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

November 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 út 16.
We-Su: 2pm – 6pm
www.oszmi.hu
27/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM3: New drama, new
stage- The attempts of the Hungarian
avant-garde in the theatre
KASSÁKIZMUS3: Új dráma, új színpad
– A Magyar avantgárd színházi
kísérletei
Theatre has always been an important
question in Kassák’s newspapers as
well as in the „movements” built around
them. The exhibition presents the early
attempts of the Hungarian avant-garde
in the theatre and the less-known
work of the Kassák- circle through four
thematic units.
A színház a kezdetektől fontos kérdés volt
Kassák folyóirataiban és a köréjük épült
„mozgalomban” egyaránt. A kiállítás négy
tematikus egységen keresztül mutatja
be a magyar avantgárd korai színpadi
kísérleteit, a Kassák-kör kevéssé ismert
színpadi munkásságát.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
08/11/2017 – 07/01/2018
Bell Jar – A thematic debut exhibition
of the Hermina Artist Collective
BÚRA – A Hermina Alkotócsoport
bemutatkozó tematikus kiállítása
The community, which has been active
since Spring 2015, includes composers and
visual artists. The fact that various artistic
tendencies converge might in some
instances appear deliberate, but with
time, the boundaries were washed away,
and members now seek possibilities for
collaborative artistic endeavours on their
own initiative.
A 2015 tavasza óta működő közösséget
zeneszerzők és képzőművészek alkotják.
Hogy különböző művészeti irányok
találkoznak, direktnek, esetenként
erőltetettnek tűnhet, de idővel elmosódtak
a határok, és a tagok már önmaguktól
keresik a közös alkotás lehetőségét;
ha szükségesnek érzik, reﬂektálnak
egymásra.

Institut français de
Budapest
Francia Intézet
I., Fő u. 17
Mo–Fr: 8am – 10pm,
Sa: 8pm – 5pm
www.franciaintezet.hu
11/09/2017 – 26/11/2017
Tamás Zankó: Reproductions of
architectural blueprints
Zankó Tamás: Építészeti tervrajzok
reprodukciói
The painting of Tamás Zankó (1931-2009)
is typiﬁed by his unique technique, his
stage-settings for operas and his costume
designs are by his love of music, his
architecture by utopian insights, and his
wall paintings by the game among shadow
and light. In his rich life’s work a unique
artistic universe is reﬂected.
Zankó Tamás (1931-2009) festészetét
egyedi technika, operákhoz készített
színpadképeit és jelmezterveit a zene értő
szeretete, építészeti munkáit utópisztikus
látásmód, falfestményeit a fény és árnyék
játéka jellemzi. Gazdag életművében egy
sajátos művészi univerzum tükröződik a
maga sokféleségében.

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 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 kelet-képét jól
reprezentáló mulatót.
A kiállítás bepillantást nyújt Shanghai
világába az akkoriban ott élő magyarok
hagyatéka révén, valamint bemutatja a
magyar művészetet érő keleti hatásokat.

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We-Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
20/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM2: The new Kassák
- The horse dies and the birds ﬂy out
KASSÁKIZMUS2: Az új Kassák
– A ló meghal és a madarak
kiröpülnek
The centre of the exhibition is Kassák’s
autobiographically inspired work:
The horse dies and the birds fly out,
which process his trip in 1909 to Paris:
the process in which Kassák became
a poet from an ordinary metalworker. The exhibition points out the
discrepancy between the Dadaistic
poetic world by the „new Kassák” which
is internationally accepted and the
national refusal.
A kiállítás középpontjában Kassák
önéletrajzi ihletésű remekműve, A ló
meghal és a madarak kiröpülnek című
költemény áll, amely 1909-es párizsi
utazását dolgozza fel: azt a folyamatot,
melynek során Kassák az egyszeri
vasmunkásból költő lett. A kiállítás arra az
ellentmondásra is rávilágít, amely az „új
Kassák” által létrehozott dadaista költői
világ nemzetközi beágyazottsága és hazai
elutasítása között feszült.

Kiscell Museum
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli utca 108.
Tu – Su: 10am – 4pm
www.kiscellimuzeum.hu
29/09/2017 – 31/12/2017
LAMP! A Design Icon in the Light
of Art
Lámpa! – Egy design ikon a kortárs
művészet fényében
An iconic lamp, the early masterwork of
Wilhelm Wagenfeld, created in the metal
workshop of the Weimar Bauhaus is in the
limelight of the exhibition. The artwork
is presented through the lenses of a
bunch of prominent artists of the early
20th century. These series of sketches,
illustrating period tastes of decor, are
exhibited for the ﬁrst time.
A kiállítás fókuszában egy lámpa,
Wilhelm Wagenfeld 1924-es, Bauhaus
fémműhelyében tervezett műve áll.
A lámpát neves kortárs művészek
átértelmezésében mutatják be – nem
tiszteletköröket, hanem szabad művészi
asszociációkat kiállítva. A mintegy
ötven asztali- és mennyezetilámpa
skiccet, falikar- és csillártervtervet első
alkalommal láthatja a nagyközönség.

17/10/2017 – 26/11/2017
Reﬂections
Reﬂexiók
From pop art paintings to environments
and coloured pattern prints on waxed
canvas, from exhibition and theatrical
decorations to autonomous art pieces:
a great variety of techniques appear in
the work of Tamás Zankó whose art is
presented to the Hungarian public for the
ﬁrst time here in the Church of Kiscell
Museum.
A pop art festményektől az
environmentekig és a festékszóróval
viaszolt vászon felületre készült
sablonnyomatokig, a kiállítási és színpadi
dekorációtól az autonóm művekig számos
stílusban, műfajban, a legkülönbözőbb
technikákkal alkotott Zankó Tamás,
akinek a munkái először kerülnek a
hazai közönség elé a Kiscelli Múzeum
Templomterében.

Klebelsberg
Cultural Centre
Klebelsberg
Kultúrkúria
II., Templom u. 2-10.
Mo-Su: 10am –6pm
www.kulturkuria.hu
02/11/2017 – 28/11/2017
Budapest – The City Of Kids
Meseváros – Budapest
The exhibition presents the city from a
unique aspect- through illustrations of
Children’s books. What is our city like
as reflected in storybooks? For adults,
it is a noisy, bustling medium, but for
the small ones it is full of surprises and
things to explore. In the art exhibition
we can see the work of twenty noted
Hungarian storybook illustrators.
A kiállítás a fővárost sajátos nézőpontból
tárja elénk - a gyerekeknek szánt könyvek
illusztrációin át. Milyen a mesekönyvek,
gyerekkönyvek illusztrációiból
kibontakozó fővárosunk képe? A felnőttek
számára zajos, nyüzsgő közeg, a benne élő
kicsiknek csupa meglepetés és felfedésre
váró látnivaló. A tárlat mintegy húsz neves
hazai gyermekkönyv-illusztrátor alkotását
mutatja be.

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

01/08/2017 – 31/12/2018
Westkunst – Ostkunst – A Selection
from the Collection
Westkunst – Ostkunst – Válogatás a
gyűjteményből
The artworks of the museum’s collection
are partly from America and NorthernEurope, partly from former Socialist
countries. With the help of the selection,
we may examine characteristics,
consonances, diﬀerences as well as
artistic-cultural parallels between Western
and Eastern art.
A múzeum gyűjteményében található
alkotások egy része amerikai és nyugateurópai, a másik rész posztszocialista
országokból származik. A válogatás által
a keleti és nyugati művészet kulturális
párhuzamait; a jellegzetességeket,
azonosságokat, illetve különbözőségeket
vizsgálhatjuk meg.

Hungarian House of
Photography - Mai
Manó House
Magyar Fotográfusok
Háza - Mai Manó Ház

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

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria
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 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 a Szépművészeti Múzeum –
Magyar Nemzeti Galéria kamarakiállítást
rendez. 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
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.

VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu-Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
18/10/2017 – 07/01/2018
Geraldine – The White Rose of
Hungary
Geraldine – Magyarország fehér
rózsája

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo-Su: 11pm – 7pm
www.capacenter.hu
07/10/2017 – 26/11/2017
Capa in Israel
Capa Izraelben

The life of the White Rose of Hungary,
Countess Geraldine Apponyi (1915-2002),
Queen Consort of Albania is presented by
showcasing archive photographs focusing
on her wedding, which took place in Tirana,
in 1938. The collection also unravels her
connection to the Museum, as almost all of
her biographies mention that she worked
here for a short period of time.
A kiállítás archív fényképek segítségével
mutatja be a Magyarország fehér
rózsájának is nevezett Apponyi Geraldine
grófnő (1915-2002), a néhai albán királyné
életét, elsősorban az 1938-as tiranai
esküvőt állítva középpontba. Ezen kívül
feltárja kapcsolatát a Nemzeti Múzeummal,
ugyanis majd minden életrajzában említés
található arra, hogy a grófkisasszony rövid
ideig a Múzeumban dolgozott.

Capa took photographs in Israel several
times between 1948 and 1950. He
captured the reality of the newly founded
Jewish state’s ﬁrst years. The photographs
taken in this heroic, but at the same time
ambiguous period, present a true image
of the life experience ﬁlled with pain and
uncertainty, and yet still optimistic, naive
and idealistic, which pervaded the ordinary
life of Israel’s pioneers.
Capa Izraelben 1948 és 1950 között
több alkalommal fényképezett, ahol
az újonnan alapított zsidó állam első
éveinek valóságát örökítette meg. Izrael
születésének heroikus, ugyanakkor
ellentmondásos időszakában készült
felvételek hű képet festenek arról az
optimista, naiv és idealista életérzésről,
mely áthatotta az izraeli pionírok
hétköznapjait.

Ethnographic Museum
Néprajzi Múzeum

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

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.

17/11/2017 – 18/02/2018
Within Frames – The Art of the Sixties
in Hungary (1958 – 1968)
Keretek között – A hatvanas évek
művészete Magyarországon (1958 –
1968)

Petőﬁ Literary Museum
Petőﬁ Irodalmi Múzeum

The sixties were among the most
contradictious ages in Hungarian art: the
conventions of socialist realism, with
their fake heroism and agitational intent
were still there from the previous decade,
but they were now joined by provocative
neo-avant-garde tendencies. This was a
period of doubletalk, of reading between
the lines, of a sophisticated culture of
communication based on coding and
decoding.
Az 1960-as évek a magyar művészet
egyik legellentmondásosabb korszaka
volt. Még éltek az elmúlt évtized
szocreáljának hamisan heroikus, agitatív
ábrázolási konvenciói, de már érlelődtek
a provokatív neoavantgárd törekvések
is. A nyílt beszéd helyett ekkor alakult ki
igazán a kettős beszéd, a sorok között
olvasás, a kódolás és dekódolás raﬁnált
kommunikációs kultúrája.

13/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM1: The new art. The
Viennese MA in the networks of
international avant-garde
KASSÁKIZMUS1: Az Új művészet
– A bécsi MA az avantgárd
nemzetközi hálózataiban

VI., Nagymező u. 20.
Mo-Fr: 2pm – 7pm;
Sa-Su: 11am – 7pm
www.maimano.hu

V., Károlyi M. u. 16.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.pim.hu

The exhibition studies how Kassák
and his movement integrated into the
international networks of avant-garde and
how he became a founder of the new art.
In accordance with the MA newspaper’s
thinking, Kassák and his circle’s literary and
artistic activity are presented together.
A kiállítás azt vizsgálja, hogy Kassák
és mozgalma hogyan integrálódott az
avantgárd nemzetközi hálózataiba és maga
Kassák hogyan vált az új művészet egyik
alakítójává. A MA folyóirat összművészeti
gondolkodásához híven Kassák és körének
irodalmi és képzőművészeti aktivitása
együttesen kerül bemutatásra.

