02/03/2018 – 06/05/2018
Silent, Dreaming Gardens
Néma, álmodó kertek

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED

Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/03/2018 – 30/06/2018
Shelter in the Pulmonology
Sanatorium
Menedék a tüdőszanatóriumban
The activity of László Levendel far more
exceeded his medical practice as a
pulmonologist. He was also a central
ﬁgure in the contemporary art scene as
an organiser, collector and a mediator
between the oﬃcial and the marginal
cultural spheres. The exhibition shows
us his signiﬁcant intellectual circle of
the Kádár era through the birth of his
collection of artworks.
Dr. Levendel László tevékenysége
messze túlmutatott a tüdőgyógyász
praxison. A művészetek és a művészek
barátja, művészetszervező humanista
volt, aki a hivatalos és a marginális
kulturális szférák között jelentős
közvetítői szerepet játszott. A kiállítás
a gyűjtemény keletkezésén keresztül
bemutatja a Kádár-korszak második
nyilvánosságának egyik jelentős
szellemi műhelyét.

Zsolnay Cultural
Quarter – M21 Gallery
Zsolnay Kulturális
Negyed – M21 Galéria
Pécs, Felsővámház u. 52.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.zsolnaynegyed.hu
24/03/2018 – 20/05/2018
Statues in the city:
the Exhibition of Dumitru Serban
Szobrok a városban: Dumitru Serban
kiállítása
Sculptor Dumitru Serban is considered
to be the best known artist of Romania,
and his large-scale works has been
exhibited in several cities of the world. He
investigates the role of sculpture, and the
role art can play in our modern society,
while he also expresses his undiminished
trust in the old, anthropocentric approach
of sculpture.
A román kulturális élet egyik legismertebb
művészeként nyilvántartott szobrász
nagy volumenű alkotásait a világ több
nagyvárosának közterein láthatták
már. Şerban a szobrászat, és ezen túl a
művészet jelenkori társadalmi szerepét
feszegeti, ugyanakkor a szobrászat régi,
antropocentrikus eszményébe vetett
töretlen bizalmát fejezi ki.

DEBRECEN
MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.modemart.hu
30/03/2018 – 06/05/2018
Arkt – Locally Active Architecture
Arkt – Helyi aktív építészet
The exhibition about the story of Arkt
Studio disproves or conﬁrms our belief
and doubts about community projects by
converging diﬀerent narratives, which, in
a cultural context, can make the visitors
believe that empty places can be ﬁlled and
colligation, despite not being perfect, can
be eﬀective.
Az Arkt Stúdió kiállításba foglalt története
számos ponton igazolja, vagy épp cáfolja
a közösségi összefogásba vetett hitünket
és kétségeinket, olyan narratívákat
közelítve egymáshoz, amelyek révén
– kulturális kontextusba helyezve a
történetet – mégiscsak azt a hitet
kelti a látogatóban, hogy az üres terek
megtölthetőek, s az összefogás, ha nem is
tökéletes, de eredményes lehet.

25/03/2018 – 27/05/2018
Gyula Várnai: Rewind
Várnai Gyula: Rewind
Várnai’s exhibition gives us a
selection of his artworks that, since the
early 90s, deal with the philosophical and
practical questions of sound, music
and noise. His installations are made of
various voice recording tools such
as earphones, a walkman and a tape
recorder.
Várnai Gyula Rewind című kiállítása
azokból a művekből ad válogatást,
amelyek a 90-es évek eleje óta
közvetlenül vagy közvetetten a hang, a
zaj vagy a zene filozófiai és gyakorlati
kérdéseit járják körül. Installációi a
legkülönfélébb hangrögzítési eszközök
felhasználásával készülnek – orsós
magnót, walkmant, hangszalagot,
fülhallgatókat használ.

PAKS
Art Gallery of Paks
Paksi Képtár
Paks, Tolnai út 2.
Tu–Fr: 10am – 6pm,
Sa–Su: 12am – 6pm
www.paksikeptar.hu
02/02/2018 – 06/05/2018
Exhibition by Péter Somody
Somody Péter kiállítása
Blurriness is only projected into the world
by us, so we can distinct and receive the
complex details of the world. We place
a ﬂaw in our perception, so our strange,
ambivalent and duplex cognition can
process the complexity in the light of this
ﬂaw. To do this, we have to overlook many
details.
Az életlenséget a mi recepciónk
projektálja bele a világba, hogy képessé
váljunk a részletek komplexitásának
befogadására. Kihelyezünk egy
hibát, hogy a furcsa, ellentmondásos,
kontrasztos és dichotóm
természetű érzékelésünk képes
legyen a komplexitást éppen a hiba
fénytörésében befogadni. Ehhez sok
részlet felett szemet kell hunynunk.

SZEGED
Kass Gallery
Kass Galéria
Szeged, Vár u. 7.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
22/01/2018 – 02/09/2018
Kass, Bible, Saints
Kass, Biblia, Szentek

SZENTENDRE
Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
09/03/2018 – 22/04/2018
Swindlers Dream Too
A csalók is álmodnak
Éva Magyarósi (1981) is an animation
film director, artist, sets designer and
she also teaches. When she draws,
she pictures the object as a film frame
of a motion picture part of the movie,
as an element of a story. Her works
tell the secrets of the female soul,
about loneliness, about the body and
about emotions, presenting them as
polyphonic stories of the situations
experienced.
Magyarósi Éva (1981) animációs
filmrendező, képzőművész, díszleteket
tervez és tanít. Amikor rajzol, egy
mozgókép filmkockájaként gondol
a tárgyra, egy film részeként, egy
történet elemeként. Alkotásaiban a női
lélek rejtekeiről, a magányról, a testről,
az érzelmekről mesél, furcsa álmok
és megélt szituációk többszólamú
történeteit mutatva be.

11/02/2018 – 29/04/2018
Novi Sad Orpheuses –
Új Symposion, the Vojvodina journal
(1965–1992)
Újvidéki Orfeuszok –
A vajdasági Új Symposion folyóirat
(1965–1992)
Új Symposion, a Hungarian-language
journal published in Yugoslavia, maintained

The exhibition primarily focuses on
the painter’s perception of nature and
landscape, as well as the capacity for selfreﬂection that lies therein. Paizs Goebel’s
paintings reﬂect the peculiar relationship
between the human being and nature, as
well as the inherent connections between
reality and a world of dreams released in a
ﬂood of rich colours.
A kiállítás mindenekelőtt a festő
táj- és természetlátása és az abban
rejlő önreﬂexió megjelenései mentén
szerveződik. Ember és természet
különös kapcsolatát érhetjük tetten
a festményeken, a gazdag színekben
felszabaduló álomvilág és a realitás lényegi
összefüggéseit.

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

15/09/2017 – 30/04/2018
The Thousand-faced Artist –
A Collection from 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, his statuettes
are also displayed, 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 a kisplasztikák is, az
épület folyosóin pedig a művész graﬁkai
munkáiból látható egy válogatás.

