munkásságának
középpontjában az eltűnőben lévő erdélyi
és magyarországi paraszti életmód
dokumentarista ábrázolása áll. A kiállítás
fél évszázadot fog át, a hagyományos
paraszti kultúrától elindulva fokozatosan a
globalizálódott világ s a vendégmunkás lét
kerül ﬁgyelme középpontjába.

Hungarian
National Museum
Magyar
Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu-Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
15/09/2017 – 31/10/2017
Cross-Fire
Kereszt- tűzben
The topic of the exhibition is Chiristian
persecution in the Middle- East. The
Cross-ﬁre aims to - based on scientiﬁc,
historical and professional facts- attract
attention to the Middle- East’s problems,
to point out how unacceptable the
situation is and to show us the possible
reasons and consequences.
A kiállítás témája a keresztényüldözés
a Közel- Keleten. A tárlat célja,
hogy tudományos alapokra
helyezve, történetileg és szakmailag
alátámasztva felhívja a ﬁgyelmet a
Közel-Keleten zajló folyamatokra,
rámutatasson a helyzet
tarthatatlanságára, feltárja az okokat, és
felvázolja a következményeket.

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.

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

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu-W, F-Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
15/09/2017 – 22/10/2017
Shoe Magic
Cipő mágia
In addition to purely protective and
fashion function, shoes also represent
identity, group membership or
personality of the wearer. For this
exhibition from The Hague Virtual Shou
Museum, we have selected artists and
designers from various countries with all
their own view on shoes.
A hágai Virtuális Cipő Múzeum kiállítása.
Puszta lábvédő és divat funkciójukon túl a
cipők identitást, csoporthoz való tartozást
és a viselőjük személyiségét egyaránt
magukban hordozzák. A hágai Virtuális
Cipő Múzeum kiállításához a cipőkre
különböző szempontból tekintő, különféle
nemzetiségű művészek és formatervezők
művei közül válogattunk.

06/09/2017 – 12/11/2017
Genesis
Genesis
Genesis is Sebastião Salgado, the
black-and-white photographer’s third
long-term exploration of global issues,
following Workers and Migrations. It is a
photographic journey into the planet – an
expedition to rediscover the mountains,
deserts and oceans, the animals and
people that have so far escaped the
imprint of modern society.
Sebastião Salgado „mindig is jobban
szerette a fekete-fehér felvételek
chiaroscuro palettáját”. A művész
harmadik, legújabb nagy projektje a
Genesis, amely a modern társadalom
hatásaitól még mentes helyek, sivatagok,
óceánok, állatok és népek felfedezését
célul kitűző nyolcéves expedíció
eredményeiről számol be.

06/09/2017 – 12/11/2017
Borderland
Határvidék
Jozef Suchoža, the Slovakian sculptor’s
ﬁrst separate art exhibition. The topic is the
road, the passageways which we have to
get through taking risks, as time puts the
pressure on us to move forward. With Jozef
Suchoža‘s exhibition that is about the ways
of passing through, a new and strong voice
appears in Middle- Europe’s art.
Jozef Suchoža szlovákiai szobrász most
rendezi első nagyobb önálló tárlatát. A
kiállítás témája az út, azok a beláthatatlan
átjárók, amelyeken kockázatot vállalva
kell túljutnunk, hisz az idő arra kényszerít,
hogy haladjunk. Jozef Suchoža
kiállításával, melynek témája tehát az
átlépés, s annak rítusai egy erős, új hang
jelenik meg a közép-európai művészeti
színtéren.

06/09/2017 – 12/11/2017
New Mythology
Új mitológia
The exhibition presents three creative
periods of Olga Tobreluts, the Russian
artist. Her art took a radical turn when
she shifted from painting to computer
graphics. In her media works, she is a step
ahead of the technical development of
art, pioneering techniques that the media
artists of the next generations are likely to
employ. Recently she almost entirely gave
up media art and continued to develop her
painterly world.
A kiállítás Olga Tobreluts orosz
képzőművész három alkotói periódusát
mutatja be. Tobreluts a 90-es évek
elején tért át a számítógépes graﬁkára.
Médiamunkáiban egy lépéssel a művészet
technikai fejlődése előtt jár, olyan utakon,
amelyeket a következő is követni fog.
Mostanság szinte teljesen felhagyott
a médiaművészettel, és hagyományos
festészeti technikákkal fejleszti tovább
festői világát.

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.

I., Krisztina Krt. 57.
Mo – Th: 9am –4pm;
Fr: 9am –2pm
www.szinhaziintezet.hu
05/07/2017 – 31/10/2017
The Theatre of Magda Szabó
Szabó Magda színháza
Author Magda Szabó (1917-2007) was
among the most important figures
in the Hungarian art scene in the second
half of the 20th century. Although
she is probably best known for her
novels, Szabó was also popular as a
playwright. By presenting photos and
remainders of her dramas’ sceneries,
the memorial exhibition also introduces
the visitors into the characteristics and
trends of Hungarian theatre art in the
last six decades.
A száz éve született Szabó Magda
(1917-2007) a magyar művészeti körök
egyik legfontosabb alakja volt a 20. század
második felében. Habár regényei révén
vált leginkább ismertté, drámaíróként
is nagy sikereket ért el. Színműveinek
fényképein és díszletelemein keresztül az
emlékkiállítás a magyar színházművészet
jellegzetességeibe és irányaiba is bevezeti
a látogatót.