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

The Castle Garden
Vigadó
Bazaar – Guards’ Palace Vigadó
V., Vigadó tér 2.
(Northern Palace)
Mo-Su: 10am – 7pm
Várkert Bazár –
www.vigado.hu
Testőrpalota
21/10/2017 – 19/11/2017
Mini
Pictures – Picture Pairs
(Északi palota)
Miniképek – Képpárok

I., Ybl Miklós tér 6.
Tu-Su: 10am – 5.30pm
www.varkertbazar.hu
15/10/2017 – 14/01/2018
Between Heaven and Earth – The
Bible in Hungarian Art
Ég és föld között – A Biblia a magyar
képzőművészetben
The 500th anniversary of the Reformation
was celebrated with an extensive series
of exhibitions. The Budapest exhibition
seeks to commemorate the event with an
art-historically unconventional selection
of artworks that explore the world of the
Bible, faith, and the ultimate questions of
human life and encapsulates and crowns
the previous three exhibitions.
A reformáció 500.évfordulójának a
budapesti kiállítás azzal kíván emléket
állítani, hogy a Biblia világával, a hittel és
az emberi sorskérdésekkel foglalkozó
képzőművészeti alkotásokból egy
művészettörténeti szempontból
rendhagyó válogatást nyújt, amely
tematikájában és szellemiségében
összefoglalása és betetőzése lesz a
Reformáció 500 kiállítássorozatnak.

Pesti Est ART impresszum
Lapigazgató: Viszmeg Krisztina
Szerkesztők: Dalanics Dorina, Katona Ágnes,
Kunyik Kinga, Viszmeg Henrietta
Layout: Egervári Réka
Kiadó: Minnetonka Lapkiadó Kft.
A szerkesztőség címe: 1013 Budapest,
Várkert rkp. 17.

The conception is that the exhibition
shows artistic aspirations in many ways,
with high artistic quality, and the variation
in aspects and in techniques makes it
spectacular. Each year a hundred painters
get invitation to the exhibition. This time
the artists had to make a 20x 20 cm
big picture that can make their artistic
programs even more expressive.
A koncepció, hogy a kiállítás széles
kitekintésben mutasson be festői
törekvéseket, magas művészi minőséggel.
A szemléletbeli és technikai sokféleség
látványos eseménnyé teszi a kiállítást,
amelyre évről-évre mintegy száz festő
kap meghívást. Most minden alkotónak
két darab 20 x 20 cm méretű képet kell
készítenie, így mélyebben fejeződhet ki
egy-egy alkotói program.

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
Telefon: +36 1-782-9843, info@pestiest.hu
Terjesztés: terjesztes@pestiest.hu
Hirdetésfelvétel: sales@pestiest.hu
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.,
1211 Budapest, Központi út 69-71.
Telefon: 06 1 278 5000
Ügyvezető: Oláh Miklós vezérigazgató
ISSN 1785-2315

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 mozaikkollázs 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.

03/11/2017 – 28/01/2017
The exhibition of graphic artist
Líviusz Gyulai
Gyulai Líviusz graﬁkusművész
kiállítása
Líviusz Gyulai gained his reputation as
the illustrator of the Psyché from Sándor
Weöres. On the exhibition he enhances the
visitor with amazing changes in aspects
and exciting variation in styles: seemingly
the topics are diﬀerent, yet he ﬁnds the
perfect form and technique for each, while
he remains his true self.
Gyulai Líviuszt Weöres Sándor
Psychéjének illusztrátorként ismerhette
meg a közönség. A tárlaton bravúros
nézőpontváltásokkal és izgalmas
stílusváltásokkal varázsolja el a szemlélőt:
látszólag különböző témák, mégis
mindegyikhez megleli a tökéletes formát
és technikát, és közben minden esetben
csorbítatlanul Gyulai Líviusz marad.
Programinformáció: est.hu
A szerkesztőség a programinformációkat a saját
szerkesztési elvei szerint jeleníti meg.
A műsorváltozásokért, a kiadványban megjelenő
adatok valóságtartalmáért és a képek
jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
A következő megjelenés: november 30.
Szerkesztőségi lapzárta: november 17.

Stefania Palace Honved Cultural Centre
Stefánia Palota –
Honvéd Kulturális
Központ
XIV., Stefánia út 34-36.
Mo – Su: 8am – 10pm
www.bphkk.hu
12/10/2017 – 31/03/2018
Stefánia Statuepark- II. Autumn Art
Exhibition
Stefánia Szoborpark - II. Őszi Tárlat
The Stefánia Statuepark is now the
location of the representative art
exhibition, which presents all the
Hungarian contemporary statuary, and its
traditional and experimental directions.
The presentation of the exclusively bigsized pieces – with the intention to renew
the street statuary – with no antecedent
in the history of the Hungarian statuary.
A kortárs magyar szobrászművészet
egészét átfogó, annak hagyományos
és kísérletező irányzatait is felvonultató
reprezentatív tárlatok helyszínévé
válik a Stefánia Szoborpark. A kizárólag
nagyméretű alkotások szabadtéri
bemutatása – a köztéri szobrászat
megújításának szándékával – előzmény
nélküli a magyar szobrászművészet
kiállításainak történetében.

Hungarian
National Gallery
Magyar
Nemzeti Galéria

05/10/2017 – 07/01/2018
The Secret Passion
A titkos szenvedély
Although we know a lot about street
photographer Vivian Maier (1926–2009),
her life-work – that has beem found
accidentally in 2007 – still hides a lot
of secrets waiting to be discovered.
Besides the city’s everyday stories, she
also noticed the unusual and strange
situations of urban life, the almost surreal
events which constitute the city’s hidden
correlations and daytime dreams.
Vivian Maier (1926–2009) utcai
fotográfus a véletlen folytán, 2007-ben
megkerült életműve még mindig rengeteg
felfedeznivaló titkot hordoz. A város
mindennapi történetei mellett észrevette
az urbánus élet szokatlan, különös
helyzeteit, azokat a szinte szürreális
eseményeket is, amelyek a város rejtett
összefüggéseit és nappali álmait alkotják.

29/09/2017 – 07/01/2018
Continuing Memories
Folyamatos emlékezet
This exhibition, opening at the Hungarian
National Gallery in late September, spans
the 50-year career of photographer Péter
Korniss, whose unerringly observant and
analytical approach to social changes has
constantly shaped and reshaped his own
realm of imagery.
His attention gradually shifted from
traditional peasant culture towards
the globalised world and the trials and
tribulations of itinerant workers. One section
of the exhibition concentrates on photos
of the Transylvanian women who come to
Budapest in search of work. These images,
produced in the last three years, have never
been exhibited before.

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 – 04/03/2018
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

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

Fejkendős lány, 1975
© Várfok Galéria, Budapest
© Korniss Péter

Korniss Péter a munkásságának
középpontjában az eltűnőben lévő erdélyi
és magyarországi paraszti életmód
dokumentarista ábrázolása áll. A Magyar
Nemzeti Galériában szeptember végétől
látható kiállítása fél évszázadot fog át, s elénk
tárja a társadalmi változásokra nyitott, azokat
folyamatosan elemző, majd abból saját képi
világát megteremtő fotográfus pályáját.
A hagyományos paraszti kultúrától
elindulva fokozatosan a globalizálódott
világ s a vendégmunkás lét kerül ﬁgyelme
középpontjába. A kiállítás utolsó szekciója
a Budapesten munkát vállaló erdélyi
asszonyokkal foglalkozik. Ez a sorozat az elmúlt
három évben készült, és a Magyar Nemzeti
Galéria kiállításán látható első alkalommal.

AZ MVM ZRT. IMMÁRON
TIZEDIK ALKALOMMAL
DÍJAZTA A
LEGTEHETSÉGESEBB
FIATAL MAGYAR
ZENEMŰVÉSZEKET. A
JUNIOR PRIMA DÍJAT IDÉN
IS TÍZ TEHETSÉG VEHETTE
ÁT AZ OKTÓBER 11-ÉN
RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN
A MÜPA ÜVEGTERMÉBEN.

Az MVM Zrt. immáron tizedik alkalommal díjazta a legtehetségesebb ifjú magyar
zeneművészeket. A Junior Prima Díjat idén is tíz ﬁatal vehette át október 11-én a Müpa
Üvegtermében. A kuratórium a jelöltek közül 2017-ben elismerésben részesítette
Balogh Ádám zongoraművészt, Varga Oszkár hegedű- és brácsaművészt, Horti
Lilla operaénekest, Dolﬁn Balázs gordonkaművészt, Lukács Gergely tubaművészt,
Balogh Tamás jazz-zongoraművészt és zeneszerzőt, Sztán Attila harsonaművészt,
Kovács Levente zeneszerzőt, Szalai Lotti gitárművészt és Balázs István gordonkaművészt, akik a tizedik Junior Prima Díj nyerteseiként fejenként kétmillió forintos
támogatásban részesültek.

BUDAPEST
Gizi Bajor Actors’
Museum
Bajor Gizi
Színészmúzeum
XII., Stromfeld Aurél út 16.
We-Su: 2pm – 6pm
www.oszmi.hu
27/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM3: New drama, new
stage- The attempts of the Hungarian
avant-garde in the theatre
KASSÁKIZMUS3: Új dráma, új színpad
– A Magyar avantgárd színházi
kísérletei
Theatre has always been an important
question in Kassák’s newspapers as
well as in the „movements” built around
them. The exhibition presents the early
attempts of the Hungarian avant-garde
in the theatre and the less-known
work of the Kassák- circle through four
thematic units.
A színház a kezdetektől fontos kérdés volt
Kassák folyóirataiban és a köréjük épült
„mozgalomban” egyaránt. A kiállítás négy
tematikus egységen keresztül mutatja
be a magyar avantgárd korai színpadi
kísérleteit, a Kassák-kör kevéssé ismert
színpadi munkásságát.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
08/11/2017 – 07/01/2018
Bell Jar – A thematic debut exhibition
of the Hermina Artist Collective
BÚRA – A Hermina Alkotócsoport
bemutatkozó tematikus kiállítása
The community, which has been active
since Spring 2015, includes composers and
visual artists. The fact that various artistic
tendencies converge might in some
instances appear deliberate, but with
time, the boundaries were washed away,
and members now seek possibilities for
collaborative artistic endeavours on their
own initiative.
A 2015 tavasza óta működő közösséget
zeneszerzők és képzőművészek alkotják.
Hogy különböző művészeti irányok
találkoznak, direktnek, esetenként
erőltetettnek tűnhet, de idővel elmosódtak
a határok, és a tagok már önmaguktól
keresik a közös alkotás lehetőségét;
ha szükségesnek érzik, reﬂektálnak
egymásra.

Institut français de
Budapest
Francia Intézet
I., Fő u. 17
Mo–Fr: 8am – 10pm,
Sa: 8pm – 5pm
www.franciaintezet.hu
11/09/2017 – 26/11/2017
Tamás Zankó: Reproductions of
architectural blueprints
Zankó Tamás: Építészeti tervrajzok
reprodukciói
The painting of Tamás Zankó (1931-2009)
is typiﬁed by his unique technique, his
stage-settings for operas and his costume
designs are by his love of music, his
architecture by utopian insights, and his
wall paintings by the game among shadow
and light. In his rich life’s work a unique
artistic universe is reﬂected.
Zankó Tamás (1931-2009) festészetét
egyedi technika, operákhoz készített
színpadképeit és jelmezterveit a zene értő
szeretete, építészeti munkáit utópisztikus
látásmód, falfestményeit a fény és árnyék
játéka jellemzi. Gazdag életművében egy
sajátos művészi univerzum tükröződik a
maga sokféleségében.

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 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 kelet-képét jól
reprezentáló mulatót.
A kiállítás bepillantást nyújt Shanghai
világába az akkoriban ott élő magyarok
hagyatéka révén, valamint bemutatja a
magyar művészetet érő keleti hatásokat.

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We-Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
20/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM2: The new Kassák
- The horse dies and the birds ﬂy out
KASSÁKIZMUS2: Az új Kassák
– A ló meghal és a madarak
kiröpülnek
The centre of the exhibition is Kassák’s
autobiographically inspired work:
The horse dies and the birds fly out,
which process his trip in 1909 to Paris:
the process in which Kassák became
a poet from an ordinary metalworker. The exhibition points out the
discrepancy between the Dadaistic
poetic world by the „new Kassák” which
is internationally accepted and the
national refusal.
A kiállítás középpontjában Kassák
önéletrajzi ihletésű remekműve, A ló
meghal és a madarak kiröpülnek című
költemény áll, amely 1909-es párizsi
utazását dolgozza fel: azt a folyamatot,
melynek során Kassák az egyszeri
vasmunkásból költő lett. A kiállítás arra az
ellentmondásra is rávilágít, amely az „új
Kassák” által létrehozott dadaista költői
világ nemzetközi beágyazottsága és hazai
elutasítása között feszült.