Dezső Laczkó Museum
Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu – Su: 10am – 6pm
www.ldm.hu
16/02/2018 – 29/04/2018
Chagall: Poetry of Colours
Chagall: A színek költészete
Through the dream-like paintings of Marc
Chagall (1887-1985), we look into an
imaginary world that deﬁes the laws of
nature. It is no wonder, as Chagall found
the depiction of reality not only boring,
but even annoying, that’s why he used
bold colours and painted naive ﬁgures.
The exhibition presents more than 150
artworks from Chagall.
Marc Chagall (1887-1985) álomszerű
képein keresztül egy olyan képzeletbeli
világ tárul elénk, ami dacol a természet
törvényeivel. Nem csoda, hiszen a
valóság szó szerinti ábrázolását nem
pusztán unalmasnak, hanem egyenesen
idegesítőnek találta. Ezért művein merész
színeket használt és naiv stílusban
ábrázolta a ﬁgurákat. A kiállítás Chagall
több mint 150 alkotását mutatja be.
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Movies
are great.

Kass created biblical and religious themes
with almost every technique: from pen
drawings over etching and water colour
to the porcelain head-installation with
a crown of thorns. The exhibition is a
selection of these, with the specialities
that the pencil drawings made for the
etchings can also provide insights to the
creative process.
A tollrajztól, a rézkarcon, akvarellen át a
töviskoszorús porcelán fej-installációig,
szinte minden technikával születtek
Kass alkotások bibliai, vallási tematikával.
Ezekből válogat a tárlat, melynek
különlegessége, hogy a rézkarcokhoz
készített ceruzavázlatok az alkotás
folyamatába is bepillantást engednek.

SZÉKESFEHÉRVÁR
Municipal Gallery –
Deák Collection
Városi Képtár –
Deák Gyűjtemény
Székesfehérvár, Oskola u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.deakgyujtemeny.hu
01/02/2018 – 06/05/2018
Artworks from Upstairs –
Exhibition of Erzsébet Schaár
Művek az emeletről –
Schaár Erzsébet kiállítása
The exhibition presents the oeuvre of
the determinative Hungarian sculptor
through her ﬁfty works. From 1925 to 1975
Erzsébet Schaár made her works from
various materials (lead, wood, bronze,
artiﬁcal stone, glass, plastic) and in various
size (from 10 cm to exhibition room size).
A kiállítás az alkotó félszáz munkáján
keresztül mutatja be a huszadik század
meghatározó magyar szobrászának
életművét. Schaár Erzsébet 1925-től
1975-ig változatos anyagokból (ólom, fa,
bronz, műkő, üveg, műanyag) és méretben
(10 cm-estől kiállítóterem-méretűig)
készítette el a kiállításon látható munkáit.

King St. Stephen
Museum
Szent István Király
Múzeum
Székesfehérvár,
Országzászló tér 3.
We–Su: 10am – 6pm
www.szikm.hu
01/02/2018 – 17/06/2018
Székesfehérvár in the 20th century
VárosKép – Székesfehérvár a 20.
században
The exhibition follows the story of
Székesfehérvár and the change of the
city’s image from the 1867 Compromise
until 1988. Visitors can see photos, designs
and scale-modells and a highly organized
postcard collection with a special value
that it contains pre-1945 cards: almost
all postcards published in the era can be
found in it.
A kiállítás az 1867-es kiegyezéstől
1988-ig követi végig Székesfehérvár
történetét, a város képének változását.
A látogatók fotók, épülettervek és
makettek között kalandozhatnak a
tárlaton, és megtekinthetnek egy kiválóan
rendszerezett képeslapgyűjteményt,
amelynek külön értéke, hogy 1945 előtti
lapokat tartalmaz: szinte minden,
a korban kiadott képeslap megtalálható
benne.

April 2018

Find movie
listings here.

est.hu/en
a courageous critical stance and a
deliberate spontaneity. Besides the
literature, this exhibition focuses on the
exceptionally strong visual impact of
the journal. The display outlines the look
characteristic of each editorial team and
introduces the key actors associated with
the periodical.
A Jugoszláviában kiadott, magyar nyelvű
Új Symposion egy merész, kritikai
szellemű, a spontaneitást tudatosan
vállaló folyóirat volt. A kiállítás az
irodalom mellett elsősorban a lap
kivételesen erős vizualitását mutatja
be. A tárlaton kirajzolódik az egymást
váltó szerkesztőségek arculata,
megjelennek a folyóirat meghatározó
szereplői, felvillannak a magyarországi
kapcsolatok.

23/03/2018 – 24/06/2018
Opening a Way to Freedom
Utat nyitni a szabadsághoz
Béni Ferenczy (1890–1967) was the
sculptor in the eponymous dynasty of
artists and one of the most outstanding
masters of 20th-century Hungarian
sculpture. Throughout his life, even in
periods of adversity, he remained faithful
to the values represented by all artists in
the family, showed respect, humility and
commitment towards work.
A Ferenczy-művészdinasztia
szobrásztagja, Ferenczy Béni
(1890–1967) a huszadik századi magyar
szobrászművészet egyik legkiemelkedőbb
képviselője. Egész élete során, a
küzdelmesebb időszakokban is hű maradt
a család valamennyi alkotója által képviselt
értékekhez, a munka iránti tisztelethez,
alázathoz és elkötelezettséghez.

Gallery of Szentendre
Szentendrei Képtár
Szentendre, Fő tér 2-5.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Gallery of Szentendre
Szentendrei Képtár
02/03/2018 – 06/05/2018
Silent, Dreaming Gardens
Néma, álmodó kertek
Jenő Paizs Goebel is a prominent ﬁgure of early 20th century
Hungarian art. As a young man, he travelled to Barbizon, where
he was inﬂuenced by the representation of the landscape as a
state of the soul: during this time the gnarls of trees, the peculiar,
overcast light conditions of the sky, and the stretched out, ﬂat ﬁelds
comprised the themes of his paintings.
The exhibition focuses on the painter’s perception of nature and
landscape, and the capacity for self-reﬂection that lies therein.
His paintings reﬂect the peculiar relationship between the human
being and nature, as well as the inherent connections between
reality and a world of dreams released in a ﬂood of rich colours.

Paizs Goebel Jenő a századelő magyar képzőművészetének
meghatározó alakja. Fiatalon Barbizonba utazott, ahol a
tájkép lélekállapotként való megjelenítésének hatása alá
került: ekkoriban a fák göcsörtjei, a táj különleges, borongós
fényviszonyai, az elnyújtott, sík mezők voltak a témái.
A kiállítás mindenekelőtt a festő táj- és természetlátása és az
abban rejlő önreﬂexió megjelenései mentén szerveződik. Ember és
természet különös kapcsolatát érhetjük tetten a festményeken,
a gazdag színekben felszabaduló álomvilág és a realitás lényegi
összefüggéseit.

Patakpart, 1934.

Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
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Vác, Köztársaság út 19.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumvac.hu

the impermanent matter of generated
symbols and the objectiﬁcation of the
female hand, body and identity.
Érintve a mesterségesen konstruált
női értékek kérdéseit, Marge Monko
kiállítása összességében foglalkozik a
kommercializmus hatásának elbeszélő
erejével, a generált szimbólumok átmeneti
jellegével és a női kéz, test és identitás
tárgyiasításával.

BUDAPEST
XI., Bartók Béla út 30.
Mo, We, Fr: 3pm – 7pm
www.artphoto.hu
02/04/2018 – 21/04/2018
Marian Reismann: Glance
Reismann Marian: Tekintetek
Mariann Reismann’s children
photographies are probably known
better abroad than in Hungary. In many
European countries, across North- and
South-America and Australia, hundreds
of professionals working with children
studied about the infants’ competencies,
the carefulness of their movement, or
their gentle encounters with others
through her pictures.
Reismann Marian gyermekeket ábrázoló
fotográﬁáit ma valószínűleg sokkal többen
ismerik külföldön, mint Magyarországon.
Európa számos országában, de Északés Dél-Amerikában, Ausztráliában is
kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek
százai tanulták az ő képein keresztül
meglátni a csecsemők kompetenciáját,
mozgásuk óvatosságát, a másikkal való
gyengéd találkozásaikat.

Cervantes Institute
Cervantes Intézet
Mo–Fr: 10am – 6pm
VI., Vörösmarty utca 32.
www.budapest.cervantes.es
08/03/2018 – 16/05/2018
David Pujado: Biedma – Poems: from
ink to light
David Pujadó: Biedma – Versek:
tintától a fényig
The exhibition was inspired by the Spanish
poet Jaime Gil de Biedma. “This project
was born one day, one afternoon, when
I felt the need to say many things in very
few words… (thank you, I told you that you
were my inspiration), so I followed Montse
Ordoñez’ idea and let myself go.” – said
David Pujado about his artwork.
A kiállítást Jaime Gil de Biedma spanyol
költő munkái ihlették. Ahogy azt David
Pujado fotográfus megfogalmazza: „Ez
a projekt olyan napon, olyan délutánon
született, amikor hirtelen úgy éreztem,
nagyon sok mindent kell elmondanom,
nagyon kevés szóval… (köszönöm neked,
már említettem is, te voltál az ihletem),
így aztán követtem Montse Ordóñez
munkáját és hagytam, hogy elragadjon
ez az egész.”

CsÖNDESEN –
Kortárs magyar csendélet
Still life – contemporary
Hungarian photography
The photo competition searches for
contemporary reﬂexions on Still life.
Among the exhibitors, numerous
tendencies and generations of the
contemporary Hungarian photography are
represented, presenting the richness of
Hungarian photography and the exciting
novelties of the genre of Still life, which has
century-long past in the ﬁelds of ﬁne arts.
A Csöndesen fotópályázat a csendélet
területén született kortárs reﬂexiókat
vizsgálja. A kiállítók között a kortárs
magyar fotó megannyi irányzata
és korosztálya képviselteti magát,
megmutatva a magyar fotóművészet
színes gazdagságát és a több évszázados
képzőművészeti múltra visszatekintő
csendélet műfaj izgalmas aktualitását.

16/02/2018 – 29/04/2018
Te jössz?! – Kiállítás a
társasjátékokról
YOUR TURN! –
An Exhibition on Board Games
Playing board games is more popular
than ever. In the exhibition, we embark
on the world of board games, honouring
milestones like roll-and-move classics
and National Casino, venturing into the
realm of games used as propaganda
tools, and showcasing modern favourites
like Pandemic and Catan. Be warned: the
experience is highly interactive!
A társasjátékozás napjainkban virágkorát
éli. A kiállításon bebarangoljuk a
társasok világát az Országos Kaszinótól
a szabadulószobákig, a malomtól a
propagandajátékokon át az olyan mai
kedvencekig, mint a Catan telepesei vagy a
Pandemic. Vigyázat, interaktív!

Magyar Tudományos
Akadémia
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Deák 17 Youth Art Gallery
Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Művészeti
Galéria
V., Deák Ferenc u. 17.
Tu–Fr: 10am – 6pm, Sa: 9am – 1pm
www.deak17galeria.hu
30/03/2018 – 02/06/2018
Tales of Ata
Ata meséi
The pieces of Ata Kandó are interesting
not only because of their mesmerizing
composition, but also because of the way
she depicted children. The photos taken
in Venezuela, Peru or near the Hungarian
border portray children as strong and
brave individuals instead of focusing on
their naivety or vulnerability.
Ata Kandó utazásai során gyerekekről
készített fotói nemcsak meseszerű
megfogalmazásuk miatt érdekesek,
hanem a gyermekek ábrázolásának,
láttatásának módja miatt is. A
Venezuelában, Peruban vagy a magyar
határon fotózott gyermekek nem
naivitásukkal, sebezhetőségükkel, hanem
bátor, tiszta és erős magatartásukkal
ragadják meg a nézőt.

Deák Erika Gallery
Deák Erika Galéria
VI., Mozsár utca 1.
We – Fr: 12pm – 6pm,
Sa: 11am – 4pm
www.deakgaleria.hu
28/03/2018 – 05/05/2018
Andrea Gáldi Vinkó: Etudes
Gáldi Vinkó Andrea: Etudes
Andrea Gáldi Vinkó, pushing the boundaries
of the genre, paired her photographs with
short videos she recorded with her phone.
The videos are based on the observation
of a single phenomenon: the waves of
water, the play of the wind, lines of the
shadow, falling of the snow. The photo
and video pairs draw our attention to the
serenity of ever-repeating patterns of
everyday life.
Gáldi Vinkó Andrea rendhagyó és a
fotográﬁa műfaji határait feszegető
módon fotóit a telefonjával felvett kis
videókkal párosítja, amelyek mindegyike
valamilyen természeti vagy ﬁzikai jelenség
megﬁgyelésén alapszik; a víz hullámzása, a
szél játéka, az árnyék vonalai, a hó hullása.
A fotó és videó párok a hétköznapiban
megjelenő mintázatok derűsen ismétlődő
jellegére irányítják ﬁgyelmünket.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.fovarosikeptar.hu
07/04/2018 – 24/06/2018
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Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
06/04/2018 – 24/06/2018
Permanent Revolution –
Ukrainian Art Today
Permanens forradalom –
Mai ukrán képzőművészet
The ﬁrst major presentation of the
Ukrainian contemporary art scene in
Hungary is a special occasion to
look into the vibrant art of a country full of
tensions, which is still largely in the blind
spot of the European cultural area.
Az ukrán kortárs szcéna első nagyszabású
magyarországi bemutatkozása különleges
alkalmat nyújt arra, hogy betekinthessünk
egy feszültségekkel teli ország vibráló
művészeti közegébe, mely nagyrészt
még mindig az európai kulturális térség
vakfoltjára esik.