Platán-Latarka
Gallery
Platán- Latarka Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu-Fr: 11am – 6pm
www.lengyelintezet.hu
4/10/2017 – 01/11/2017
Reposition
Reposition
In the contemporary art exhibition we can
see the work of Magdolna Zsóﬁa Nagy,
Benjámin Pelcz and Erik Tollas. The artists
stand naturally between all the conventions
that would limit them. The participating
artists readjust shapes and thoughts, that
mean something to each of us, but their
existence has never been questioned.
A kortárs művészeti kiállításon Nagy
Zsóﬁa Magdolna, Pelcz Benjámin és
Tollas Erik munkáját láthatjuk. A kiállító
művészek meglepő természetességgel
lebegnek mindazon konvenciók közt,
amik korlátolnák őket. A résztvevő
alkotók, olyan formákat, gondolatokat
pozícionálnak újra, amelyek mindannyiunk
számára jelentéssel bírnak, de még nem
kérdeztünk rá létezésükre. Művészek:

New Budapest Gallery
Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu/uj
23/09/2017 – 12/11/2017
Leopold Bloom Art Award
Leopold Bloom Képzőművészeti Díj
The ﬁnalists in this year’s Leopold Bloom
Art Award will present their works at a joint
exhibition on view at the New Budapest
Gallery. The name of the award refers to
Leopold Bloom, the protagonist of James
Joyce’s Ulysses, a young man of Hungarian
ancestry who calls attention to the
importance of innovative art, cultural bonds
that cross borders, and independence.
A Leopold Bloom Képzőművészeti Díj idei
jelöltjei mutatkoznak be közös kiállításon
az Új Budapest Galériában. Az elnevezés
az ír szépirodalom alapművéből, James
Joyce Ulysseséből ered: annak magyar
származású főhősén, Leopold Bloom
ﬁguráján keresztül hirdeti az újító művészet,
a határokon átívelő kulturális kapcsolatok
és a függetlenség fontosságát.

Vigadó
Vigadó
V., Vigadó tér 2.
Mo-Su: 10am – 7pm
www.vigado.hu
29/09/2017 – 26/11/2017
85+85
85+85

After having ﬁnished his lifework of
interior design, György Fekete developed
an elsewhere unknown mosaic and
collage technique that is based
on the exploration of the internal
properties and the visual presentation
of diverse types of wood. The unique
artworks are composed of Fekete’s
personal photos, metals, jewels and tools.
This autumn 85 of his compositions
are showcased to commemorate his 85th
birthday.
Belsőépítészeti tervezői életművének
befejezése után Fekete György
egy speciális, másutt ismeretlen
mozaik-kollázs technikát fejlesztett
ki, amely a különböző fafajták
belső tulajdonságainak, vizuális
megjelenítésének felfedezésén alapul.
Az alkotások elemeinek struktúrájába
komponálja bele személyes fotó, fém,
ékszer és szerszám emlékeit. A kiállítás
85 kompozíciót mutat be a szerző 85.
születésnapján.

22/09/2017 – 23/10/2017
World Press Photo 2017
World Press Photo 2017
The annually organised contest is
the most important press photo
competition. The World Press Photo
is a non- profit organisation, that
was estabilished in 1955. It aims to
support the free flow of information
by popularizing press photo and
documentarist photography. This year
80408 photos were sent in by 5034
photographers from 126 countries.
In September and October Budapest
hosts the travelling exhibition,
in which the winning pictures are
presented.
Az évente megrendezett World Press
Photo pályázat a világ legjelentősebb
sajtófotó versenye. A World Press Photo
egy független non-proﬁt szervezet,
mely 1955-ben alakult, célja az információ
szabad áramlásának támogatása a
sajtófotó és a dokumentarista fotográﬁa
népszerűsítésén keresztül. Ebben az
évben 126 ország 5034 fotóriporterének
80 408 pályázatra beküldött fotójából
választotta ki a zsűri a nyertes képeket,
melyek egy utazó kiállításon vesznek
részt, melynek állomása szeptemberoktóberben Budapest.

22/09/2017 – 23/10/2017
Invisibly
Láthatatlanul
The World Press Photo
2017’s follower exhibition
belongs to Bence Máté, the Hungarian
wildlife photographer. He is the only one,
who has won first prize both in young
and adult categories in the „Wildlife
Photographer of the Year”, the most
important photography competition. He
gained his reputation by inventing the
special one-way glass photo technique,
which allows him to photograph animals
closely without disturbing them.
A World Press Photo 2017 kísérő
kiállítása. Máté Bence természetfotós
kiállítása, aki jelenleg a világverseny
történetének legeredményesebb fotósa.
A Bridge Budapest nonproﬁt egyesület
felmérése szerint a 9. legismertebb –
Magyarországon élő – magyar külföldön.
Számos eredménye mellett nemzetközi
hírnevet a különleges kivitelezésű
detektívüveges lesek tervezésével
szerzett magának.

22/09/2017 – 23/10/2017
World Press Photo 2017
World Press Photo 2017

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

Cameron Spencer:
The Dive / Getty Images

Kunsthalle
Műcsarnok

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.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu

the world wars. The exhibition allows a
glimpse inside the world of Hungarians who
lived in Shanghai in that period through
their personal items and also presents the
Eastern inﬂuence on Hungarian art.
A cím összekapcsolja a távol-keleti
nagyvárost és a budapesti Sanghay
Bar nevű, a két világháború közötti
időszak ellentmondásos hazai keletképét jól reprezentáló mulatót. A kiállítás
bepillantást nyújt Shanghai világába az
akkoriban ott élő magyarok hagyatéka
révén, valamint bemutatja a magyar
művészetet érő keleti hatásokat.

Kiscelli Museum
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu-Fr: 10am – 6p
www.kiscellimuzeum.hu
06/10/2017 – 06/11/2017
Reﬂections
Reﬂexiók
Tamás Zankó, who was born in 1931, studied
settings- design at Moholy- Nagy University
of Art and Design. His painting shows unique
techniques, and his wall paintings have an
interesting game of light and shadow. His life
work reﬂects his own artistic universe, which
not only interests professional audience, but
also the general public.
Az 1931-es születésű Zankó Tamás az
Iparművészeti Főiskola díszlettervező
szakán folytatta tanulmányait. Festészetét
egyedi technika, falfestményeit a fény
és árnyék játéka jellemzi. Gazdag
életművében egy sajátos művészi
univerzum tükröződik, mely az utóbbi
években méltán keltette fel a szakma és a
nagyközönség érdeklődését.