Kiscell Museum
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli utca 108.
Tu – Su: 10am – 4pm
www.kiscellimuzeum.hu
29/09/2017 – 31/12/2017
LAMP! A Design Icon in the Light
of Art
Lámpa! – Egy design ikon a kortárs
művészet fényében
An iconic lamp, the early masterwork of
Wilhelm Wagenfeld, created in the metal
workshop of the Weimar Bauhaus is in the
limelight of the exhibition. The artwork
is presented through the lenses of a
bunch of prominent artists of the early
20th century. These series of sketches,
illustrating period tastes of decor, are
exhibited for the ﬁrst time.
A kiállítás fókuszában egy lámpa,
Wilhelm Wagenfeld 1924-es, Bauhaus
fémműhelyében tervezett műve áll.
A lámpát neves kortárs művészek
átértelmezésében mutatják be – nem
tiszteletköröket, hanem szabad művészi
asszociációkat kiállítva. A mintegy
ötven asztali- és mennyezetilámpa
skiccet, falikar- és csillártervtervet első
alkalommal láthatja a nagyközönség.

17/10/2017 – 26/11/2017
Reﬂections
Reﬂexiók
From pop art paintings to environments
and coloured pattern prints on waxed
canvas, from exhibition and theatrical
decorations to autonomous art pieces:
a great variety of techniques appear in
the work of Tamás Zankó whose art is
presented to the Hungarian public for the
ﬁrst time here in the Church of Kiscell
Museum.
A pop art festményektől az
environmentekig és a festékszóróval
viaszolt vászon felületre készült
sablonnyomatokig, a kiállítási és színpadi
dekorációtól az autonóm művekig számos
stílusban, műfajban, a legkülönbözőbb
technikákkal alkotott Zankó Tamás,
akinek a munkái először kerülnek a
hazai közönség elé a Kiscelli Múzeum
Templomterében.

Klebelsberg
Cultural Centre
Klebelsberg
Kultúrkúria
II., Templom u. 2-10.
Mo-Su: 10am –6pm
www.kulturkuria.hu
02/11/2017 – 28/11/2017
Budapest – The City Of Kids
Meseváros – Budapest
The exhibition presents the city from a
unique aspect- through illustrations of
Children’s books. What is our city like
as reflected in storybooks? For adults,
it is a noisy, bustling medium, but for
the small ones it is full of surprises and
things to explore. In the art exhibition
we can see the work of twenty noted
Hungarian storybook illustrators.
A kiállítás a fővárost sajátos nézőpontból
tárja elénk - a gyerekeknek szánt könyvek
illusztrációin át. Milyen a mesekönyvek,
gyerekkönyvek illusztrációiból
kibontakozó fővárosunk képe? A felnőttek
számára zajos, nyüzsgő közeg, a benne élő
kicsiknek csupa meglepetés és felfedésre
váró látnivaló. A tárlat mintegy húsz neves
hazai gyermekkönyv-illusztrátor alkotását
mutatja be.

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

01/08/2017 – 31/12/2018
Westkunst – Ostkunst – A Selection
from the Collection
Westkunst – Ostkunst – Válogatás a
gyűjteményből
The artworks of the museum’s collection
are partly from America and NorthernEurope, partly from former Socialist
countries. With the help of the selection,
we may examine characteristics,
consonances, diﬀerences as well as
artistic-cultural parallels between Western
and Eastern art.
A múzeum gyűjteményében található
alkotások egy része amerikai és nyugateurópai, a másik rész posztszocialista
országokból származik. A válogatás által
a keleti és nyugati művészet kulturális
párhuzamait; a jellegzetességeket,
azonosságokat, illetve különbözőségeket
vizsgálhatjuk meg.

Hungarian House of
Photography - Mai
Manó House
Magyar Fotográfusok
Háza - Mai Manó Ház

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

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria
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 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 a Szépművészeti Múzeum –
Magyar Nemzeti Galéria kamarakiállítást
rendez. 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
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.

VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu-Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
18/10/2017 – 07/01/2018
Geraldine – The White Rose of
Hungary
Geraldine – Magyarország fehér
rózsája

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo-Su: 11pm – 7pm
www.capacenter.hu
07/10/2017 – 26/11/2017
Capa in Israel
Capa Izraelben

The life of the White Rose of Hungary,
Countess Geraldine Apponyi (1915-2002),
Queen Consort of Albania is presented by
showcasing archive photographs focusing
on her wedding, which took place in Tirana,
in 1938. The collection also unravels her
connection to the Museum, as almost all of
her biographies mention that she worked
here for a short period of time.
A kiállítás archív fényképek segítségével
mutatja be a Magyarország fehér
rózsájának is nevezett Apponyi Geraldine
grófnő (1915-2002), a néhai albán királyné
életét, elsősorban az 1938-as tiranai
esküvőt állítva középpontba. Ezen kívül
feltárja kapcsolatát a Nemzeti Múzeummal,
ugyanis majd minden életrajzában említés
található arra, hogy a grófkisasszony rövid
ideig a Múzeumban dolgozott.

Capa took photographs in Israel several
times between 1948 and 1950. He
captured the reality of the newly founded
Jewish state’s ﬁrst years. The photographs
taken in this heroic, but at the same time
ambiguous period, present a true image
of the life experience ﬁlled with pain and
uncertainty, and yet still optimistic, naive
and idealistic, which pervaded the ordinary
life of Israel’s pioneers.
Capa Izraelben 1948 és 1950 között
több alkalommal fényképezett, ahol
az újonnan alapított zsidó állam első
éveinek valóságát örökítette meg. Izrael
születésének heroikus, ugyanakkor
ellentmondásos időszakában készült
felvételek hű képet festenek arról az
optimista, naiv és idealista életérzésről,
mely áthatotta az izraeli pionírok
hétköznapjait.

Ethnographic Museum
Néprajzi Múzeum

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

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.

17/11/2017 – 18/02/2018
Within Frames – The Art of the Sixties
in Hungary (1958 – 1968)
Keretek között – A hatvanas évek
művészete Magyarországon (1958 –
1968)

Petőﬁ Literary Museum
Petőﬁ Irodalmi Múzeum

The sixties were among the most
contradictious ages in Hungarian art: the
conventions of socialist realism, with
their fake heroism and agitational intent
were still there from the previous decade,
but they were now joined by provocative
neo-avant-garde tendencies. This was a
period of doubletalk, of reading between
the lines, of a sophisticated culture of
communication based on coding and
decoding.
Az 1960-as évek a magyar művészet
egyik legellentmondásosabb korszaka
volt. Még éltek az elmúlt évtized
szocreáljának hamisan heroikus, agitatív
ábrázolási konvenciói, de már érlelődtek
a provokatív neoavantgárd törekvések
is. A nyílt beszéd helyett ekkor alakult ki
igazán a kettős beszéd, a sorok között
olvasás, a kódolás és dekódolás raﬁnált
kommunikációs kultúrája.

13/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM1: The new art. The
Viennese MA in the networks of
international avant-garde
KASSÁKIZMUS1: Az Új művészet
– A bécsi MA az avantgárd
nemzetközi hálózataiban

VI., Nagymező u. 20.
Mo-Fr: 2pm – 7pm;
Sa-Su: 11am – 7pm
www.maimano.hu

V., Károlyi M. u. 16.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.pim.hu

The exhibition studies how Kassák
and his movement integrated into the
international networks of avant-garde and
how he became a founder of the new art.
In accordance with the MA newspaper’s
thinking, Kassák and his circle’s literary and
artistic activity are presented together.
A kiállítás azt vizsgálja, hogy Kassák
és mozgalma hogyan integrálódott az
avantgárd nemzetközi hálózataiba és maga
Kassák hogyan vált az új művészet egyik
alakítójává. A MA folyóirat összművészeti
gondolkodásához híven Kassák és körének
irodalmi és képzőművészeti aktivitása
együttesen kerül bemutatásra.

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

The Castle Garden
Vigadó
Bazaar – Guards’ Palace Vigadó
V., Vigadó tér 2.
(Northern Palace)
Mo-Su: 10am – 7pm
Várkert Bazár –
www.vigado.hu
Testőrpalota
21/10/2017 – 19/11/2017
Mini
Pictures – Picture Pairs
(Északi palota)
Miniképek – Képpárok

I., Ybl Miklós tér 6.
Tu-Su: 10am – 5.30pm
www.varkertbazar.hu
15/10/2017 – 14/01/2018
Between Heaven and Earth – The
Bible in Hungarian Art
Ég és föld között – A Biblia a magyar
képzőművészetben
The 500th anniversary of the Reformation
was celebrated with an extensive series
of exhibitions. The Budapest exhibition
seeks to commemorate the event with an
art-historically unconventional selection
of artworks that explore the world of the
Bible, faith, and the ultimate questions of
human life and encapsulates and crowns
the previous three exhibitions.
A reformáció 500.évfordulójának a
budapesti kiállítás azzal kíván emléket
állítani, hogy a Biblia világával, a hittel és
az emberi sorskérdésekkel foglalkozó
képzőművészeti alkotásokból egy
művészettörténeti szempontból
rendhagyó válogatást nyújt, amely
tematikájában és szellemiségében
összefoglalása és betetőzése lesz a
Reformáció 500 kiállítássorozatnak.
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The conception is that the exhibition
shows artistic aspirations in many ways,
with high artistic quality, and the variation
in aspects and in techniques makes it
spectacular. Each year a hundred painters
get invitation to the exhibition. This time
the artists had to make a 20x 20 cm
big picture that can make their artistic
programs even more expressive.
A koncepció, hogy a kiállítás széles
kitekintésben mutasson be festői
törekvéseket, magas művészi minőséggel.
A szemléletbeli és technikai sokféleség
látványos eseménnyé teszi a kiállítást,
amelyre évről-évre mintegy száz festő
kap meghívást. Most minden alkotónak
két darab 20 x 20 cm méretű képet kell
készítenie, így mélyebben fejeződhet ki
egy-egy alkotói program.

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
Telefon: +36 1-782-9843, info@pestiest.hu
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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 mozaikkollázs 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.

03/11/2017 – 28/01/2017
The exhibition of graphic artist
Líviusz Gyulai
Gyulai Líviusz graﬁkusművész
kiállítása
Líviusz Gyulai gained his reputation as
the illustrator of the Psyché from Sándor
Weöres. On the exhibition he enhances the
visitor with amazing changes in aspects
and exciting variation in styles: seemingly
the topics are diﬀerent, yet he ﬁnds the
perfect form and technique for each, while
he remains his true self.
Gyulai Líviuszt Weöres Sándor
Psychéjének illusztrátorként ismerhette
meg a közönség. A tárlaton bravúros
nézőpontváltásokkal és izgalmas
stílusváltásokkal varázsolja el a szemlélőt:
látszólag különböző témák, mégis
mindegyikhez megleli a tökéletes formát
és technikát, és közben minden esetben
csorbítatlanul Gyulai Líviusz marad.
Programinformáció: est.hu
A szerkesztőség a programinformációkat a saját
szerkesztési elvei szerint jeleníti meg.
A műsorváltozásokért, a kiadványban megjelenő
adatok valóságtartalmáért és a képek
jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
A következő megjelenés: november 30.
Szerkesztőségi lapzárta: november 17.