20/04/2018 – 24/06/2018
Péter Türk (1943-2015)
Retrospective
Türk Péter (1943-2015)
életmű-kiállítása
Péter Türk created outstanding works
of international quality at every
stage of his consistent and coherent
oeuvre characterized by a conceptual
orientation. His oeuvre, which has
always been widely appreciated by
the Hungarian art scene, but yet not
researched and known, only in narrow
circles, is presented in its diversity to the
general public for the first time.

Türk Péter konceptuális irányultságú,
következetes és koherens
munkásságának mindegyik szakaszában
kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi
színvonalú műveket hozott létre.
A szakma által mindig is nagyra értékelt,
de csak szűkebb körben ismert, eddig
feldolgozatlan életmű most először
kerül a maga sokszínűségében a
nagyközönség elé.

Pál Molnár-C. Studio
and Museum
Molnár-C. Pál Műterem
– Múzeum

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Múzeum

XI., Ménesi út 65.
Th–Sa: 10am – 6pm
www.mcpmuzeum.hu
09/11/2017 – 30/06/2018
Still the World Fits in His Left Hand
Balkezében is elfér a világ

III., Korona tér 1.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.mkvm.hu

The exhibition presents the last period in
the art of Hungarian sculptor Béni
Ferenczy. In 1956, the artist’s right side
was paralyzed and he lost his ability to
speak, but that didn’t mean an end for his
career. He learned to sketch, to paint and
to model with his left hand and continued
to work. Hundreds of graphic artworks and
sculptures remained from this period,
showing the regeneration of his art.
A kiállítás Ferenczy Béni szobrászművész
életének utolsó korszakát mutatja be.
1956-ban a művész jobb oldalára lebénult,
s elvesztette beszédképességét, ám ez
nem jelentette művészi pályájának végét:
a rajzolás, festés, mintázás készségét bal
kezére átörökítve folytatta az alkotást.
Több száz graﬁka és jó néhány szobormű
maradt fenn, mely művészetének
regenerálódását tanúsítja.

02/03/2018 – 20/05/2018
Exhibition of József Tóth „Füles”
Tóth József Füles kiállítása
József Tóth „Füles” is both a master and
a dare-devil in photo making.
His craftsmanship and his sparkling mind
left a special footprint on the 2nd half of
the 20th century Hungarian photo
artistry, and at the same time he, as a
one-man-show agency, was also a
decisive person of media business. His
frontispieces are forwarding everlasting
messages as the children of his winged
spirit.
Tóth József Füles a fotózás nagymestere
és fenegyereke egy személyben. Szakmai
tudása és szikrázó elméje sajátos
nyomot hagyott a 20. század második
felének magyar fotóművészetében, de
egyszemélyes reklámügynökségként
meghatározó alakja volt a
médiaszakmának is. Címlapfotói szárnyaló
szellemiségének máig érvényes
üzeneteket hordozó gyermekei.

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

Hungarian
National Museum
Magyar
Nemzeti Múzeum

01/03/2018 – 13/05/2018
Sandro Miller:
Malkovich Malkovich
Malkovich – Homage
to Photographic Masters
Sandro Miller:
Malkovich Malkovich Malkovich –
Tisztelet a kamera mestereinek

VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu

On the exhibited photographs, John
Malkovich demonstrates his chameleonlike proclivity, morphing into Albert
Einstein, Che Guevara, John Lennon and
Andy Warhol. Through his immense skill
and Sandro’s amazing photographic
eye, the exhibition pays respect to
photographic history through the genius of
a photographer and his muse.
A kiállítás fotóin John Malkovich
kaméleonként alakul át egyik fotóról
a másikra: hol Albert Einstein, hol Che
Guevara, hol John Lennon vagy Andy
Warhol képét ölti magára. Malkovich
bámulatos átváltozóképességének és
Sandro fotóművészeti látásmódjának hála,
a kiállítás egy zseniális alkotó és múzsája
együttműködésének köszönhetően igazi
tiszteletadás a műfaj előtt.

30/11/2017 – 30/04/2018
Anna – Fictitious Female
Fates from Székelyföld
Anna – Változatok székely
asszonysorsra
The exhibition takes the visitor back to mid
20th century Székelyföld, into a society
shaped by strict yet unwritten rules and
habits; a society in which a fallen girl had
no place left to stay. How might the fate
of a young girl forced into marriage have
looked like? Was the people’s power really
power? Was solitude truly freedom? These
are the issues explored in Anna’s ﬁctive
thoughts.
A tárlat a 20. század derekának
Székelyföldjére vezet vissza, egy
szigorú és íratlan szabályok irányította
társadalomba, ahol egy megesett
lánynak nem lehetett maradása. Milyen
lehetett a házasságba kényszerített
asszony sorsa? Milyen lehetett a cselédé
vagy a gyári munkásé? Hatalom volt-e
a néphatalom? És szabadság volt-e a
magány? Erről vallanak Anna elképzelt
gondolatai, szavai.

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

Annie Leibovitz / Meryl Streep, New York (1981), 2014.
© Sandro Miller / Catherine Edelman Gallery, Chicago jóvoltából

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

The exhibition presents Attila Bartis’
recent work, focusing on photographs
composed in Indonesia, a country he has
chosen as his second home. Displayed on
the two storeys of the gallery, the black
and white prints do not reveal a distant
landscape. Rather, they reveal Bartis’ ideas
about photography, doing so by means of
the individual compositions of his pictures
and the choices of theme.
Bartis Attila fotókiállítása az alkotó
második otthonául választott
Indonéziában készült sorozatokat állítja a
tárlat középpontjába. A majd’ száz feketefehér nagyítás a galéria két szintjén nem
egy távoli táj felfedezésével kecsegtet,
hanem ellenkezőleg, a szerző fotográﬁával
kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg
a képek egyéni kompozíciós rendje és
témaválasztása révén.

The Hungarian Press Photo Contest is the
biggest annual event of the profession, as
both amateurs and professionals can send
in their photos to compete. The works
are judged by a committee consisting of
both Hungarian and foreign professionals.
The exhibition presents the best works in
several categories.
A sajtófotó pályázat a fotóriporteri
szakma legnagyobb éves seregszemléje,
a nyílt pályázatra amatőr és hivatásos
fotográfusok egyaránt beküldhették
a képeiket. A beérkező pályaműveket
évről évre tekintélyes magyar és külföldi
szakemberekből álló zsűri bírálta el. A
kiállításon a különböző kategóriák legjobb
munkáit láthatjuk.

Széphárom
Community Space
Széphárom
Közösségi Tér
V., Szép u. 1/b.
Tu – Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 2pm
www.szepharom.hu
24/03/2018 – 14/04/2018
Alain Laboile: La Famille
Alain Laboile: La Famille
Works of French photographer, Alain
Laboile will be exhibited in Hungary for
the ﬁrst time. His series La Famille shows
the bucolic yet timeless ordinary days of
his own family, from the angle of a father
of six. The black and white photographs
reveal the moments of their atypical,
rural life, with a focus on the infantile
subsistence and freedom.
Alain Laboile francia szobrász, fotográfus
első alkalommal mutatkozik be
Magyarországon. A La Famille sorozat
a hatgyermekes apuka szemszögéből
mutatja be saját családjának egyszerre
időtlen és idilli hétköznapjait. A feketefehér képek atipikus vidéki életük
különböző pillanatait merevíti ki előttünk,
a gyermeki lét és szabadság kérdéskörét
állítva középpontba.