20/09/2017 – 29/10/2017
Forsaken Utopias
Hátrahagyott utópiák
The landscapes by Moni K. Huber, Andrea
Kalinová and Csaba Nemes represent
architecture, in diﬀerent languages. They
create synthesis between individual
memory and the collective memory that
is consist of political, economic and social
events. The landscapes combine nature
and architecture, past and present and
discover the beauty of the ephemeral.
Moni K. Huber, Andrea Kalinová és Nemes
Csaba tájképei különböző nyelveken
építészetet mutatnak be és szintézist
teremtenek az egyéni emlékezet valamint
a politikai, gazdasági és társadalmi
eseményekből álló kollektív memória között.
Tájképek, melyek egyesítik a természetet az
építészettel, a múltat jelennel, és felfedezik a
múlandóság szépségét.

Movies
are great.

I., Szent György tér 2.
Tu-Fr: 10am – 4pm,
Sa-Su: 10am – 6pm
www.btm.hu

Ferenc Hopp Museum
of Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
22/09/2017 – 08/04/2018
Sanghay – Shanghai. Parallel
Diversities Between East and West
Sanghay – Shanghai. Párhuzamos
eltérések Kelet és Nyugat között
The title links the oriental metropolis with
the Sanghay Bar in Budapest, a perfect
encapsulation of the contradictory image of
the East that prevailed in Hungary between

Find movie
listings here.

Korean Cultural Center
Koreai Kultúrközpont
XII. Budapest, Csörsz u. 49-51.
Mon- Fri: 09:30-12:00, 13:30- 18:00,
Sat: 9:30-12:00
http://www.koreaikultura.hu/
07/09/2017 – 3/11/2018
Bird on the Rise
Madarak felröppenése
In the woodcut exhibition of
Lee Chul Soo, we can admire his pictures
of abstract lines and the supplementary
poems that are integral part of the
masterpieces. His laconic ﬁgures and
expressive poems are close relatives of
the picture genre that can be used as
exercises in Zen Buddhist meditation.
The pictures are almost like caricatures,
yet they present quite deep human
experiences.

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.

13/10/2017 – 14/01/2018
Economize
Gazdálkodj okosan!
The exhibition examines the connections
between contemporary art and economy.
It addresses topics such as the social
position of artistic work, the problem of
free time and the notion of value. The title
refers not only to the Hungarian Socialist
version of Monopoly, but also to a piece
in the collection. The exhibition conceives
of economy, as well as art as collective
activities.
A kiállítás a kortárs képzőművészet
és a gazdaság kapcsolatát vizsgálja.
Témái többek között a művészi munka
társadalmi helyzete, a szabadidő kérdése
vagy az érték fogalma. A kiállítás címe
nemcsak az ismert társasjátékra utal,
hanem a gyűjtemény egyik kevésbé
ismert darabjára is. A játékhoz hasonlóan a
kiállítás is társas tevékenységként tekint a
gazdaságra és a művészetre.

22/09/2017 – 26/11/2017
Fluxus and Friends
Fluxus és barátai

I., Szent György tér 2.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
19/10/2017 – 18/02/2018
„The Creative Mastermind”
„A teremtő lángész”
The exhibition is a memorial for the
centenary of the death of Viktor Madarász,
the great Hungarian painter. Madarász
painted his chef d’œuvre, the Mourning
of László Hunyadi which brought him
immediate acclaim: one critic praised him
as a “creative mastermind”. The exhibition
is organised around this piece, which is a
major component of the common visual
culture shared by all Hungarians, helping to
deﬁne national identity.
Madarász Viktorra halálának centenáriuma
alkalmából kamarakiállításon emlékszünk
meg. A művész Párizsban festette meg
a Hunyadi László siratása című festményt,
ami nemzeti kultuszképpé vált. Az alapos
restaurálásnak köszönhetően a műtárgy
hosszú idő után először látható újra teljes
pompájában.

29/09/2017 – 07/01/2018
Continuing Memories
Folyamatos emlékezet
Péter Korniss is one of the greatest
masters of contemporary Hungarian
photography. His work centres on
documenting the disappearing lifestyle of
peasants in Hungary and Transylvania. His
attention gradually shifted from traditional

I., Budavári Palota F épület
Tu–Sa: 9am – 8pm
www.oszk.hu
28/04/2017 – 25/11/2017
János Arany Exhibition
Arany János kiállítás

IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.ludwigmuseum.hu

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria

29/09/2017 – 15/10/2017
The ABC’s of Polish Design
A Lengyel Dizájn ABC-je

06/09/2017 – 29/10/2017
New Mythology
Új mitológia

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum

Being one of the 20th century’s most
elemental movements while eluding rigid
deﬁnitions, Fluxus can be interpreted as a
continuation of the movements of Dada,
Surrealism, action art and the ephemeral
art of the 1960s. The hundreds of works
by the most famous international and
Hungarian artists represent a broad
palette of Fluxus.
A 20. század egyik legelementárisabb,
merev deﬁníciókkal nem leírható
mozgalma a Fluxus, amely a dada, a
szürrealizmus, az akcióművészet és
az 1960-as évek mulandó anyagokat
felhasználó törekvéseinek folytatásaként
egyaránt értelmezhető. A játékos
csoportosításban kiállított több száz, a
leghíresebb nemzetközi és magyar alkotók
által készített munka a Fluxus széles
palettáját mutatja be.

Budapest History
Museum
Budapesti Történeti
Múzeum

The exhibition combines past and
present, showing the heritage of Polish
design through the achievements
of contemporary Polish graphic. The
100 displayed works were created by
experienced masters, artists from the
medium generation who are rewarded
all around the globe, as well as recently
graduated young entrants.
A kiállítás ötvözi a múltat és a jelent:
feltárja a kortárs lengyel graﬁka eddigi
eredményeit, ezáltal bemutatja a lengyel
dizájn eddig felépített értékeit. A tárlat 100
művet ismertet, az alkotók között vannak
tapasztalt mesterek, a világ minden
pontján értékelt középső generáció
művészei ugyanúgy, mint frissen végzett,
zsenge pályakezdők.