Stefania Palace Honved Cultural Centre
Stefánia Palota –
Honvéd Kulturális
Központ
XIV., Stefánia út 34-36.
Mo – Su: 8am – 10pm
www.bphkk.hu
12/10/2017 – 31/03/2018
Stefánia Statuepark- II. Autumn Art
Exhibition
Stefánia Szoborpark - II. Őszi Tárlat
The Stefánia Statuepark is now the
location of the representative art
exhibition, which presents all the
Hungarian contemporary statuary, and its
traditional and experimental directions.
The presentation of the exclusively bigsized pieces – with the intention to renew
the street statuary – with no antecedent
in the history of the Hungarian statuary.
A kortárs magyar szobrászművészet
egészét átfogó, annak hagyományos
és kísérletező irányzatait is felvonultató
reprezentatív tárlatok helyszínévé
válik a Stefánia Szoborpark. A kizárólag
nagyméretű alkotások szabadtéri
bemutatása – a köztéri szobrászat
megújításának szándékával – előzmény
nélküli a magyar szobrászművészet
kiállításainak történetében.

Hungarian
National Gallery
Magyar
Nemzeti Galéria

05/10/2017 – 07/01/2018
The Secret Passion
A titkos szenvedély
Although we know a lot about street
photographer Vivian Maier (1926–2009),
her life-work – that has beem found
accidentally in 2007 – still hides a lot
of secrets waiting to be discovered.
Besides the city’s everyday stories, she
also noticed the unusual and strange
situations of urban life, the almost surreal
events which constitute the city’s hidden
correlations and daytime dreams.
Vivian Maier (1926–2009) utcai
fotográfus a véletlen folytán, 2007-ben
megkerült életműve még mindig rengeteg
felfedeznivaló titkot hordoz. A város
mindennapi történetei mellett észrevette
az urbánus élet szokatlan, különös
helyzeteit, azokat a szinte szürreális
eseményeket is, amelyek a város rejtett
összefüggéseit és nappali álmait alkotják.

29/09/2017 – 07/01/2018
Continuing Memories
Folyamatos emlékezet
This exhibition, opening at the Hungarian
National Gallery in late September, spans
the 50-year career of photographer Péter
Korniss, whose unerringly observant and
analytical approach to social changes has
constantly shaped and reshaped his own
realm of imagery.
His attention gradually shifted from
traditional peasant culture towards
the globalised world and the trials and
tribulations of itinerant workers. One section
of the exhibition concentrates on photos
of the Transylvanian women who come to
Budapest in search of work. These images,
produced in the last three years, have never
been exhibited before.

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 – 04/03/2018
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

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

Fejkendős lány, 1975
© Várfok Galéria, Budapest
© Korniss Péter

Korniss Péter a munkásságának
középpontjában az eltűnőben lévő erdélyi
és magyarországi paraszti életmód
dokumentarista ábrázolása áll. A Magyar
Nemzeti Galériában szeptember végétől
látható kiállítása fél évszázadot fog át, s elénk
tárja a társadalmi változásokra nyitott, azokat
folyamatosan elemző, majd abból saját képi
világát megteremtő fotográfus pályáját.
A hagyományos paraszti kultúrától
elindulva fokozatosan a globalizálódott
világ s a vendégmunkás lét kerül ﬁgyelme
középpontjába. A kiállítás utolsó szekciója
a Budapesten munkát vállaló erdélyi
asszonyokkal foglalkozik. Ez a sorozat az elmúlt
három évben készült, és a Magyar Nemzeti
Galéria kiállításán látható első alkalommal.

AZ MVM ZRT. IMMÁRON
TIZEDIK ALKALOMMAL
DÍJAZTA A
LEGTEHETSÉGESEBB
FIATAL MAGYAR
ZENEMŰVÉSZEKET. A
JUNIOR PRIMA DÍJAT IDÉN
IS TÍZ TEHETSÉG VEHETTE
ÁT AZ OKTÓBER 11-ÉN
RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN
A MÜPA ÜVEGTERMÉBEN.

Az MVM Zrt. immáron tizedik alkalommal díjazta a legtehetségesebb ifjú magyar
zeneművészeket. A Junior Prima Díjat idén is tíz ﬁatal vehette át október 11-én a Müpa
Üvegtermében. A kuratórium a jelöltek közül 2017-ben elismerésben részesítette
Balogh Ádám zongoraművészt, Varga Oszkár hegedű- és brácsaművészt, Horti
Lilla operaénekest, Dolﬁn Balázs gordonkaművészt, Lukács Gergely tubaművészt,
Balogh Tamás jazz-zongoraművészt és zeneszerzőt, Sztán Attila harsonaművészt,
Kovács Levente zeneszerzőt, Szalai Lotti gitárművészt és Balázs István gordonkaművészt, akik a tizedik Junior Prima Díj nyerteseiként fejenként kétmillió forintos
támogatásban részesültek.

BUDAPEST
Gizi Bajor Actors’
Museum
Bajor Gizi
Színészmúzeum
XII., Stromfeld Aurél út 16.
We-Su: 2pm – 6pm
www.oszmi.hu
27/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM3: New drama, new
stage- The attempts of the Hungarian
avant-garde in the theatre
KASSÁKIZMUS3: Új dráma, új színpad
– A Magyar avantgárd színházi
kísérletei
Theatre has always been an important
question in Kassák’s newspapers as
well as in the „movements” built around
them. The exhibition presents the early
attempts of the Hungarian avant-garde
in the theatre and the less-known
work of the Kassák- circle through four
thematic units.
A színház a kezdetektől fontos kérdés volt
Kassák folyóirataiban és a köréjük épült
„mozgalomban” egyaránt. A kiállítás négy
tematikus egységen keresztül mutatja
be a magyar avantgárd korai színpadi
kísérleteit, a Kassák-kör kevéssé ismert
színpadi munkásságát.

Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos u. 158.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
08/11/2017 – 07/01/2018
Bell Jar – A thematic debut exhibition
of the Hermina Artist Collective
BÚRA – A Hermina Alkotócsoport
bemutatkozó tematikus kiállítása
The community, which has been active
since Spring 2015, includes composers and
visual artists. The fact that various artistic
tendencies converge might in some
instances appear deliberate, but with
time, the boundaries were washed away,
and members now seek possibilities for
collaborative artistic endeavours on their
own initiative.
A 2015 tavasza óta működő közösséget
zeneszerzők és képzőművészek alkotják.
Hogy különböző művészeti irányok
találkoznak, direktnek, esetenként
erőltetettnek tűnhet, de idővel elmosódtak
a határok, és a tagok már önmaguktól
keresik a közös alkotás lehetőségét;
ha szükségesnek érzik, reﬂektálnak
egymásra.

Institut français de
Budapest
Francia Intézet
I., Fő u. 17
Mo–Fr: 8am – 10pm,
Sa: 8pm – 5pm
www.franciaintezet.hu
11/09/2017 – 26/11/2017
Tamás Zankó: Reproductions of
architectural blueprints
Zankó Tamás: Építészeti tervrajzok
reprodukciói
The painting of Tamás Zankó (1931-2009)
is typiﬁed by his unique technique, his
stage-settings for operas and his costume
designs are by his love of music, his
architecture by utopian insights, and his
wall paintings by the game among shadow
and light. In his rich life’s work a unique
artistic universe is reﬂected.
Zankó Tamás (1931-2009) festészetét
egyedi technika, operákhoz készített
színpadképeit és jelmezterveit a zene értő
szeretete, építészeti munkáit utópisztikus
látásmód, falfestményeit a fény és árnyék
játéka jellemzi. Gazdag életművében egy
sajátos művészi univerzum tükröződik a
maga sokféleségében.

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 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 kelet-képét jól
reprezentáló mulatót.
A kiállítás bepillantást nyújt Shanghai
világába az akkoriban ott élő magyarok
hagyatéka révén, valamint bemutatja a
magyar művészetet érő keleti hatásokat.

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We-Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
20/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM2: The new Kassák
- The horse dies and the birds ﬂy out
KASSÁKIZMUS2: Az új Kassák
– A ló meghal és a madarak
kiröpülnek
The centre of the exhibition is Kassák’s
autobiographically inspired work:
The horse dies and the birds fly out,
which process his trip in 1909 to Paris:
the process in which Kassák became
a poet from an ordinary metalworker. The exhibition points out the
discrepancy between the Dadaistic
poetic world by the „new Kassák” which
is internationally accepted and the
national refusal.
A kiállítás középpontjában Kassák
önéletrajzi ihletésű remekműve, A ló
meghal és a madarak kiröpülnek című
költemény áll, amely 1909-es párizsi
utazását dolgozza fel: azt a folyamatot,
melynek során Kassák az egyszeri
vasmunkásból költő lett. A kiállítás arra az
ellentmondásra is rávilágít, amely az „új
Kassák” által létrehozott dadaista költői
világ nemzetközi beágyazottsága és hazai
elutasítása között feszült.

Kiscell Museum
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli utca 108.
Tu – Su: 10am – 4pm
www.kiscellimuzeum.hu
29/09/2017 – 31/12/2017
LAMP! A Design Icon in the Light
of Art
Lámpa! – Egy design ikon a kortárs
művészet fényében
An iconic lamp, the early masterwork of
Wilhelm Wagenfeld, created in the metal
workshop of the Weimar Bauhaus is in the
limelight of the exhibition. The artwork
is presented through the lenses of a
bunch of prominent artists of the early
20th century. These series of sketches,
illustrating period tastes of decor, are
exhibited for the ﬁrst time.
A kiállítás fókuszában egy lámpa,
Wilhelm Wagenfeld 1924-es, Bauhaus
fémműhelyében tervezett műve áll.
A lámpát neves kortárs művészek
átértelmezésében mutatják be – nem
tiszteletköröket, hanem szabad művészi
asszociációkat kiállítva. A mintegy
ötven asztali- és mennyezetilámpa
skiccet, falikar- és csillártervtervet első
alkalommal láthatja a nagyközönség.

17/10/2017 – 26/11/2017
Reﬂections
Reﬂexiók
From pop art paintings to environments
and coloured pattern prints on waxed
canvas, from exhibition and theatrical
decorations to autonomous art pieces:
a great variety of techniques appear in
the work of Tamás Zankó whose art is
presented to the Hungarian public for the
ﬁrst time here in the Church of Kiscell
Museum.
A pop art festményektől az
environmentekig és a festékszóróval
viaszolt vászon felületre készült
sablonnyomatokig, a kiállítási és színpadi
dekorációtól az autonóm művekig számos
stílusban, műfajban, a legkülönbözőbb
technikákkal alkotott Zankó Tamás,
akinek a munkái először kerülnek a
hazai közönség elé a Kiscelli Múzeum
Templomterében.

Klebelsberg
Cultural Centre
Klebelsberg
Kultúrkúria
II., Templom u. 2-10.
Mo-Su: 10am –6pm
www.kulturkuria.hu
02/11/2017 – 28/11/2017
Budapest – The City Of Kids
Meseváros – Budapest
The exhibition presents the city from a
unique aspect- through illustrations of
Children’s books. What is our city like
as reflected in storybooks? For adults,
it is a noisy, bustling medium, but for
the small ones it is full of surprises and
things to explore. In the art exhibition
we can see the work of twenty noted
Hungarian storybook illustrators.
A kiállítás a fővárost sajátos nézőpontból
tárja elénk - a gyerekeknek szánt könyvek
illusztrációin át. Milyen a mesekönyvek,
gyerekkönyvek illusztrációiból
kibontakozó fővárosunk képe? A felnőttek
számára zajos, nyüzsgő közeg, a benne élő
kicsiknek csupa meglepetés és felfedésre
váró látnivaló. A tárlat mintegy húsz neves
hazai gyermekkönyv-illusztrátor alkotását
mutatja be.

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

01/08/2017 – 31/12/2018
Westkunst – Ostkunst – A Selection
from the Collection
Westkunst – Ostkunst – Válogatás a
gyűjteményből
The artworks of the museum’s collection
are partly from America and NorthernEurope, partly from former Socialist
countries. With the help of the selection,
we may examine characteristics,
consonances, diﬀerences as well as
artistic-cultural parallels between Western
and Eastern art.
A múzeum gyűjteményében található
alkotások egy része amerikai és nyugateurópai, a másik rész posztszocialista
országokból származik. A válogatás által
a keleti és nyugati művészet kulturális
párhuzamait; a jellegzetességeket,
azonosságokat, illetve különbözőségeket
vizsgálhatjuk meg.