Tobe Gallery
Tobe Gallery
VIII., Bródy Sándor utca 36.
We – Fr: 2pm – 6pm,
Sa: 11am – 3pm
www.tobegallery.hu
22/03/2018 – 21/04/2018
Dafna Talmor: Constructed
Landscapes
Dafna Talmor: Konstruált tájképek
This ongoing body of work consists of
staged landscapes made of collaged
and montaged colour negatives shot
across diﬀerent locations that include
Israel, Venezuela, the UK and USA. Initially
taken as mere keepsakes, landscapes
are merged and transformed through the
act of slicing and splicing. The resulting
photographs are a conﬂation, ‘real’ yet
virtual and imaginary.
A kiállítás alapját olyan beállított tájképek
adják, amelyek Izraelben, Venezuelában,
az Egyesült Királyságban és az
Amerikai Egyesült Államokban készült
fotók montázsolt és kollázsolt színes
negatívjaiból álltak össze. A kezdetben
csupán emléknek szánt tájképek a vágások
és illesztések mentén művészeti szintre
emelkedtek.

16/02/2018 – 27/05/2018
Double Heads Matches
Kétfejű Gyufa
The selection of contemporary artworks
from four Romanian private collections
explores the multiple narratives that one
can elaborate on Romanian art, having in
mind a compressed timeline, which will be
discovered either through the historical
end of this line itself or through the
most recent art production of the young,
vivacious art scene.
A kiállítás négy mai román
magángyűjteményből mutat be egy
válogatást, és a román művészet
különböző narratíváira hívja fel a ﬁgyelmet
– annak tudatában, hogy tömörített
idővonalról van szó, melyet vagy történeti
végpontja, vagy a ﬁatal, eleven művészeti
szcéna legfrissebb alkotásai irányából
ismerhetünk meg.

The Castle Garden
Bazaar – Guards’ Palace
(Northern Palace)
Várkert Bazár –
Testőrpalota
(Északi palota)
I., Ybl Miklós tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.30pm
www.varkertbazar.hu
09/02/2018 – 29/04/2018
Artistic Life in Vásárhely
1900 – 1990
Vásárhelyi Művészélet
1900 – 1990
Featuring a rich selection of paintings,
sculptures and graphic works, the
exhibition introduces the rise of painting
in the Great Hungarian Plain and the
town’s artistic life during the interwar
period. It goes on to describe the history
of the Hódmezővásárhely Autumn
Salons, the regular guests, portraying, in
all, almost a hundred years, from the early
20th century to the political transition.
A kiállítás gazdag, festményeket,
szobrokat és graﬁkákat egyaránt
felvonultató anyaga nem csak az
alföldi festészet kibontakozását, a két
világháború közötti vásárhelyi művészeti
életet mutatja be, hanem az 1954-től
induló hódmezővásárhelyi tárlatok
korszakát, a helyi művészeket és a
rendszeres kiállítókat is, közel 100 évet
felölelve, a 20. század kezdetétől egészen
a rendszerváltás időszakáig.

01/03/2018 – 31/05/2018
Salon de Paris – Budapest
Párizsi Szalon – Budapest
This year, Hungary was the guest of
honour at the Salon, as 13 Hungarian
painters got the chance to exhibit
their artworks in France. After the
Grand Palais, it’s time to show these
artworks to the Hungarian public in a free
exhibition at the Castle Garden Bazaar.
Magyarország volt a párizsi Szalon idei
díszvendége, 13 magyar festő munkája
volt látható Franciaországban. A Grand
Palais után a Várkert Bazár állítja ki a
hazai művészek kint megjelent alkotásait,
így a magyar közönség március elejétől
május végéig ingyenesen látogathatja a
kiállítást a Testőrpalotában.

VI., Nagymező u. 20.
Mo-Fr: 2pm –7pm; Sa-Su: 11am –7pm
www.maimano.hu
Bartis is not a documentary photographer;
it is not his aim to reproduce the mood
of the moment and place for the viewer.
Instead, his goal is to create works of art
whose constituent elements are the details
of reality as they are revealed at the point in
time a picture is taken.
The black and white raw material enables
in large part the capturing of this random
connection, as the removal of all colour
from the spectacle facilitates the
emergence, in his works, of relationships
and connections in this world that only
become visible through the abstract
power of shades of grey.

Ani Molnár Gallery
Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor utca 36.
Tu – Fr: 12pm – 6pm,
Sa: 11am – 5pm
www.molnaranigaleria.hu

Touching on the questions of the
superﬁcially constructed female values,
Marge Monko examines the storytelling
powers of commercialism’s impacts,

30/03/2018 – 13/05/2018
36th Hungarian Press Photo Exhibition
36. Magyar Sajtófotó Kiállítás

IX., Fővám tér 11–12.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu/uj

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

01/03/2018 – 13/05/2018
Attila Bartis: On the islands
Bartis Attila: A szigeteken

08/03/2018 – 28/04/2018
Marge Monko: Women of the World,
Raise Your Right Hand
Marge Monko: Women of the World,
Raise Your Right Hand

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

New Budapest Gallery
Új Budapest Galéria

01/03/2018 – 13/05/2018
Attila Bartis: On the islands
Bartis Attila: A szigeteken

Bartis Attila Sárkány, Parangtritis, Jáva, 2016

Artphoto Gallery
Artphoto Galéria

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ

Bartis Attila nem dokumentarista fotós,
képeivel nem az időt, a hely és a pillanat
hangulatát kívánja visszaadni a nézőnek,
hanem műalkotásokat hoz létre, amelyek
alkotóelemei a valóság éppen a felvétel
pillanatában elé táruló részletei.
E véletlenszerű összefüggések
megragadásában nagy szerepet játszik a
fekete-fehér nyersanyag, hiszen a színek
elvétele a látványból hozzásegít ahhoz,
hogy a világnak olyan viszonyai táruljanak
fel munkáin, amelyek csak a szürkeskála
absztrakciós ereje révén válnak láthatóvá.

the impermanent matter of generated
symbols and the objectiﬁcation of the
female hand, body and identity.
Érintve a mesterségesen konstruált
női értékek kérdéseit, Marge Monko
kiállítása összességében foglalkozik a
kommercializmus hatásának elbeszélő
erejével, a generált szimbólumok átmeneti
jellegével és a női kéz, test és identitás
tárgyiasításával.