Lee Chul Soo fametszet kiállításán
a művész absztrakt vonalakból
formált képeit és az ezt kiegészítő, a
képek szerves részét képező verseit
csodálhatjuk meg. Lakonikus ábrái
és kifejező versei rokoníthatók a Zen
buddhista meditációs gyakorlatként is
használatos képi műfajokhoz. Már- már a
karikatúra határait súrolják, mégis nagyon
mély emberi tapasztalatokat jelenítenek
meg a képek.

National Széchényi
Library
Országos Széchényi
Könyvtár

Országos
Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
Hungarian Theatre
Museum and Institute
Olga Tobreluts: Modernizáció

peasant culture towards the globalised
world and the trials and tribulations of
itinerant workers.
Korniss Péter munkásságának
középpontjában az eltűnőben lévő erdélyi
és magyarországi paraszti életmód
dokumentarista ábrázolása áll. A kiállítás
fél évszázadot fog át, a hagyományos
paraszti kultúrától elindulva fokozatosan a
globalizálódott világ s a vendégmunkás lét
kerül ﬁgyelme középpontjába.

Hungarian
National Museum
Magyar
Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu-Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
15/09/2017 – 31/10/2017
Cross-Fire
Kereszt- tűzben
The topic of the exhibition is Chiristian
persecution in the Middle- East. The
Cross-ﬁre aims to - based on scientiﬁc,
historical and professional facts- attract
attention to the Middle- East’s problems,
to point out how unacceptable the
situation is and to show us the possible
reasons and consequences.
A kiállítás témája a keresztényüldözés
a Közel- Keleten. A tárlat célja,
hogy tudományos alapokra
helyezve, történetileg és szakmailag
alátámasztva felhívja a ﬁgyelmet a
Közel-Keleten zajló folyamatokra,
rámutatasson a helyzet
tarthatatlanságára, feltárja az okokat, és
felvázolja a következményeket.

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.

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

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu-W, F-Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
15/09/2017 – 22/10/2017
Shoe Magic
Cipő mágia
In addition to purely protective and
fashion function, shoes also represent
identity, group membership or
personality of the wearer. For this
exhibition from The Hague Virtual Shou
Museum, we have selected artists and
designers from various countries with all
their own view on shoes.
A hágai Virtuális Cipő Múzeum kiállítása.
Puszta lábvédő és divat funkciójukon túl a
cipők identitást, csoporthoz való tartozást
és a viselőjük személyiségét egyaránt
magukban hordozzák. A hágai Virtuális
Cipő Múzeum kiállításához a cipőkre
különböző szempontból tekintő, különféle
nemzetiségű művészek és formatervezők
művei közül válogattunk.

06/09/2017 – 12/11/2017
Genesis
Genesis
Genesis is Sebastião Salgado, the
black-and-white photographer’s third
long-term exploration of global issues,
following Workers and Migrations. It is a
photographic journey into the planet – an
expedition to rediscover the mountains,
deserts and oceans, the animals and
people that have so far escaped the
imprint of modern society.
Sebastião Salgado „mindig is jobban
szerette a fekete-fehér felvételek
chiaroscuro palettáját”. A művész
harmadik, legújabb nagy projektje a
Genesis, amely a modern társadalom
hatásaitól még mentes helyek, sivatagok,
óceánok, állatok és népek felfedezését
célul kitűző nyolcéves expedíció
eredményeiről számol be.

06/09/2017 – 12/11/2017
Borderland
Határvidék
Jozef Suchoža, the Slovakian sculptor’s
ﬁrst separate art exhibition. The topic is the
road, the passageways which we have to
get through taking risks, as time puts the
pressure on us to move forward. With Jozef
Suchoža‘s exhibition that is about the ways
of passing through, a new and strong voice
appears in Middle- Europe’s art.
Jozef Suchoža szlovákiai szobrász most
rendezi első nagyobb önálló tárlatát. A
kiállítás témája az út, azok a beláthatatlan
átjárók, amelyeken kockázatot vállalva
kell túljutnunk, hisz az idő arra kényszerít,
hogy haladjunk. Jozef Suchoža
kiállításával, melynek témája tehát az
átlépés, s annak rítusai egy erős, új hang
jelenik meg a közép-európai művészeti
színtéren.

06/09/2017 – 12/11/2017
New Mythology
Új mitológia
The exhibition presents three creative
periods of Olga Tobreluts, the Russian
artist. Her art took a radical turn when
she shifted from painting to computer
graphics. In her media works, she is a step
ahead of the technical development of
art, pioneering techniques that the media
artists of the next generations are likely to
employ. Recently she almost entirely gave
up media art and continued to develop her
painterly world.
A kiállítás Olga Tobreluts orosz
képzőművész három alkotói periódusát
mutatja be. Tobreluts a 90-es évek
elején tért át a számítógépes graﬁkára.
Médiamunkáiban egy lépéssel a művészet
technikai fejlődése előtt jár, olyan utakon,
amelyeket a következő is követni fog.
Mostanság szinte teljesen felhagyott
a médiaművészettel, és hagyományos
festészeti technikákkal fejleszti tovább
festői világát.

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.

I., Krisztina Krt. 57.
Mo – Th: 9am –4pm;
Fr: 9am –2pm
www.szinhaziintezet.hu
05/07/2017 – 31/10/2017
The Theatre of Magda Szabó
Szabó Magda színháza
Author Magda Szabó (1917-2007) was
among the most important figures
in the Hungarian art scene in the second
half of the 20th century. Although
she is probably best known for her
novels, Szabó was also popular as a
playwright. By presenting photos and
remainders of her dramas’ sceneries,
the memorial exhibition also introduces
the visitors into the characteristics and
trends of Hungarian theatre art in the
last six decades.
A száz éve született Szabó Magda
(1917-2007) a magyar művészeti körök
egyik legfontosabb alakja volt a 20. század
második felében. Habár regényei révén
vált leginkább ismertté, drámaíróként
is nagy sikereket ért el. Színműveinek
fényképein és díszletelemein keresztül az
emlékkiállítás a magyar színházművészet
jellegzetességeibe és irányaiba is bevezeti
a látogatót.