Hungarian House of
Photography - Mai
Manó House
Magyar Fotográfusok
Háza - Mai Manó Ház

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

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria
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 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 a Szépművészeti Múzeum –
Magyar Nemzeti Galéria kamarakiállítást
rendez. 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
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.

VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu-Sa: 10am – 6pm
www.mnm.hu
18/10/2017 – 07/01/2018
Geraldine – The White Rose of
Hungary
Geraldine – Magyarország fehér
rózsája

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo-Su: 11pm – 7pm
www.capacenter.hu
07/10/2017 – 26/11/2017
Capa in Israel
Capa Izraelben

The life of the White Rose of Hungary,
Countess Geraldine Apponyi (1915-2002),
Queen Consort of Albania is presented by
showcasing archive photographs focusing
on her wedding, which took place in Tirana,
in 1938. The collection also unravels her
connection to the Museum, as almost all of
her biographies mention that she worked
here for a short period of time.
A kiállítás archív fényképek segítségével
mutatja be a Magyarország fehér
rózsájának is nevezett Apponyi Geraldine
grófnő (1915-2002), a néhai albán királyné
életét, elsősorban az 1938-as tiranai
esküvőt állítva középpontba. Ezen kívül
feltárja kapcsolatát a Nemzeti Múzeummal,
ugyanis majd minden életrajzában említés
található arra, hogy a grófkisasszony rövid
ideig a Múzeumban dolgozott.

Capa took photographs in Israel several
times between 1948 and 1950. He
captured the reality of the newly founded
Jewish state’s ﬁrst years. The photographs
taken in this heroic, but at the same time
ambiguous period, present a true image
of the life experience ﬁlled with pain and
uncertainty, and yet still optimistic, naive
and idealistic, which pervaded the ordinary
life of Israel’s pioneers.
Capa Izraelben 1948 és 1950 között
több alkalommal fényképezett, ahol
az újonnan alapított zsidó állam első
éveinek valóságát örökítette meg. Izrael
születésének heroikus, ugyanakkor
ellentmondásos időszakában készült
felvételek hű képet festenek arról az
optimista, naiv és idealista életérzésről,
mely áthatotta az izraeli pionírok
hétköznapjait.

Ethnographic Museum
Néprajzi Múzeum

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

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.

17/11/2017 – 18/02/2018
Within Frames – The Art of the Sixties
in Hungary (1958 – 1968)
Keretek között – A hatvanas évek
művészete Magyarországon (1958 –
1968)

Petőﬁ Literary Museum
Petőﬁ Irodalmi Múzeum

The sixties were among the most
contradictious ages in Hungarian art: the
conventions of socialist realism, with
their fake heroism and agitational intent
were still there from the previous decade,
but they were now joined by provocative
neo-avant-garde tendencies. This was a
period of doubletalk, of reading between
the lines, of a sophisticated culture of
communication based on coding and
decoding.
Az 1960-as évek a magyar művészet
egyik legellentmondásosabb korszaka
volt. Még éltek az elmúlt évtized
szocreáljának hamisan heroikus, agitatív
ábrázolási konvenciói, de már érlelődtek
a provokatív neoavantgárd törekvések
is. A nyílt beszéd helyett ekkor alakult ki
igazán a kettős beszéd, a sorok között
olvasás, a kódolás és dekódolás raﬁnált
kommunikációs kultúrája.

13/10/2017 – 25/02/2018
KASSÁKISM1: The new art. The
Viennese MA in the networks of
international avant-garde
KASSÁKIZMUS1: Az Új művészet
– A bécsi MA az avantgárd
nemzetközi hálózataiban

VI., Nagymező u. 20.
Mo-Fr: 2pm – 7pm;
Sa-Su: 11am – 7pm
www.maimano.hu

V., Károlyi M. u. 16.
Tu-Su: 10am – 6pm
www.pim.hu

The exhibition studies how Kassák
and his movement integrated into the
international networks of avant-garde and
how he became a founder of the new art.
In accordance with the MA newspaper’s
thinking, Kassák and his circle’s literary and
artistic activity are presented together.
A kiállítás azt vizsgálja, hogy Kassák
és mozgalma hogyan integrálódott az
avantgárd nemzetközi hálózataiba és maga
Kassák hogyan vált az új művészet egyik
alakítójává. A MA folyóirat összművészeti
gondolkodásához híven Kassák és körének
irodalmi és képzőművészeti aktivitása
együttesen kerül bemutatásra.

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

The Castle Garden
Vigadó
Bazaar – Guards’ Palace Vigadó
V., Vigadó tér 2.
(Northern Palace)
Mo-Su: 10am – 7pm
Várkert Bazár –
www.vigado.hu
Testőrpalota
21/10/2017 – 19/11/2017
Mini
Pictures – Picture Pairs
(Északi palota)
Miniképek – Képpárok

I., Ybl Miklós tér 6.
Tu-Su: 10am – 5.30pm
www.varkertbazar.hu
15/10/2017 – 14/01/2018
Between Heaven and Earth – The
Bible in Hungarian Art
Ég és föld között – A Biblia a magyar
képzőművészetben
The 500th anniversary of the Reformation
was celebrated with an extensive series
of exhibitions. The Budapest exhibition
seeks to commemorate the event with an
art-historically unconventional selection
of artworks that explore the world of the
Bible, faith, and the ultimate questions of
human life and encapsulates and crowns
the previous three exhibitions.
A reformáció 500.évfordulójának a
budapesti kiállítás azzal kíván emléket
állítani, hogy a Biblia világával, a hittel és
az emberi sorskérdésekkel foglalkozó
képzőművészeti alkotásokból egy
művészettörténeti szempontból
rendhagyó válogatást nyújt, amely
tematikájában és szellemiségében
összefoglalása és betetőzése lesz a
Reformáció 500 kiállítássorozatnak.

Pesti Est ART impresszum
Lapigazgató: Viszmeg Krisztina
Szerkesztők: Dalanics Dorina, Katona Ágnes,
Kunyik Kinga, Viszmeg Henrietta
Layout: Egervári Réka
Kiadó: Minnetonka Lapkiadó Kft.
A szerkesztőség címe: 1013 Budapest,
Várkert rkp. 17.

The conception is that the exhibition
shows artistic aspirations in many ways,
with high artistic quality, and the variation
in aspects and in techniques makes it
spectacular. Each year a hundred painters
get invitation to the exhibition. This time
the artists had to make a 20x 20 cm
big picture that can make their artistic
programs even more expressive.
A koncepció, hogy a kiállítás széles
kitekintésben mutasson be festői
törekvéseket, magas művészi minőséggel.
A szemléletbeli és technikai sokféleség
látványos eseménnyé teszi a kiállítást,
amelyre évről-évre mintegy száz festő
kap meghívást. Most minden alkotónak
két darab 20 x 20 cm méretű képet kell
készítenie, így mélyebben fejeződhet ki
egy-egy alkotói program.

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
Telefon: +36 1-782-9843, info@pestiest.hu
Terjesztés: terjesztes@pestiest.hu
Hirdetésfelvétel: sales@pestiest.hu
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.,
1211 Budapest, Központi út 69-71.
Telefon: 06 1 278 5000
Ügyvezető: Oláh Miklós vezérigazgató
ISSN 1785-2315

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 mozaikkollázs 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.

03/11/2017 – 28/01/2017
The exhibition of graphic artist
Líviusz Gyulai
Gyulai Líviusz graﬁkusművész
kiállítása
Líviusz Gyulai gained his reputation as
the illustrator of the Psyché from Sándor
Weöres. On the exhibition he enhances the
visitor with amazing changes in aspects
and exciting variation in styles: seemingly
the topics are diﬀerent, yet he ﬁnds the
perfect form and technique for each, while
he remains his true self.
Gyulai Líviuszt Weöres Sándor
Psychéjének illusztrátorként ismerhette
meg a közönség. A tárlaton bravúros
nézőpontváltásokkal és izgalmas
stílusváltásokkal varázsolja el a szemlélőt:
látszólag különböző témák, mégis
mindegyikhez megleli a tökéletes formát
és technikát, és közben minden esetben
csorbítatlanul Gyulai Líviusz marad.
Programinformáció: est.hu
A szerkesztőség a programinformációkat a saját
szerkesztési elvei szerint jeleníti meg.
A műsorváltozásokért, a kiadványban megjelenő
adatok valóságtartalmáért és a képek
jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
A következő megjelenés: november 30.
Szerkesztőségi lapzárta: november 17.

Stefania Palace Honved Cultural Centre
Stefánia Palota –
Honvéd Kulturális
Központ
XIV., Stefánia út 34-36.
Mo – Su: 8am – 10pm
www.bphkk.hu
12/10/2017 – 31/03/2018
Stefánia Statuepark- II. Autumn Art
Exhibition
Stefánia Szoborpark - II. Őszi Tárlat
The Stefánia Statuepark is now the
location of the representative art
exhibition, which presents all the
Hungarian contemporary statuary, and its
traditional and experimental directions.
The presentation of the exclusively bigsized pieces – with the intention to renew
the street statuary – with no antecedent
in the history of the Hungarian statuary.
A kortárs magyar szobrászművészet
egészét átfogó, annak hagyományos
és kísérletező irányzatait is felvonultató
reprezentatív tárlatok helyszínévé
válik a Stefánia Szoborpark. A kizárólag
nagyméretű alkotások szabadtéri
bemutatása – a köztéri szobrászat
megújításának szándékával – előzmény
nélküli a magyar szobrászművészet
kiállításainak történetében.

Hungarian
National Gallery
Magyar
Nemzeti Galéria

05/10/2017 – 07/01/2018
The Secret Passion
A titkos szenvedély
Although we know a lot about street
photographer Vivian Maier (1926–2009),
her life-work – that has beem found
accidentally in 2007 – still hides a lot
of secrets waiting to be discovered.
Besides the city’s everyday stories, she
also noticed the unusual and strange
situations of urban life, the almost surreal
events which constitute the city’s hidden
correlations and daytime dreams.
Vivian Maier (1926–2009) utcai
fotográfus a véletlen folytán, 2007-ben
megkerült életműve még mindig rengeteg
felfedeznivaló titkot hordoz. A város
mindennapi történetei mellett észrevette
az urbánus élet szokatlan, különös
helyzeteit, azokat a szinte szürreális
eseményeket is, amelyek a város rejtett
összefüggéseit és nappali álmait alkotják.

29/09/2017 – 07/01/2018
Continuing Memories
Folyamatos emlékezet
This exhibition, opening at the Hungarian
National Gallery in late September, spans
the 50-year career of photographer Péter
Korniss, whose unerringly observant and
analytical approach to social changes has
constantly shaped and reshaped his own
realm of imagery.
His attention gradually shifted from
traditional peasant culture towards
the globalised world and the trials and
tribulations of itinerant workers. One section
of the exhibition concentrates on photos
of the Transylvanian women who come to
Budapest in search of work. These images,
produced in the last three years, have never
been exhibited before.

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 – 04/03/2018
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

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

Fejkendős lány, 1975
© Várfok Galéria, Budapest
© Korniss Péter

Korniss Péter a munkásságának
középpontjában az eltűnőben lévő erdélyi
és magyarországi paraszti életmód
dokumentarista ábrázolása áll. A Magyar
Nemzeti Galériában szeptember végétől
látható kiállítása fél évszázadot fog át, s elénk
tárja a társadalmi változásokra nyitott, azokat
folyamatosan elemző, majd abból saját képi
világát megteremtő fotográfus pályáját.
A hagyományos paraszti kultúrától
elindulva fokozatosan a globalizálódott
világ s a vendégmunkás lét kerül ﬁgyelme
középpontjába. A kiállítás utolsó szekciója
a Budapesten munkát vállaló erdélyi
asszonyokkal foglalkozik. Ez a sorozat az elmúlt
három évben készült, és a Magyar Nemzeti
Galéria kiállításán látható első alkalommal.

AZ MVM ZRT. IMMÁRON
TIZEDIK ALKALOMMAL
DÍJAZTA A
LEGTEHETSÉGESEBB
FIATAL MAGYAR
ZENEMŰVÉSZEKET. A
JUNIOR PRIMA DÍJAT IDÉN
IS TÍZ TEHETSÉG VEHETTE
ÁT AZ OKTÓBER 11-ÉN
RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN
A MÜPA ÜVEGTERMÉBEN.