BUDAPEST
XI., Bartók Béla út 30.
Mo, We, Fr: 3pm – 7pm
www.artphoto.hu
02/04/2018 – 21/04/2018
Marian Reismann: Glance
Reismann Marian: Tekintetek
Mariann Reismann’s children
photographies are probably known
better abroad than in Hungary. In many
European countries, across North- and
South-America and Australia, hundreds
of professionals working with children
studied about the infants’ competencies,
the carefulness of their movement, or
their gentle encounters with others
through her pictures.
Reismann Marian gyermekeket ábrázoló
fotográﬁáit ma valószínűleg sokkal többen
ismerik külföldön, mint Magyarországon.
Európa számos országában, de Északés Dél-Amerikában, Ausztráliában is
kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek
százai tanulták az ő képein keresztül
meglátni a csecsemők kompetenciáját,
mozgásuk óvatosságát, a másikkal való
gyengéd találkozásaikat.

Cervantes Institute
Cervantes Intézet
Mo–Fr: 10am – 6pm
VI., Vörösmarty utca 32.
www.budapest.cervantes.es
08/03/2018 – 16/05/2018
David Pujado: Biedma – Poems: from
ink to light
David Pujadó: Biedma – Versek:
tintától a fényig
The exhibition was inspired by the Spanish
poet Jaime Gil de Biedma. “This project
was born one day, one afternoon, when
I felt the need to say many things in very
few words… (thank you, I told you that you
were my inspiration), so I followed Montse
Ordoñez’ idea and let myself go.” – said
David Pujado about his artwork.
A kiállítást Jaime Gil de Biedma spanyol
költő munkái ihlették. Ahogy azt David
Pujado fotográfus megfogalmazza: „Ez
a projekt olyan napon, olyan délutánon
született, amikor hirtelen úgy éreztem,
nagyon sok mindent kell elmondanom,
nagyon kevés szóval… (köszönöm neked,
már említettem is, te voltál az ihletem),
így aztán követtem Montse Ordóñez
munkáját és hagytam, hogy elragadjon
ez az egész.”

CsÖNDESEN –
Kortárs magyar csendélet
Still life – contemporary
Hungarian photography
The photo competition searches for
contemporary reﬂexions on Still life.
Among the exhibitors, numerous
tendencies and generations of the
contemporary Hungarian photography are
represented, presenting the richness of
Hungarian photography and the exciting
novelties of the genre of Still life, which has
century-long past in the ﬁelds of ﬁne arts.
A Csöndesen fotópályázat a csendélet
területén született kortárs reﬂexiókat
vizsgálja. A kiállítók között a kortárs
magyar fotó megannyi irányzata
és korosztálya képviselteti magát,
megmutatva a magyar fotóművészet
színes gazdagságát és a több évszázados
képzőművészeti múltra visszatekintő
csendélet műfaj izgalmas aktualitását.

16/02/2018 – 29/04/2018
Te jössz?! – Kiállítás a
társasjátékokról
YOUR TURN! –
An Exhibition on Board Games
Playing board games is more popular
than ever. In the exhibition, we embark
on the world of board games, honouring
milestones like roll-and-move classics
and National Casino, venturing into the
realm of games used as propaganda
tools, and showcasing modern favourites
like Pandemic and Catan. Be warned: the
experience is highly interactive!
A társasjátékozás napjainkban virágkorát
éli. A kiállításon bebarangoljuk a
társasok világát az Országos Kaszinótól
a szabadulószobákig, a malomtól a
propagandajátékokon át az olyan mai
kedvencekig, mint a Catan telepesei vagy a
Pandemic. Vigyázat, interaktív!

Magyar Tudományos
Akadémia
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FRIDAY 18 MAY & 22 JUNE
2018 10.00 – 21.00

Deák 17 Youth Art Gallery
Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Művészeti
Galéria
V., Deák Ferenc u. 17.
Tu–Fr: 10am – 6pm, Sa: 9am – 1pm
www.deak17galeria.hu
30/03/2018 – 02/06/2018
Tales of Ata
Ata meséi
The pieces of Ata Kandó are interesting
not only because of their mesmerizing
composition, but also because of the way
she depicted children. The photos taken
in Venezuela, Peru or near the Hungarian
border portray children as strong and
brave individuals instead of focusing on
their naivety or vulnerability.
Ata Kandó utazásai során gyerekekről
készített fotói nemcsak meseszerű
megfogalmazásuk miatt érdekesek,
hanem a gyermekek ábrázolásának,
láttatásának módja miatt is. A
Venezuelában, Peruban vagy a magyar
határon fotózott gyermekek nem
naivitásukkal, sebezhetőségükkel, hanem
bátor, tiszta és erős magatartásukkal
ragadják meg a nézőt.

Deák Erika Gallery
Deák Erika Galéria
VI., Mozsár utca 1.
We – Fr: 12pm – 6pm,
Sa: 11am – 4pm
www.deakgaleria.hu
28/03/2018 – 05/05/2018
Andrea Gáldi Vinkó: Etudes
Gáldi Vinkó Andrea: Etudes
Andrea Gáldi Vinkó, pushing the boundaries
of the genre, paired her photographs with
short videos she recorded with her phone.
The videos are based on the observation
of a single phenomenon: the waves of
water, the play of the wind, lines of the
shadow, falling of the snow. The photo
and video pairs draw our attention to the
serenity of ever-repeating patterns of
everyday life.
Gáldi Vinkó Andrea rendhagyó és a
fotográﬁa műfaji határait feszegető
módon fotóit a telefonjával felvett kis
videókkal párosítja, amelyek mindegyike
valamilyen természeti vagy ﬁzikai jelenség
megﬁgyelésén alapszik; a víz hullámzása, a
szél játéka, az árnyék vonalai, a hó hullása.
A fotó és videó párok a hétköznapiban
megjelenő mintázatok derűsen ismétlődő
jellegére irányítják ﬁgyelmünket.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.fovarosikeptar.hu
07/04/2018 – 24/06/2018
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Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
06/04/2018 – 24/06/2018
Permanent Revolution –
Ukrainian Art Today
Permanens forradalom –
Mai ukrán képzőművészet
The ﬁrst major presentation of the
Ukrainian contemporary art scene in
Hungary is a special occasion to
look into the vibrant art of a country full of
tensions, which is still largely in the blind
spot of the European cultural area.
Az ukrán kortárs szcéna első nagyszabású
magyarországi bemutatkozása különleges
alkalmat nyújt arra, hogy betekinthessünk
egy feszültségekkel teli ország vibráló
művészeti közegébe, mely nagyrészt
még mindig az európai kulturális térség
vakfoltjára esik.

20/04/2018 – 24/06/2018
Péter Türk (1943-2015)
Retrospective
Türk Péter (1943-2015)
életmű-kiállítása
Péter Türk created outstanding works
of international quality at every
stage of his consistent and coherent
oeuvre characterized by a conceptual
orientation. His oeuvre, which has
always been widely appreciated by
the Hungarian art scene, but yet not
researched and known, only in narrow
circles, is presented in its diversity to the
general public for the first time.