Platán-Latarka
Gallery
Platán- Latarka Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu-Fr: 11am – 6pm
www.lengyelintezet.hu
4/10/2017 – 01/11/2017
Reposition
Reposition
In the contemporary art exhibition we can
see the work of Magdolna Zsóﬁa Nagy,
Benjámin Pelcz and Erik Tollas. The artists
stand naturally between all the conventions
that would limit them. The participating
artists readjust shapes and thoughts, that
mean something to each of us, but their
existence has never been questioned.
A kortárs művészeti kiállításon Nagy
Zsóﬁa Magdolna, Pelcz Benjámin és
Tollas Erik munkáját láthatjuk. A kiállító
művészek meglepő természetességgel
lebegnek mindazon konvenciók közt,
amik korlátolnák őket. A résztvevő
alkotók, olyan formákat, gondolatokat
pozícionálnak újra, amelyek mindannyiunk
számára jelentéssel bírnak, de még nem
kérdeztünk rá létezésükre. Művészek:

New Budapest Gallery
Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu/uj
23/09/2017 – 12/11/2017
Leopold Bloom Art Award
Leopold Bloom Képzőművészeti Díj
The ﬁnalists in this year’s Leopold Bloom
Art Award will present their works at a joint
exhibition on view at the New Budapest
Gallery. The name of the award refers to
Leopold Bloom, the protagonist of James
Joyce’s Ulysses, a young man of Hungarian
ancestry who calls attention to the
importance of innovative art, cultural bonds
that cross borders, and independence.
A Leopold Bloom Képzőművészeti Díj idei
jelöltjei mutatkoznak be közös kiállításon
az Új Budapest Galériában. Az elnevezés
az ír szépirodalom alapművéből, James
Joyce Ulysseséből ered: annak magyar
származású főhősén, Leopold Bloom
ﬁguráján keresztül hirdeti az újító művészet,
a határokon átívelő kulturális kapcsolatok
és a függetlenség fontosságát.

Vigadó
Vigadó
V., Vigadó tér 2.
Mo-Su: 10am – 7pm
www.vigado.hu
29/09/2017 – 26/11/2017
85+85
85+85

After having ﬁnished his lifework of
interior design, György Fekete developed
an elsewhere unknown mosaic and
collage technique that is based
on the exploration of the internal
properties and the visual presentation
of diverse types of wood. The unique
artworks are composed of Fekete’s
personal photos, metals, jewels and tools.
This autumn 85 of his compositions
are showcased to commemorate his 85th
birthday.
Belsőépítészeti tervezői életművének
befejezése után Fekete György
egy speciális, másutt ismeretlen
mozaik-kollázs technikát fejlesztett
ki, amely a különböző fafajták
belső tulajdonságainak, vizuális
megjelenítésének felfedezésén alapul.
Az alkotások elemeinek struktúrájába
komponálja bele személyes fotó, fém,
ékszer és szerszám emlékeit. A kiállítás
85 kompozíciót mutat be a szerző 85.
születésnapján.

22/09/2017 – 23/10/2017
World Press Photo 2017
World Press Photo 2017
The annually organised contest is
the most important press photo
competition. The World Press Photo
is a non- profit organisation, that
was estabilished in 1955. It aims to
support the free flow of information
by popularizing press photo and
documentarist photography. This year
80408 photos were sent in by 5034
photographers from 126 countries.
In September and October Budapest
hosts the travelling exhibition,
in which the winning pictures are
presented.
Az évente megrendezett World Press
Photo pályázat a világ legjelentősebb
sajtófotó versenye. A World Press Photo
egy független non-proﬁt szervezet,
mely 1955-ben alakult, célja az információ
szabad áramlásának támogatása a
sajtófotó és a dokumentarista fotográﬁa
népszerűsítésén keresztül. Ebben az
évben 126 ország 5034 fotóriporterének
80 408 pályázatra beküldött fotójából
választotta ki a zsűri a nyertes képeket,
melyek egy utazó kiállításon vesznek
részt, melynek állomása szeptemberoktóberben Budapest.

22/09/2017 – 23/10/2017
Invisibly
Láthatatlanul
The World Press Photo
2017’s follower exhibition
belongs to Bence Máté, the Hungarian
wildlife photographer. He is the only one,
who has won first prize both in young
and adult categories in the „Wildlife
Photographer of the Year”, the most
important photography competition. He
gained his reputation by inventing the
special one-way glass photo technique,
which allows him to photograph animals
closely without disturbing them.
A World Press Photo 2017 kísérő
kiállítása. Máté Bence természetfotós
kiállítása, aki jelenleg a világverseny
történetének legeredményesebb fotósa.
A Bridge Budapest nonproﬁt egyesület
felmérése szerint a 9. legismertebb –
Magyarországon élő – magyar külföldön.
Számos eredménye mellett nemzetközi
hírnevet a különleges kivitelezésű
detektívüveges lesek tervezésével
szerzett magának.

22/09/2017 – 23/10/2017
World Press Photo 2017
World Press Photo 2017

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

Cameron Spencer:
The Dive / Getty Images

Kunsthalle
Műcsarnok

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.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu

the world wars. The exhibition allows a
glimpse inside the world of Hungarians who
lived in Shanghai in that period through
their personal items and also presents the
Eastern inﬂuence on Hungarian art.
A cím összekapcsolja a távol-keleti
nagyvárost és a budapesti Sanghay
Bar nevű, a két világháború közötti
időszak ellentmondásos hazai keletképét jól reprezentáló mulatót. A kiállítás
bepillantást nyújt Shanghai világába az
akkoriban ott élő magyarok hagyatéka
révén, valamint bemutatja a magyar
művészetet érő keleti hatásokat.