Az MVM Zrt. immáron tizedik alkalommal díjazta a legtehetségesebb ifjú magyar
zeneművészeket. A Junior Prima Díjat idén is tíz ﬁatal vehette át október 11-én a Müpa
Üvegtermében. A kuratórium a jelöltek közül 2017-ben elismerésben részesítette
Balogh Ádám zongoraművészt, Varga Oszkár hegedű- és brácsaművészt, Horti
Lilla operaénekest, Dolﬁn Balázs gordonkaművészt, Lukács Gergely tubaművészt,
Balogh Tamás jazz-zongoraművészt és zeneszerzőt, Sztán Attila harsonaművészt,
Kovács Levente zeneszerzőt, Szalai Lotti gitárművészt és Balázs István gordonkaművészt, akik a tizedik Junior Prima Díj nyerteseiként fejenként kétmillió forintos
támogatásban részesültek.

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/06/2017 – 08/01/2018
Child in Hungarian Fine Art – From the
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 Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Sa: 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.

GYŐR
Esterházy Palace
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.romer.hu
14/10/2017 – 19/11/2017
János Aknay – Angelic geometry
Aknay János – Angyali geometria
The recurring motifs of Aknay’s painting
from the built environment are the house
and the window, and the angel and the

cross from the sanctiﬁed topic. All this is
derived from the duality of the traditional
elements of architecture in Szentendre
and the city’s progressive art heritage.
Aknay festészetének visszatérő
motívumai az épített környezet
világából a ház és az ablak, a szakrális
tematikából az angyal és a kereszt. Mindez
a szentendrei építészeti hagyomány
architektonikus elemeiből, és a városra
jellemző progresszív művészeti örökség
kettősségéből ered.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák
András út 16-18.
Tu – Su: 10am – 6pm
www.tornyaimuzeum.hu
08/10/2017 – 12/11/2017
Tamás Szvet: MOON-FIELD
HOLD-MEZŐ – Szvet Tamás
kiállítása
At the exhibition of the Rudnay Gyula
Art Scholarship, Tamás Szvet’s works
represent the city and the collective
memory. The artworks visualise the
haziness of memory and the fantasies
that ﬁll in the blur, the love of Earth
and the exciting past of
Hódmezővásárhely.
A Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj
beszámoló kiállításán Szvet Tamás a
várossal, és a kollektív emlékezettel
foglalkozik. A munkák Hódmezővásárhely
izgalmas múltját, a föld szeretetét, és
az emlékezet ködét, illetve az azt kitöltő
fantáziákat vizualizálja.

08/10/2017 – 12/11/2017
Áttekintés – Kondor Attila kiállítása
Attila Kondor: The Paths of Attention
A painting is a result, an endpoint and
a new starting point at the same time.
The paint layers placed on the top of
one another record all the moments of
concentration following one another. The
end result of the creative process stops
time virtually; thus this “timeless” object
concentrates the observer’s time. But
where does the picture invite and lead the
observer?
A festmény egyszerre eredmény, végpont
és új kiindulópont. Az egymás fölé
kerülő festékrétegek az összpontosítás
megannyi egymásra következő pillanatát
rögzítik. Az alkotómunka folyamatának
végeredménye virtuálisan megállítja az
időt; az így kapott „időtlen” tárgy a néző
idejét összpontosítja. De hová hívja, hová
vezeti a nézőt a kép?

MISKOLC
Actor’s Museum
Színészmúzeum
Miskolc, Déryné u. 3.
Tu – Su: 9am – 5pm
www.hermuz.hu
08/09/2017 – 03/12/2017
Dargay 90 - From the stage to the
drawing board
Dargay 90 – A színpadtól a rajzpadig
The exhibition is about Dargay, the
scene painter, the promising designer
and cartoon-maker. On the show we
can see his most successful animated
movies and comics, but finding his way
and his voice also has an important role
in the temporary exhibition, which is
integrated to the museum’s permanent
one.

A kiállításon Dargay legsikeresebb
animációs ﬁlmjei és képregényei
mellett az útkeresés, a saját hang
megtalálása is kiemelt helyet foglal el
a kamarakiállításban, amely a múzeum
állandó kiállításába ágyazottan mesél
Dargayról, a díszletfestőről, egykor
ígéretes látványtervezőről, majd
fáradhatatlan rajzﬁlmesről.

PAKS
Paks Gallery
Paksi Képtár
Paks, Tolnai út 2.
Tu – Fr: 10am – 6pm,
Sa – Su: 12am – 6pm
www.paksikeptar.hu
07/10/2017 – 14/01/2018
Agro scenario – Exhibition by Zsolt
Molnár
Agrár forgatókönyv – Molnár Zsolt
kiállítása
The exhibition presents Zsolt Molnár’s
thematic series as chapters of a virtual
ecological- synopsis that can be
read in informal order. The previewpictures of the displayed forms are
mostly the tools and machines of
agriculture, of which working principle and
structural construction Molnar had hunt
up, study and abstract into geometric
structures.
A kiállítás Molnár Zsolt tematikus
sorozatait egy virtuális öko-szinopszis
kötetlen sorrendben összeolvasható
fejezeteiként mutatja be. A
képfelületeken megjelenített formák
előképei többnyire az agrárkultúrából
ismert eszközök és munkagépek,
amelyeknek működési elvét, szerkezeti
felépítéseit Molnár Zsolt felkutatta,
tanulmányozta, majd geometrikus
struktúrákká absztrahálta.

SZEGED
Kass Gallery
Kass Galéria
Szeged, Vár u. 7.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/06/2017 – 31/12/2017
Kass and the Theatre
Kass és a színház
The exhibition oﬀers a selection from
the theatre-themed works of graphic
designer, printmaker and illustrator J
ános Kass. The collection showcases
his illustrations made for Hamlet,
Háry János, The Tragedy of Man
and Bluebeard’s Castle, among many
others.
Kass János színházi témájú graﬁkáit,
műveit mutatják be a Kass és a színház
című tárlaton: többek között a Hamlet,
a Háry János, Az ember tragédiája és a
Kékszakállú herceg vára című művekhez
készült illusztrációkat láthatják az
érdeklődők.

A Kass Galéria kiállításán a Jacob
Ferdinand Schreiber nyomdájában
készült papírszínház húsz színpadi
jelenetét tekinthetik meg a látogatók,
melyek Európa-szerte ismertté váltak.
A tárlaton az érdeklődők többek között
A varázsfuvola, a Csipkerózsika, a
Hamupipőke, vagy éppen a Nyolcvan
nap alatt a Föld körül papírszereplőivel is
találkozhatnak.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
07/10/2017 – 19/11/2017
Chaos and Order
Káosz és Rend
It is the ﬁfth time the Hungarian Creative
Artist’s National Association organises
a thematic exhibition for its members.
Instead of the original masterpieces, the
visitors can see same-sized digital prints.
This way the exhibition itself interprets
the topic: it sets order in the mass of art
pieces with the help of a spatial structure,
so we can get a clear picture in the chaos
of Hungarian art.
A Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete immár ötödik alkalommal
rendez tematikus kiállítást tagjai
számára. Az eredeti művek helyett
azonos méretű, digitális printekkel
találkozhatnak a látogatók, így a kiállítás
maga is értelmezi a témát: a művek
sokaságában rendet, rendszert hoz
létre egy körbejárható téri struktúra
segítségével, hogy áttekintő képet
kapjunk a hazai művészi rendkísérletek
káoszában.

06/10/2017 – 20/12/2017
Secession from above
Szecesszió madártávlatból
The art exhibition presents thirteen
important buildings of the well-performing
secessional architecture in Szeged. It
shows such an unusual aspect that cannot
be seen by the by-passers. It pictures
the extensive, well-focused architectural
experience of the period around a hundred
years ago.
A tárlat az igen gazdag eredményt
felvonultató szegedi szecessziós
építészet tizenhárom fontos
épületét mutatja be, olyan szokatlan
nézőpontokból, ahogyan a járókelők, az
utca embere azt egyáltalán nem láthatják,
érzékeltetve egy száz évvel ezelőtti
korszak alapos, mindenre odaﬁgyelő
építészeti gyakorlatát.

SZÉKESFEHÉRVÁR
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
06/10/2017 – 19/11/2017
Intersections
Metszéspontok
Movie, art, music: case studies from
Hungarian movies in the eighties. The
aim of the exhibition is to expose the
perspective of the eighties’ movie
art, in which the intersections of the
contemporary art and the musical
tendencies are presented in the applied
artistic environment of the movie.
Film, képzőművészet, zene:
esettanulmányok a nyolcvanas évek
magyar ﬁlmjeinek köréből. A kiállítás
célja, hogy feltáruljon a nyolcvanas évek
ﬁlmművészetének az a perspektívája,
amelyben a korszak zenei tendenciái és a
kortárs képzőművészet metszéspontjai
kirajzolódnak a ﬁlm alkalmazott művészeti
környezetében.

SZENTENDRE
Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
13/09/2017 – 19/11/2017
Recollection
Előhívás
The exhibition gives an insight into the
life of artists in Szentendre. We can get a
picture about the life, work and pastimes
of painters, sculptors and applied artists
– today and in the past. The collection
showcases private photos found in
cardboard boxes, drawers and folders to
make the exhibition personal.
A kiállítás betekintést enged a szentendrei
művészeti életbe, megnézhetjük, hogyan
léteznek, alkotnak, szórakoznak a város
festői, szobrászai, iparművészei – egykor
és ma. A válogatáskor a személyességen
volt a hangsúly, többek közt ﬁókokból,
dobozokból, mappákból kerültek elő privát
fotók.

TIHANY
KOGART Exhibitions
Tihany
KOGART Kiállítások
Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Until 31st of October:
Mo–Su: 10am – 6pm
www.kogarttihany.hu
15/09/2017 – 12/11/2017
Gems of the Corvinus Collection
A Corvinus Gyűjtemény gyöngyszemei
Since its establishment 25 years ago,
Kempinski Hotel Corvinus Budapest
has always been committed to support
culture, and now it boasts a collection
with hundreds of works by contemporary
Hungarian artists. In September 2017,
Kempinski will oﬀer a taste of this rich
collection with a selection presented at
KOGART’s gallery in Tihany.
A Kempinski Hotel Corvinus Budapest 25 éves
fennállása alatt kiemelt hangsúlyt fektetett a
kultúra támogatására: így alakította ki saját,
több száz darabot számláló, kortárs magyar
műalkotásokat felölelő képzőművészeti
gyűjteményét. A több mint 30 alkotást
felvonultató kiállításon betekintést nyerhetünk
a Kempinski gazdag kollekciójába.

VÁC
Pannonia House –
Ignác Tragor Museum
Pannónia Ház – Tragor
Ignác Múzeum

LÉPJ KI A FÉNYRE!
www.mvmedison.hu

Jelentkezz az MVM Group energetikai startup programjába!

Vác, Köztársaság út 19.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.muzeumvac.hu
15/09/2017 – 30/04/2018
The thousand-faced artist- a
collection of the legacy of Gyula Hincz
Az ezerarcú művész – válogatás a
Hincz Gyula hagyatékból
Gyula Hincz was one of the most versatile
and productive artists of the 20th
century, who was recognised nationally
as well as internationally. The exhibition
aims to determine the steps of his life’s
work and to guide the visitors through
these periods. Along with the paintings,
small plastic works of Hincz are shown
and through the hallway we can see a
collection of the artist’s graphical works.
Hincz Gyula a 20. századi magyar művészet
egyik legsokoldalúbb és legtermékenyebb,
országosan és nemzetközileg is elismert
szereplője volt. A kiállítás az életmű egyes
állomásainak meghatározására tesz kísérletet,
végigvezetve a látogatót a Hincz-életmű
szakaszain. A festmények mellett helyet kapnak
Hincz kisplasztikái is, az épület folyosóin pedig a
művész grafikai munkáiból látható egy válogatás.