Türk Péter konceptuális irányultságú,
következetes és koherens
munkásságának mindegyik szakaszában
kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi
színvonalú műveket hozott létre.
A szakma által mindig is nagyra értékelt,
de csak szűkebb körben ismert, eddig
feldolgozatlan életmű most először
kerül a maga sokszínűségében a
nagyközönség elé.

Pál Molnár-C. Studio
and Museum
Molnár-C. Pál Műterem
– Múzeum

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Múzeum

XI., Ménesi út 65.
Th–Sa: 10am – 6pm
www.mcpmuzeum.hu
09/11/2017 – 30/06/2018
Still the World Fits in His Left Hand
Balkezében is elfér a világ

III., Korona tér 1.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.mkvm.hu

The exhibition presents the last period in
the art of Hungarian sculptor Béni
Ferenczy. In 1956, the artist’s right side
was paralyzed and he lost his ability to
speak, but that didn’t mean an end for his
career. He learned to sketch, to paint and
to model with his left hand and continued
to work. Hundreds of graphic artworks and
sculptures remained from this period,
showing the regeneration of his art.
A kiállítás Ferenczy Béni szobrászművész
életének utolsó korszakát mutatja be.
1956-ban a művész jobb oldalára lebénult,
s elvesztette beszédképességét, ám ez
nem jelentette művészi pályájának végét:
a rajzolás, festés, mintázás készségét bal
kezére átörökítve folytatta az alkotást.
Több száz graﬁka és jó néhány szobormű
maradt fenn, mely művészetének
regenerálódását tanúsítja.

02/03/2018 – 20/05/2018
Exhibition of József Tóth „Füles”
Tóth József Füles kiállítása
József Tóth „Füles” is both a master and
a dare-devil in photo making.
His craftsmanship and his sparkling mind
left a special footprint on the 2nd half of
the 20th century Hungarian photo
artistry, and at the same time he, as a
one-man-show agency, was also a
decisive person of media business. His
frontispieces are forwarding everlasting
messages as the children of his winged
spirit.
Tóth József Füles a fotózás nagymestere
és fenegyereke egy személyben. Szakmai
tudása és szikrázó elméje sajátos
nyomot hagyott a 20. század második
felének magyar fotóművészetében, de
egyszemélyes reklámügynökségként
meghatározó alakja volt a
médiaszakmának is. Címlapfotói szárnyaló
szellemiségének máig érvényes
üzeneteket hordozó gyermekei.

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

Hungarian
National Museum
Magyar
Nemzeti Múzeum

01/03/2018 – 13/05/2018
Sandro Miller:
Malkovich Malkovich
Malkovich – Homage
to Photographic Masters
Sandro Miller:
Malkovich Malkovich Malkovich –
Tisztelet a kamera mestereinek

VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu

On the exhibited photographs, John
Malkovich demonstrates his chameleonlike proclivity, morphing into Albert
Einstein, Che Guevara, John Lennon and
Andy Warhol. Through his immense skill
and Sandro’s amazing photographic
eye, the exhibition pays respect to
photographic history through the genius of
a photographer and his muse.
A kiállítás fotóin John Malkovich
kaméleonként alakul át egyik fotóról
a másikra: hol Albert Einstein, hol Che
Guevara, hol John Lennon vagy Andy
Warhol képét ölti magára. Malkovich
bámulatos átváltozóképességének és
Sandro fotóművészeti látásmódjának hála,
a kiállítás egy zseniális alkotó és múzsája
együttműködésének köszönhetően igazi
tiszteletadás a műfaj előtt.

30/11/2017 – 30/04/2018
Anna – Fictitious Female
Fates from Székelyföld
Anna – Változatok székely
asszonysorsra
The exhibition takes the visitor back to mid
20th century Székelyföld, into a society
shaped by strict yet unwritten rules and
habits; a society in which a fallen girl had
no place left to stay. How might the fate
of a young girl forced into marriage have
looked like? Was the people’s power really
power? Was solitude truly freedom? These
are the issues explored in Anna’s ﬁctive
thoughts.
A tárlat a 20. század derekának
Székelyföldjére vezet vissza, egy
szigorú és íratlan szabályok irányította
társadalomba, ahol egy megesett
lánynak nem lehetett maradása. Milyen
lehetett a házasságba kényszerített
asszony sorsa? Milyen lehetett a cselédé
vagy a gyári munkásé? Hatalom volt-e
a néphatalom? És szabadság volt-e a
magány? Erről vallanak Anna elképzelt
gondolatai, szavai.

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

Annie Leibovitz / Meryl Streep, New York (1981), 2014.
© Sandro Miller / Catherine Edelman Gallery, Chicago jóvoltából

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

The exhibition presents Attila Bartis’
recent work, focusing on photographs
composed in Indonesia, a country he has
chosen as his second home. Displayed on
the two storeys of the gallery, the black
and white prints do not reveal a distant
landscape. Rather, they reveal Bartis’ ideas
about photography, doing so by means of
the individual compositions of his pictures
and the choices of theme.
Bartis Attila fotókiállítása az alkotó
második otthonául választott
Indonéziában készült sorozatokat állítja a
tárlat középpontjába. A majd’ száz feketefehér nagyítás a galéria két szintjén nem
egy távoli táj felfedezésével kecsegtet,
hanem ellenkezőleg, a szerző fotográﬁával
kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg
a képek egyéni kompozíciós rendje és
témaválasztása révén.

The Hungarian Press Photo Contest is the
biggest annual event of the profession, as
both amateurs and professionals can send
in their photos to compete. The works
are judged by a committee consisting of
both Hungarian and foreign professionals.
The exhibition presents the best works in
several categories.
A sajtófotó pályázat a fotóriporteri
szakma legnagyobb éves seregszemléje,
a nyílt pályázatra amatőr és hivatásos
fotográfusok egyaránt beküldhették
a képeiket. A beérkező pályaműveket
évről évre tekintélyes magyar és külföldi
szakemberekből álló zsűri bírálta el. A
kiállításon a különböző kategóriák legjobb
munkáit láthatjuk.

Széphárom
Community Space
Széphárom
Közösségi Tér
V., Szép u. 1/b.
Tu – Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 2pm
www.szepharom.hu
24/03/2018 – 14/04/2018
Alain Laboile: La Famille
Alain Laboile: La Famille
Works of French photographer, Alain
Laboile will be exhibited in Hungary for
the ﬁrst time. His series La Famille shows
the bucolic yet timeless ordinary days of
his own family, from the angle of a father
of six. The black and white photographs
reveal the moments of their atypical,
rural life, with a focus on the infantile
subsistence and freedom.
Alain Laboile francia szobrász, fotográfus
első alkalommal mutatkozik be
Magyarországon. A La Famille sorozat
a hatgyermekes apuka szemszögéből
mutatja be saját családjának egyszerre
időtlen és idilli hétköznapjait. A feketefehér képek atipikus vidéki életük
különböző pillanatait merevíti ki előttünk,
a gyermeki lét és szabadság kérdéskörét
állítva középpontba.