Kiscelli Museum
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu-Fr: 10am – 6p
www.kiscellimuzeum.hu
06/10/2017 – 06/11/2017
Reﬂections
Reﬂexiók
Tamás Zankó, who was born in 1931, studied
settings- design at Moholy- Nagy University
of Art and Design. His painting shows unique
techniques, and his wall paintings have an
interesting game of light and shadow. His life
work reﬂects his own artistic universe, which
not only interests professional audience, but
also the general public.
Az 1931-es születésű Zankó Tamás az
Iparművészeti Főiskola díszlettervező
szakán folytatta tanulmányait. Festészetét
egyedi technika, falfestményeit a fény
és árnyék játéka jellemzi. Gazdag
életművében egy sajátos művészi
univerzum tükröződik, mely az utóbbi
években méltán keltette fel a szakma és a
nagyközönség érdeklődését.

20/09/2017 – 29/10/2017
Forsaken Utopias
Hátrahagyott utópiák
The landscapes by Moni K. Huber, Andrea
Kalinová and Csaba Nemes represent
architecture, in diﬀerent languages. They
create synthesis between individual
memory and the collective memory that
is consist of political, economic and social
events. The landscapes combine nature
and architecture, past and present and
discover the beauty of the ephemeral.
Moni K. Huber, Andrea Kalinová és Nemes
Csaba tájképei különböző nyelveken
építészetet mutatnak be és szintézist
teremtenek az egyéni emlékezet valamint
a politikai, gazdasági és társadalmi
eseményekből álló kollektív memória között.
Tájképek, melyek egyesítik a természetet az
építészettel, a múltat jelennel, és felfedezik a
múlandóság szépségét.

Movies
are great.

I., Szent György tér 2.
Tu-Fr: 10am – 4pm,
Sa-Su: 10am – 6pm
www.btm.hu

Ferenc Hopp Museum
of Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
22/09/2017 – 08/04/2018
Sanghay – Shanghai. Parallel
Diversities Between East and West
Sanghay – Shanghai. Párhuzamos
eltérések Kelet és Nyugat között
The title links the oriental metropolis with
the Sanghay Bar in Budapest, a perfect
encapsulation of the contradictory image of
the East that prevailed in Hungary between

Find movie
listings here.

Korean Cultural Center
Koreai Kultúrközpont
XII. Budapest, Csörsz u. 49-51.
Mon- Fri: 09:30-12:00, 13:30- 18:00,
Sat: 9:30-12:00
http://www.koreaikultura.hu/
07/09/2017 – 3/11/2018
Bird on the Rise
Madarak felröppenése
In the woodcut exhibition of
Lee Chul Soo, we can admire his pictures
of abstract lines and the supplementary
poems that are integral part of the
masterpieces. His laconic ﬁgures and
expressive poems are close relatives of
the picture genre that can be used as
exercises in Zen Buddhist meditation.
The pictures are almost like caricatures,
yet they present quite deep human
experiences.

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.

13/10/2017 – 14/01/2018
Economize
Gazdálkodj okosan!
The exhibition examines the connections
between contemporary art and economy.
It addresses topics such as the social
position of artistic work, the problem of
free time and the notion of value. The title
refers not only to the Hungarian Socialist
version of Monopoly, but also to a piece
in the collection. The exhibition conceives
of economy, as well as art as collective
activities.
A kiállítás a kortárs képzőművészet
és a gazdaság kapcsolatát vizsgálja.
Témái többek között a művészi munka
társadalmi helyzete, a szabadidő kérdése
vagy az érték fogalma. A kiállítás címe
nemcsak az ismert társasjátékra utal,
hanem a gyűjtemény egyik kevésbé
ismert darabjára is. A játékhoz hasonlóan a
kiállítás is társas tevékenységként tekint a
gazdaságra és a művészetre.

22/09/2017 – 26/11/2017
Fluxus and Friends
Fluxus és barátai

I., Szent György tér 2.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
19/10/2017 – 18/02/2018
„The Creative Mastermind”
„A teremtő lángész”
The exhibition is a memorial for the
centenary of the death of Viktor Madarász,
the great Hungarian painter. Madarász
painted his chef d’œuvre, the Mourning
of László Hunyadi which brought him
immediate acclaim: one critic praised him
as a “creative mastermind”. The exhibition
is organised around this piece, which is a
major component of the common visual
culture shared by all Hungarians, helping to
deﬁne national identity.
Madarász Viktorra halálának centenáriuma
alkalmából kamarakiállításon emlékszünk
meg. A művész Párizsban festette meg
a Hunyadi László siratása című festményt,
ami nemzeti kultuszképpé vált. Az alapos
restaurálásnak köszönhetően a műtárgy
hosszú idő után először látható újra teljes
pompájában.

29/09/2017 – 07/01/2018
Continuing Memories
Folyamatos emlékezet
Péter Korniss is one of the greatest
masters of contemporary Hungarian
photography. His work centres on
documenting the disappearing lifestyle of
peasants in Hungary and Transylvania. His
attention gradually shifted from traditional

I., Budavári Palota F épület
Tu–Sa: 9am – 8pm
www.oszk.hu
28/04/2017 – 25/11/2017
János Arany Exhibition
Arany János kiállítás

IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.ludwigmuseum.hu

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria

29/09/2017 – 15/10/2017
The ABC’s of Polish Design
A Lengyel Dizájn ABC-je

06/09/2017 – 29/10/2017
New Mythology
Új mitológia

Ludwig Museum
- Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum

Being one of the 20th century’s most
elemental movements while eluding rigid
deﬁnitions, Fluxus can be interpreted as a
continuation of the movements of Dada,
Surrealism, action art and the ephemeral
art of the 1960s. The hundreds of works
by the most famous international and
Hungarian artists represent a broad
palette of Fluxus.
A 20. század egyik legelementárisabb,
merev deﬁníciókkal nem leírható
mozgalma a Fluxus, amely a dada, a
szürrealizmus, az akcióművészet és
az 1960-as évek mulandó anyagokat
felhasználó törekvéseinek folytatásaként
egyaránt értelmezhető. A játékos
csoportosításban kiállított több száz, a
leghíresebb nemzetközi és magyar alkotók
által készített munka a Fluxus széles
palettáját mutatja be.