09/09/2017 – 31/12/2017
Schreiber’s Children Theatre
Schreiber-Gyermek-Színház

November 2017

The exhibition displays the fascinating
world of paper theatres. Visitors can
see twenty scenes, which were made
in the printing house of Jacob Ferdinand
Schreiber. These scenes became wellknown all over Europe. The collection
presents the famous characters of
Cinderella, The Magic Flute, Sleeping
Beauty and Around the World in Eighty
Days, among others.

János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely
08/10/2017 – 12/11/2017
Áttekintés – Kondor Attila kiállítása
Attila Kondor: The Paths of Attention

Esterházy Palace
Esterházy-palotat
Győr

14/10/2017 – 19/11/2017
János Aknay – Angelic Geometry
Aknay János – Angyali geometria

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/06/2017 – 08/01/2018
Child in Hungarian Fine Art – From the
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 Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Sa: 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.

GYŐR
Esterházy Palace
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.romer.hu
14/10/2017 – 19/11/2017
János Aknay – Angelic geometry
Aknay János – Angyali geometria
The recurring motifs of Aknay’s painting
from the built environment are the house
and the window, and the angel and the

cross from the sanctiﬁed topic. All this is
derived from the duality of the traditional
elements of architecture in Szentendre
and the city’s progressive art heritage.
Aknay festészetének visszatérő
motívumai az épített környezet
világából a ház és az ablak, a szakrális
tematikából az angyal és a kereszt. Mindez
a szentendrei építészeti hagyomány
architektonikus elemeiből, és a városra
jellemző progresszív művészeti örökség
kettősségéből ered.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák
András út 16-18.
Tu – Su: 10am – 6pm
www.tornyaimuzeum.hu
08/10/2017 – 12/11/2017
Tamás Szvet: MOON-FIELD
HOLD-MEZŐ – Szvet Tamás
kiállítása
At the exhibition of the Rudnay Gyula
Art Scholarship, Tamás Szvet’s works
represent the city and the collective
memory. The artworks visualise the
haziness of memory and the fantasies
that ﬁll in the blur, the love of Earth
and the exciting past of
Hódmezővásárhely.
A Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj
beszámoló kiállításán Szvet Tamás a
várossal, és a kollektív emlékezettel
foglalkozik. A munkák Hódmezővásárhely
izgalmas múltját, a föld szeretetét, és
az emlékezet ködét, illetve az azt kitöltő
fantáziákat vizualizálja.

08/10/2017 – 12/11/2017
Áttekintés – Kondor Attila kiállítása
Attila Kondor: The Paths of Attention
A painting is a result, an endpoint and
a new starting point at the same time.
The paint layers placed on the top of
one another record all the moments of
concentration following one another. The
end result of the creative process stops
time virtually; thus this “timeless” object
concentrates the observer’s time. But
where does the picture invite and lead the
observer?
A festmény egyszerre eredmény, végpont
és új kiindulópont. Az egymás fölé
kerülő festékrétegek az összpontosítás
megannyi egymásra következő pillanatát
rögzítik. Az alkotómunka folyamatának
végeredménye virtuálisan megállítja az
időt; az így kapott „időtlen” tárgy a néző
idejét összpontosítja. De hová hívja, hová
vezeti a nézőt a kép?

MISKOLC
Actor’s Museum
Színészmúzeum
Miskolc, Déryné u. 3.
Tu – Su: 9am – 5pm
www.hermuz.hu
08/09/2017 – 03/12/2017
Dargay 90 - From the stage to the
drawing board
Dargay 90 – A színpadtól a rajzpadig
The exhibition is about Dargay, the
scene painter, the promising designer
and cartoon-maker. On the show we
can see his most successful animated
movies and comics, but finding his way
and his voice also has an important role
in the temporary exhibition, which is
integrated to the museum’s permanent
one.

A kiállításon Dargay legsikeresebb
animációs ﬁlmjei és képregényei
mellett az útkeresés, a saját hang
megtalálása is kiemelt helyet foglal el
a kamarakiállításban, amely a múzeum
állandó kiállításába ágyazottan mesél
Dargayról, a díszletfestőről, egykor
ígéretes látványtervezőről, majd
fáradhatatlan rajzﬁlmesről.

PAKS
Paks Gallery
Paksi Képtár
Paks, Tolnai út 2.
Tu – Fr: 10am – 6pm,
Sa – Su: 12am – 6pm
www.paksikeptar.hu
07/10/2017 – 14/01/2018
Agro scenario – Exhibition by Zsolt
Molnár
Agrár forgatókönyv – Molnár Zsolt
kiállítása
The exhibition presents Zsolt Molnár’s
thematic series as chapters of a virtual
ecological- synopsis that can be
read in informal order. The previewpictures of the displayed forms are
mostly the tools and machines of
agriculture, of which working principle and
structural construction Molnar had hunt
up, study and abstract into geometric
structures.
A kiállítás Molnár Zsolt tematikus
sorozatait egy virtuális öko-szinopszis
kötetlen sorrendben összeolvasható
fejezeteiként mutatja be. A
képfelületeken megjelenített formák
előképei többnyire az agrárkultúrából
ismert eszközök és munkagépek,
amelyeknek működési elvét, szerkezeti
felépítéseit Molnár Zsolt felkutatta,
tanulmányozta, majd geometrikus
struktúrákká absztrahálta.

SZEGED
Kass Gallery
Kass Galéria
Szeged, Vár u. 7.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/06/2017 – 31/12/2017
Kass and the Theatre
Kass és a színház
The exhibition oﬀers a selection from
the theatre-themed works of graphic
designer, printmaker and illustrator J
ános Kass. The collection showcases
his illustrations made for Hamlet,
Háry János, The Tragedy of Man
and Bluebeard’s Castle, among many
others.
Kass János színházi témájú graﬁkáit,
műveit mutatják be a Kass és a színház
című tárlaton: többek között a Hamlet,
a Háry János, Az ember tragédiája és a
Kékszakállú herceg vára című művekhez
készült illusztrációkat láthatják az
érdeklődők.

A Kass Galéria kiállításán a Jacob
Ferdinand Schreiber nyomdájában
készült papírszínház húsz színpadi
jelenetét tekinthetik meg a látogatók,
melyek Európa-szerte ismertté váltak.
A tárlaton az érdeklődők többek között
A varázsfuvola, a Csipkerózsika, a
Hamupipőke, vagy éppen a Nyolcvan
nap alatt a Föld körül papírszereplőivel is
találkozhatnak.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
07/10/2017 – 19/11/2017
Chaos and Order
Káosz és Rend
It is the ﬁfth time the Hungarian Creative
Artist’s National Association organises
a thematic exhibition for its members.
Instead of the original masterpieces, the
visitors can see same-sized digital prints.
This way the exhibition itself interprets
the topic: it sets order in the mass of art
pieces with the help of a spatial structure,
so we can get a clear picture in the chaos
of Hungarian art.
A Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete immár ötödik alkalommal
rendez tematikus kiállítást tagjai
számára. Az eredeti művek helyett
azonos méretű, digitális printekkel
találkozhatnak a látogatók, így a kiállítás
maga is értelmezi a témát: a művek
sokaságában rendet, rendszert hoz
létre egy körbejárható téri struktúra
segítségével, hogy áttekintő képet
kapjunk a hazai művészi rendkísérletek
káoszában.

06/10/2017 – 20/12/2017
Secession from above
Szecesszió madártávlatból
The art exhibition presents thirteen
important buildings of the well-performing
secessional architecture in Szeged. It
shows such an unusual aspect that cannot
be seen by the by-passers. It pictures
the extensive, well-focused architectural
experience of the period around a hundred
years ago.
A tárlat az igen gazdag eredményt
felvonultató szegedi szecessziós
építészet tizenhárom fontos
épületét mutatja be, olyan szokatlan
nézőpontokból, ahogyan a járókelők, az
utca embere azt egyáltalán nem láthatják,
érzékeltetve egy száz évvel ezelőtti
korszak alapos, mindenre odaﬁgyelő
építészeti gyakorlatát.

SZÉKESFEHÉRVÁR
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
06/10/2017 – 19/11/2017
Intersections
Metszéspontok
Movie, art, music: case studies from
Hungarian movies in the eighties. The
aim of the exhibition is to expose the
perspective of the eighties’ movie
art, in which the intersections of the
contemporary art and the musical
tendencies are presented in the applied
artistic environment of the movie.
Film, képzőművészet, zene:
esettanulmányok a nyolcvanas évek
magyar ﬁlmjeinek köréből. A kiállítás
célja, hogy feltáruljon a nyolcvanas évek
ﬁlmművészetének az a perspektívája,
amelyben a korszak zenei tendenciái és a
kortárs képzőművészet metszéspontjai
kirajzolódnak a ﬁlm alkalmazott művészeti
környezetében.

SZENTENDRE
Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
13/09/2017 – 19/11/2017
Recollection
Előhívás
The exhibition gives an insight into the
life of artists in Szentendre. We can get a
picture about the life, work and pastimes
of painters, sculptors and applied artists
– today and in the past. The collection
showcases private photos found in
cardboard boxes, drawers and folders to
make the exhibition personal.
A kiállítás betekintést enged a szentendrei
művészeti életbe, megnézhetjük, hogyan
léteznek, alkotnak, szórakoznak a város
festői, szobrászai, iparművészei – egykor
és ma. A válogatáskor a személyességen
volt a hangsúly, többek közt ﬁókokból,
dobozokból, mappákból kerültek elő privát
fotók.

TIHANY
KOGART Exhibitions
Tihany
KOGART Kiállítások
Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Until 31st of October:
Mo–Su: 10am – 6pm
www.kogarttihany.hu
15/09/2017 – 12/11/2017
Gems of the Corvinus Collection
A Corvinus Gyűjtemény gyöngyszemei
Since its establishment 25 years ago,
Kempinski Hotel Corvinus Budapest
has always been committed to support
culture, and now it boasts a collection
with hundreds of works by contemporary
Hungarian artists. In September 2017,
Kempinski will oﬀer a taste of this rich
collection with a selection presented at
KOGART’s gallery in Tihany.
A Kempinski Hotel Corvinus Budapest 25 éves
fennállása alatt kiemelt hangsúlyt fektetett a
kultúra támogatására: így alakította ki saját,
több száz darabot számláló, kortárs magyar
műalkotásokat felölelő képzőművészeti
gyűjteményét. A több mint 30 alkotást
felvonultató kiállításon betekintést nyerhetünk
a Kempinski gazdag kollekciójába.

VÁC
Pannonia House –
Ignác Tragor Museum
Pannónia Ház – Tragor
Ignác Múzeum
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Vác, Köztársaság út 19.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.muzeumvac.hu
15/09/2017 – 30/04/2018
The thousand-faced artist- a
collection of the legacy of Gyula Hincz
Az ezerarcú művész – válogatás a
Hincz Gyula hagyatékból
Gyula Hincz was one of the most versatile
and productive artists of the 20th
century, who was recognised nationally
as well as internationally. The exhibition
aims to determine the steps of his life’s
work and to guide the visitors through
these periods. Along with the paintings,
small plastic works of Hincz are shown
and through the hallway we can see a
collection of the artist’s graphical works.
Hincz Gyula a 20. századi magyar művészet
egyik legsokoldalúbb és legtermékenyebb,
országosan és nemzetközileg is elismert
szereplője volt. A kiállítás az életmű egyes
állomásainak meghatározására tesz kísérletet,
végigvezetve a látogatót a Hincz-életmű
szakaszain. A festmények mellett helyet kapnak
Hincz kisplasztikái is, az épület folyosóin pedig a
művész grafikai munkáiból látható egy válogatás.

09/09/2017 – 31/12/2017
Schreiber’s Children Theatre
Schreiber-Gyermek-Színház

November 2017

The exhibition displays the fascinating
world of paper theatres. Visitors can
see twenty scenes, which were made
in the printing house of Jacob Ferdinand
Schreiber. These scenes became wellknown all over Europe. The collection
presents the famous characters of
Cinderella, The Magic Flute, Sleeping
Beauty and Around the World in Eighty
Days, among others.