Budapest History
Museum
Budapesti Történeti
Múzeum

The exhibition combines past and
present, showing the heritage of Polish
design through the achievements
of contemporary Polish graphic. The
100 displayed works were created by
experienced masters, artists from the
medium generation who are rewarded
all around the globe, as well as recently
graduated young entrants.
A kiállítás ötvözi a múltat és a jelent:
feltárja a kortárs lengyel graﬁka eddigi
eredményeit, ezáltal bemutatja a lengyel
dizájn eddig felépített értékeit. A tárlat 100
művet ismertet, az alkotók között vannak
tapasztalt mesterek, a világ minden
pontján értékelt középső generáció
művészei ugyanúgy, mint frissen végzett,
zsenge pályakezdők.

Lee Chul Soo fametszet kiállításán
a művész absztrakt vonalakból
formált képeit és az ezt kiegészítő, a
képek szerves részét képező verseit
csodálhatjuk meg. Lakonikus ábrái
és kifejező versei rokoníthatók a Zen
buddhista meditációs gyakorlatként is
használatos képi műfajokhoz. Már- már a
karikatúra határait súrolják, mégis nagyon
mély emberi tapasztalatokat jelenítenek
meg a képek.

National Széchényi
Library
Országos Széchényi
Könyvtár

Országos
Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
Hungarian Theatre
Museum and Institute
Olga Tobreluts: Modernizáció

peasant culture towards the globalised
world and the trials and tribulations of
itinerant workers.
Korniss Péter munkásságának
középpontjában az eltűnőben lévő erdélyi
és magyarországi paraszti életmód
dokumentarista ábrázolása áll. A kiállítás
fél évszázadot fog át, a hagyományos
paraszti kultúrától elindulva fokozatosan a
globalizálódott világ s a vendégmunkás lét
kerül ﬁgyelme középpontjába.

Hungarian
National Museum
Magyar
Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu-Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
15/09/2017 – 31/10/2017
Cross-Fire
Kereszt- tűzben
The topic of the exhibition is Chiristian
persecution in the Middle- East. The
Cross-ﬁre aims to - based on scientiﬁc,
historical and professional facts- attract
attention to the Middle- East’s problems,
to point out how unacceptable the
situation is and to show us the possible
reasons and consequences.
A kiállítás témája a keresztényüldözés
a Közel- Keleten. A tárlat célja,
hogy tudományos alapokra
helyezve, történetileg és szakmailag
alátámasztva felhívja a ﬁgyelmet a
Közel-Keleten zajló folyamatokra,
rámutatasson a helyzet
tarthatatlanságára, feltárja az okokat, és
felvázolja a következményeket.

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.

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

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu-W, F-Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.mucsarnok.hu
15/09/2017 – 22/10/2017
Shoe Magic
Cipő mágia
In addition to purely protective and
fashion function, shoes also represent
identity, group membership or
personality of the wearer. For this
exhibition from The Hague Virtual Shou
Museum, we have selected artists and
designers from various countries with all
their own view on shoes.
A hágai Virtuális Cipő Múzeum kiállítása.
Puszta lábvédő és divat funkciójukon túl a
cipők identitást, csoporthoz való tartozást
és a viselőjük személyiségét egyaránt
magukban hordozzák. A hágai Virtuális
Cipő Múzeum kiállításához a cipőkre
különböző szempontból tekintő, különféle
nemzetiségű művészek és formatervezők
művei közül válogattunk.

06/09/2017 – 12/11/2017
Genesis
Genesis
Genesis is Sebastião Salgado, the
black-and-white photographer’s third
long-term exploration of global issues,
following Workers and Migrations. It is a
photographic journey into the planet – an
expedition to rediscover the mountains,
deserts and oceans, the animals and
people that have so far escaped the
imprint of modern society.
Sebastião Salgado „mindig is jobban
szerette a fekete-fehér felvételek
chiaroscuro palettáját”. A művész
harmadik, legújabb nagy projektje a
Genesis, amely a modern társadalom
hatásaitól még mentes helyek, sivatagok,
óceánok, állatok és népek felfedezését
célul kitűző nyolcéves expedíció
eredményeiről számol be.

06/09/2017 – 12/11/2017
Borderland
Határvidék
Jozef Suchoža, the Slovakian sculptor’s
ﬁrst separate art exhibition. The topic is the
road, the passageways which we have to
get through taking risks, as time puts the
pressure on us to move forward. With Jozef
Suchoža‘s exhibition that is about the ways
of passing through, a new and strong voice
appears in Middle- Europe’s art.
Jozef Suchoža szlovákiai szobrász most
rendezi első nagyobb önálló tárlatát. A
kiállítás témája az út, azok a beláthatatlan
átjárók, amelyeken kockázatot vállalva
kell túljutnunk, hisz az idő arra kényszerít,
hogy haladjunk. Jozef Suchoža
kiállításával, melynek témája tehát az
átlépés, s annak rítusai egy erős, új hang
jelenik meg a közép-európai művészeti
színtéren.

06/09/2017 – 12/11/2017
New Mythology
Új mitológia
The exhibition presents three creative
periods of Olga Tobreluts, the Russian
artist. Her art took a radical turn when
she shifted from painting to computer
graphics. In her media works, she is a step
ahead of the technical development of
art, pioneering techniques that the media
artists of the next generations are likely to
employ. Recently she almost entirely gave
up media art and continued to develop her
painterly world.
A kiállítás Olga Tobreluts orosz
képzőművész három alkotói periódusát
mutatja be. Tobreluts a 90-es évek
elején tért át a számítógépes graﬁkára.
Médiamunkáiban egy lépéssel a művészet
technikai fejlődése előtt jár, olyan utakon,
amelyeket a következő is követni fog.
Mostanság szinte teljesen felhagyott
a médiaművészettel, és hagyományos
festészeti technikákkal fejleszti tovább
festői világát.

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.