János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely
08/10/2017 – 12/11/2017
Áttekintés – Kondor Attila kiállítása
Attila Kondor: The Paths of Attention

Esterházy Palace
Esterházy-palotat
Győr

14/10/2017 – 19/11/2017
János Aknay – Angelic Geometry
Aknay János – Angyali geometria

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/06/2017 – 08/01/2018
Child in Hungarian Fine Art – From the
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 Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Sa: 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.

GYŐR
Esterházy Palace
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.romer.hu
14/10/2017 – 19/11/2017
János Aknay – Angelic geometry
Aknay János – Angyali geometria
The recurring motifs of Aknay’s painting
from the built environment are the house
and the window, and the angel and the

cross from the sanctiﬁed topic. All this is
derived from the duality of the traditional
elements of architecture in Szentendre
and the city’s progressive art heritage.
Aknay festészetének visszatérő
motívumai az épített környezet
világából a ház és az ablak, a szakrális
tematikából az angyal és a kereszt. Mindez
a szentendrei építészeti hagyomány
architektonikus elemeiből, és a városra
jellemző progresszív művészeti örökség
kettősségéből ered.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák
András út 16-18.
Tu – Su: 10am – 6pm
www.tornyaimuzeum.hu
08/10/2017 – 12/11/2017
Tamás Szvet: MOON-FIELD
HOLD-MEZŐ – Szvet Tamás
kiállítása
At the exhibition of the Rudnay Gyula
Art Scholarship, Tamás Szvet’s works
represent the city and the collective
memory. The artworks visualise the
haziness of memory and the fantasies
that ﬁll in the blur, the love of Earth
and the exciting past of
Hódmezővásárhely.
A Rudnay Gyula Művészeti Ösztöndíj
beszámoló kiállításán Szvet Tamás a
várossal, és a kollektív emlékezettel
foglalkozik. A munkák Hódmezővásárhely
izgalmas múltját, a föld szeretetét, és
az emlékezet ködét, illetve az azt kitöltő
fantáziákat vizualizálja.

08/10/2017 – 12/11/2017
Áttekintés – Kondor Attila kiállítása
Attila Kondor: The Paths of Attention
A painting is a result, an endpoint and
a new starting point at the same time.
The paint layers placed on the top of
one another record all the moments of
concentration following one another. The
end result of the creative process stops
time virtually; thus this “timeless” object
concentrates the observer’s time. But
where does the picture invite and lead the
observer?
A festmény egyszerre eredmény, végpont
és új kiindulópont. Az egymás fölé
kerülő festékrétegek az összpontosítás
megannyi egymásra következő pillanatát
rögzítik. Az alkotómunka folyamatának
végeredménye virtuálisan megállítja az
időt; az így kapott „időtlen” tárgy a néző
idejét összpontosítja. De hová hívja, hová
vezeti a nézőt a kép?

MISKOLC
Actor’s Museum
Színészmúzeum
Miskolc, Déryné u. 3.
Tu – Su: 9am – 5pm
www.hermuz.hu
08/09/2017 – 03/12/2017
Dargay 90 - From the stage to the
drawing board
Dargay 90 – A színpadtól a rajzpadig
The exhibition is about Dargay, the
scene painter, the promising designer
and cartoon-maker. On the show we
can see his most successful animated
movies and comics, but finding his way
and his voice also has an important role
in the temporary exhibition, which is
integrated to the museum’s permanent
one.

A kiállításon Dargay legsikeresebb
animációs ﬁlmjei és képregényei
mellett az útkeresés, a saját hang
megtalálása is kiemelt helyet foglal el
a kamarakiállításban, amely a múzeum
állandó kiállításába ágyazottan mesél
Dargayról, a díszletfestőről, egykor
ígéretes látványtervezőről, majd
fáradhatatlan rajzﬁlmesről.

PAKS
Paks Gallery
Paksi Képtár
Paks, Tolnai út 2.
Tu – Fr: 10am – 6pm,
Sa – Su: 12am – 6pm
www.paksikeptar.hu
07/10/2017 – 14/01/2018
Agro scenario – Exhibition by Zsolt
Molnár
Agrár forgatókönyv – Molnár Zsolt
kiállítása
The exhibition presents Zsolt Molnár’s
thematic series as chapters of a virtual
ecological- synopsis that can be
read in informal order. The previewpictures of the displayed forms are
mostly the tools and machines of
agriculture, of which working principle and
structural construction Molnar had hunt
up, study and abstract into geometric
structures.
A kiállítás Molnár Zsolt tematikus
sorozatait egy virtuális öko-szinopszis
kötetlen sorrendben összeolvasható
fejezeteiként mutatja be. A
képfelületeken megjelenített formák
előképei többnyire az agrárkultúrából
ismert eszközök és munkagépek,
amelyeknek működési elvét, szerkezeti
felépítéseit Molnár Zsolt felkutatta,
tanulmányozta, majd geometrikus
struktúrákká absztrahálta.

SZEGED
Kass Gallery
Kass Galéria
Szeged, Vár u. 7.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/06/2017 – 31/12/2017
Kass and the Theatre
Kass és a színház
The exhibition oﬀers a selection from
the theatre-themed works of graphic
designer, printmaker and illustrator J
ános Kass. The collection showcases
his illustrations made for Hamlet,
Háry János, The Tragedy of Man
and Bluebeard’s Castle, among many
others.
Kass János színházi témájú graﬁkáit,
műveit mutatják be a Kass és a színház
című tárlaton: többek között a Hamlet,
a Háry János, Az ember tragédiája és a
Kékszakállú herceg vára című művekhez
készült illusztrációkat láthatják az
érdeklődők.

A Kass Galéria kiállításán a Jacob
Ferdinand Schreiber nyomdájában
készült papírszínház húsz színpadi
jelenetét tekinthetik meg a látogatók,
melyek Európa-szerte ismertté váltak.
A tárlaton az érdeklődők többek között
A varázsfuvola, a Csipkerózsika, a
Hamupipőke, vagy éppen a Nyolcvan
nap alatt a Föld körül papírszereplőivel is
találkozhatnak.

REÖK Regional Art
Center
REÖK Regionális
Összművészeti
Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
07/10/2017 – 19/11/2017
Chaos and Order
Káosz és Rend
It is the ﬁfth time the Hungarian Creative
Artist’s National Association organises
a thematic exhibition for its members.
Instead of the original masterpieces, the
visitors can see same-sized digital prints.
This way the exhibition itself interprets
the topic: it sets order in the mass of art
pieces with the help of a spatial structure,
so we can get a clear picture in the chaos
of Hungarian art.
A Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete immár ötödik alkalommal
rendez tematikus kiállítást tagjai
számára. Az eredeti művek helyett
azonos méretű, digitális printekkel
találkozhatnak a látogatók, így a kiállítás
maga is értelmezi a témát: a művek
sokaságában rendet, rendszert hoz
létre egy körbejárható téri struktúra
segítségével, hogy áttekintő képet
kapjunk a hazai művészi rendkísérletek
káoszában.

06/10/2017 – 20/12/2017
Secession from above
Szecesszió madártávlatból
The art exhibition presents thirteen
important buildings of the well-performing
secessional architecture in Szeged. It
shows such an unusual aspect that cannot
be seen by the by-passers. It pictures
the extensive, well-focused architectural
experience of the period around a hundred
years ago.
A tárlat az igen gazdag eredményt
felvonultató szegedi szecessziós
építészet tizenhárom fontos
épületét mutatja be, olyan szokatlan
nézőpontokból, ahogyan a járókelők, az
utca embere azt egyáltalán nem láthatják,
érzékeltetve egy száz évvel ezelőtti
korszak alapos, mindenre odaﬁgyelő
építészeti gyakorlatát.

SZÉKESFEHÉRVÁR
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
06/10/2017 – 19/11/2017
Intersections
Metszéspontok
Movie, art, music: case studies from
Hungarian movies in the eighties. The
aim of the exhibition is to expose the
perspective of the eighties’ movie
art, in which the intersections of the
contemporary art and the musical
tendencies are presented in the applied
artistic environment of the movie.
Film, képzőművészet, zene:
esettanulmányok a nyolcvanas évek
magyar ﬁlmjeinek köréből. A kiállítás
célja, hogy feltáruljon a nyolcvanas évek
ﬁlmművészetének az a perspektívája,
amelyben a korszak zenei tendenciái és a
kortárs képzőművészet metszéspontjai
kirajzolódnak a ﬁlm alkalmazott művészeti
környezetében.

SZENTENDRE
Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
13/09/2017 – 19/11/2017
Recollection
Előhívás
The exhibition gives an insight into the
life of artists in Szentendre. We can get a
picture about the life, work and pastimes
of painters, sculptors and applied artists
– today and in the past. The collection
showcases private photos found in
cardboard boxes, drawers and folders to
make the exhibition personal.
A kiállítás betekintést enged a szentendrei
művészeti életbe, megnézhetjük, hogyan
léteznek, alkotnak, szórakoznak a város
festői, szobrászai, iparművészei – egykor
és ma. A válogatáskor a személyességen
volt a hangsúly, többek közt ﬁókokból,
dobozokból, mappákból kerültek elő privát
fotók.

TIHANY
KOGART Exhibitions
Tihany
KOGART Kiállítások
Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Until 31st of October:
Mo–Su: 10am – 6pm
www.kogarttihany.hu
15/09/2017 – 12/11/2017
Gems of the Corvinus Collection
A Corvinus Gyűjtemény gyöngyszemei
Since its establishment 25 years ago,
Kempinski Hotel Corvinus Budapest
has always been committed to support
culture, and now it boasts a collection
with hundreds of works by contemporary
Hungarian artists. In September 2017,
Kempinski will oﬀer a taste of this rich
collection with a selection presented at
KOGART’s gallery in Tihany.
A Kempinski Hotel Corvinus Budapest 25 éves
fennállása alatt kiemelt hangsúlyt fektetett a
kultúra támogatására: így alakította ki saját,
több száz darabot számláló, kortárs magyar
műalkotásokat felölelő képzőművészeti
gyűjteményét. A több mint 30 alkotást
felvonultató kiállításon betekintést nyerhetünk
a Kempinski gazdag kollekciójába.

VÁC
Pannonia House –
Ignác Tragor Museum
Pannónia Ház – Tragor
Ignác Múzeum

LÉPJ KI A FÉNYRE!
www.mvmedison.hu

Jelentkezz az MVM Group energetikai startup programjába!

Vác, Köztársaság út 19.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.muzeumvac.hu
15/09/2017 – 30/04/2018
The thousand-faced artist- a
collection of the legacy of Gyula Hincz
Az ezerarcú művész – válogatás a
Hincz Gyula hagyatékból
Gyula Hincz was one of the most versatile
and productive artists of the 20th
century, who was recognised nationally
as well as internationally. The exhibition
aims to determine the steps of his life’s
work and to guide the visitors through
these periods. Along with the paintings,
small plastic works of Hincz are shown
and through the hallway we can see a
collection of the artist’s graphical works.
Hincz Gyula a 20. századi magyar művészet
egyik legsokoldalúbb és legtermékenyebb,
országosan és nemzetközileg is elismert
szereplője volt. A kiállítás az életmű egyes
állomásainak meghatározására tesz kísérletet,
végigvezetve a látogatót a Hincz-életmű
szakaszain. A festmények mellett helyet kapnak
Hincz kisplasztikái is, az épület folyosóin pedig a
művész grafikai munkáiból látható egy válogatás.

09/09/2017 – 31/12/2017
Schreiber’s Children Theatre
Schreiber-Gyermek-Színház

November 2017

The exhibition displays the fascinating
world of paper theatres. Visitors can
see twenty scenes, which were made
in the printing house of Jacob Ferdinand
Schreiber. These scenes became wellknown all over Europe. The collection
presents the famous characters of
Cinderella, The Magic Flute, Sleeping
Beauty and Around the World in Eighty
Days, among others.

János Tornyai Museum
Tornyai János Múzeum
Hódmezővásárhely
08/10/2017 – 12/11/2017
Áttekintés – Kondor Attila kiállítása
Attila Kondor: The Paths of Attention

Esterházy Palace
Esterházy-palotat
Győr

14/10/2017 – 19/11/2017
János Aknay – Angelic Geometry
Aknay János – Angyali geometria