I., Krisztina Krt. 57.
Mo – Th: 9am –4pm;
Fr: 9am –2pm
www.szinhaziintezet.hu
05/07/2017 – 31/10/2017
The Theatre of Magda Szabó
Szabó Magda színháza
Author Magda Szabó (1917-2007) was
among the most important figures
in the Hungarian art scene in the second
half of the 20th century. Although
she is probably best known for her
novels, Szabó was also popular as a
playwright. By presenting photos and
remainders of her dramas’ sceneries,
the memorial exhibition also introduces
the visitors into the characteristics and
trends of Hungarian theatre art in the
last six decades.
A száz éve született Szabó Magda
(1917-2007) a magyar művészeti körök
egyik legfontosabb alakja volt a 20. század
második felében. Habár regényei révén
vált leginkább ismertté, drámaíróként
is nagy sikereket ért el. Színműveinek
fényképein és díszletelemein keresztül az
emlékkiállítás a magyar színházművészet
jellegzetességeibe és irányaiba is bevezeti
a látogatót.

Platán-Latarka
Gallery
Platán- Latarka Galéria
VI., Andrássy út 32.
Tu-Fr: 11am – 6pm
www.lengyelintezet.hu
4/10/2017 – 01/11/2017
Reposition
Reposition
In the contemporary art exhibition we can
see the work of Magdolna Zsóﬁa Nagy,
Benjámin Pelcz and Erik Tollas. The artists
stand naturally between all the conventions
that would limit them. The participating
artists readjust shapes and thoughts, that
mean something to each of us, but their
existence has never been questioned.
A kortárs művészeti kiállításon Nagy
Zsóﬁa Magdolna, Pelcz Benjámin és
Tollas Erik munkáját láthatjuk. A kiállító
művészek meglepő természetességgel
lebegnek mindazon konvenciók közt,
amik korlátolnák őket. A résztvevő
alkotók, olyan formákat, gondolatokat
pozícionálnak újra, amelyek mindannyiunk
számára jelentéssel bírnak, de még nem
kérdeztünk rá létezésükre. Művészek:

New Budapest Gallery
Új Budapest Galéria
IX., Fővám tér 11–12.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu/uj
23/09/2017 – 12/11/2017
Leopold Bloom Art Award
Leopold Bloom Képzőművészeti Díj
The ﬁnalists in this year’s Leopold Bloom
Art Award will present their works at a joint
exhibition on view at the New Budapest
Gallery. The name of the award refers to
Leopold Bloom, the protagonist of James
Joyce’s Ulysses, a young man of Hungarian
ancestry who calls attention to the
importance of innovative art, cultural bonds
that cross borders, and independence.
A Leopold Bloom Képzőművészeti Díj idei
jelöltjei mutatkoznak be közös kiállításon
az Új Budapest Galériában. Az elnevezés
az ír szépirodalom alapművéből, James
Joyce Ulysseséből ered: annak magyar
származású főhősén, Leopold Bloom
ﬁguráján keresztül hirdeti az újító művészet,
a határokon átívelő kulturális kapcsolatok
és a függetlenség fontosságát.

Vigadó
Vigadó
V., Vigadó tér 2.
Mo-Su: 10am – 7pm
www.vigado.hu
29/09/2017 – 26/11/2017
85+85
85+85

After having ﬁnished his lifework of
interior design, György Fekete developed
an elsewhere unknown mosaic and
collage technique that is based
on the exploration of the internal
properties and the visual presentation
of diverse types of wood. The unique
artworks are composed of Fekete’s
personal photos, metals, jewels and tools.
This autumn 85 of his compositions
are showcased to commemorate his 85th
birthday.
Belsőépítészeti tervezői életművének
befejezése után Fekete György
egy speciális, másutt ismeretlen
mozaik-kollázs technikát fejlesztett
ki, amely a különböző fafajták
belső tulajdonságainak, vizuális
megjelenítésének felfedezésén alapul.
Az alkotások elemeinek struktúrájába
komponálja bele személyes fotó, fém,
ékszer és szerszám emlékeit. A kiállítás
85 kompozíciót mutat be a szerző 85.
születésnapján.

22/09/2017 – 23/10/2017
World Press Photo 2017
World Press Photo 2017
The annually organised contest is
the most important press photo
competition. The World Press Photo
is a non- profit organisation, that
was estabilished in 1955. It aims to
support the free flow of information
by popularizing press photo and
documentarist photography. This year
80408 photos were sent in by 5034
photographers from 126 countries.
In September and October Budapest
hosts the travelling exhibition,
in which the winning pictures are
presented.
Az évente megrendezett World Press
Photo pályázat a világ legjelentősebb
sajtófotó versenye. A World Press Photo
egy független non-proﬁt szervezet,
mely 1955-ben alakult, célja az információ
szabad áramlásának támogatása a
sajtófotó és a dokumentarista fotográﬁa
népszerűsítésén keresztül. Ebben az
évben 126 ország 5034 fotóriporterének
80 408 pályázatra beküldött fotójából
választotta ki a zsűri a nyertes képeket,
melyek egy utazó kiállításon vesznek
részt, melynek állomása szeptemberoktóberben Budapest.

22/09/2017 – 23/10/2017
Invisibly
Láthatatlanul
The World Press Photo
2017’s follower exhibition
belongs to Bence Máté, the Hungarian
wildlife photographer. He is the only one,
who has won first prize both in young
and adult categories in the „Wildlife
Photographer of the Year”, the most
important photography competition. He
gained his reputation by inventing the
special one-way glass photo technique,
which allows him to photograph animals
closely without disturbing them.
A World Press Photo 2017 kísérő
kiállítása. Máté Bence természetfotós
kiállítása, aki jelenleg a világverseny
történetének legeredményesebb fotósa.
A Bridge Budapest nonproﬁt egyesület
felmérése szerint a 9. legismertebb –
Magyarországon élő – magyar külföldön.
Számos eredménye mellett nemzetközi
hírnevet a különleges kivitelezésű
detektívüveges lesek tervezésével
szerzett magának.

22/09/2017 – 23/10/2017
World Press Photo 2017
World Press Photo 2017

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