Tobe Gallery
Tobe Gallery
VIII., Bródy Sándor utca 36.
We – Fr: 2pm – 6pm,
Sa: 11am – 3pm
www.tobegallery.hu
22/03/2018 – 21/04/2018
Dafna Talmor: Constructed
Landscapes
Dafna Talmor: Konstruált tájképek
This ongoing body of work consists of
staged landscapes made of collaged
and montaged colour negatives shot
across diﬀerent locations that include
Israel, Venezuela, the UK and USA. Initially
taken as mere keepsakes, landscapes
are merged and transformed through the
act of slicing and splicing. The resulting
photographs are a conﬂation, ‘real’ yet
virtual and imaginary.
A kiállítás alapját olyan beállított tájképek
adják, amelyek Izraelben, Venezuelában,
az Egyesült Királyságban és az
Amerikai Egyesült Államokban készült
fotók montázsolt és kollázsolt színes
negatívjaiból álltak össze. A kezdetben
csupán emléknek szánt tájképek a vágások
és illesztések mentén művészeti szintre
emelkedtek.

16/02/2018 – 27/05/2018
Double Heads Matches
Kétfejű Gyufa
The selection of contemporary artworks
from four Romanian private collections
explores the multiple narratives that one
can elaborate on Romanian art, having in
mind a compressed timeline, which will be
discovered either through the historical
end of this line itself or through the
most recent art production of the young,
vivacious art scene.
A kiállítás négy mai román
magángyűjteményből mutat be egy
válogatást, és a román művészet
különböző narratíváira hívja fel a ﬁgyelmet
– annak tudatában, hogy tömörített
idővonalról van szó, melyet vagy történeti
végpontja, vagy a ﬁatal, eleven művészeti
szcéna legfrissebb alkotásai irányából
ismerhetünk meg.

The Castle Garden
Bazaar – Guards’ Palace
(Northern Palace)
Várkert Bazár –
Testőrpalota
(Északi palota)
I., Ybl Miklós tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.30pm
www.varkertbazar.hu
09/02/2018 – 29/04/2018
Artistic Life in Vásárhely
1900 – 1990
Vásárhelyi Művészélet
1900 – 1990
Featuring a rich selection of paintings,
sculptures and graphic works, the
exhibition introduces the rise of painting
in the Great Hungarian Plain and the
town’s artistic life during the interwar
period. It goes on to describe the history
of the Hódmezővásárhely Autumn
Salons, the regular guests, portraying, in
all, almost a hundred years, from the early
20th century to the political transition.
A kiállítás gazdag, festményeket,
szobrokat és graﬁkákat egyaránt
felvonultató anyaga nem csak az
alföldi festészet kibontakozását, a két
világháború közötti vásárhelyi művészeti
életet mutatja be, hanem az 1954-től
induló hódmezővásárhelyi tárlatok
korszakát, a helyi művészeket és a
rendszeres kiállítókat is, közel 100 évet
felölelve, a 20. század kezdetétől egészen
a rendszerváltás időszakáig.

01/03/2018 – 31/05/2018
Salon de Paris – Budapest
Párizsi Szalon – Budapest
This year, Hungary was the guest of
honour at the Salon, as 13 Hungarian
painters got the chance to exhibit
their artworks in France. After the
Grand Palais, it’s time to show these
artworks to the Hungarian public in a free
exhibition at the Castle Garden Bazaar.
Magyarország volt a párizsi Szalon idei
díszvendége, 13 magyar festő munkája
volt látható Franciaországban. A Grand
Palais után a Várkert Bazár állítja ki a
hazai művészek kint megjelent alkotásait,
így a magyar közönség március elejétől
május végéig ingyenesen látogathatja a
kiállítást a Testőrpalotában.

VI., Nagymező u. 20.
Mo-Fr: 2pm –7pm; Sa-Su: 11am –7pm
www.maimano.hu
Bartis is not a documentary photographer;
it is not his aim to reproduce the mood
of the moment and place for the viewer.
Instead, his goal is to create works of art
whose constituent elements are the details
of reality as they are revealed at the point in
time a picture is taken.
The black and white raw material enables
in large part the capturing of this random
connection, as the removal of all colour
from the spectacle facilitates the
emergence, in his works, of relationships
and connections in this world that only
become visible through the abstract
power of shades of grey.

Ani Molnár Gallery
Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor utca 36.
Tu – Fr: 12pm – 6pm,
Sa: 11am – 5pm
www.molnaranigaleria.hu

Touching on the questions of the
superﬁcially constructed female values,
Marge Monko examines the storytelling
powers of commercialism’s impacts,

30/03/2018 – 13/05/2018
36th Hungarian Press Photo Exhibition
36. Magyar Sajtófotó Kiállítás

IX., Fővám tér 11–12.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu/uj

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

01/03/2018 – 13/05/2018
Attila Bartis: On the islands
Bartis Attila: A szigeteken

08/03/2018 – 28/04/2018
Marge Monko: Women of the World,
Raise Your Right Hand
Marge Monko: Women of the World,
Raise Your Right Hand

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

New Budapest Gallery
Új Budapest Galéria

01/03/2018 – 13/05/2018
Attila Bartis: On the islands
Bartis Attila: A szigeteken

Bartis Attila Sárkány, Parangtritis, Jáva, 2016

Artphoto Gallery
Artphoto Galéria

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ

Bartis Attila nem dokumentarista fotós,
képeivel nem az időt, a hely és a pillanat
hangulatát kívánja visszaadni a nézőnek,
hanem műalkotásokat hoz létre, amelyek
alkotóelemei a valóság éppen a felvétel
pillanatában elé táruló részletei.
E véletlenszerű összefüggések
megragadásában nagy szerepet játszik a
fekete-fehér nyersanyag, hiszen a színek
elvétele a látványból hozzásegít ahhoz,
hogy a világnak olyan viszonyai táruljanak
fel munkáin, amelyek csak a szürkeskála
absztrakciós ereje révén válnak láthatóvá.

02/03/2018 – 06/05/2018
Silent, Dreaming Gardens
Néma, álmodó kertek

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED

Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/03/2018 – 30/06/2018
Shelter in the Pulmonology
Sanatorium
Menedék a tüdőszanatóriumban
The activity of László Levendel far more
exceeded his medical practice as a
pulmonologist. He was also a central
ﬁgure in the contemporary art scene as
an organiser, collector and a mediator
between the oﬃcial and the marginal
cultural spheres. The exhibition shows
us his signiﬁcant intellectual circle of
the Kádár era through the birth of his
collection of artworks.
Dr. Levendel László tevékenysége
messze túlmutatott a tüdőgyógyász
praxison. A művészetek és a művészek
barátja, művészetszervező humanista
volt, aki a hivatalos és a marginális
kulturális szférák között jelentős
közvetítői szerepet játszott. A kiállítás
a gyűjtemény keletkezésén keresztül
bemutatja a Kádár-korszak második
nyilvánosságának egyik jelentős
szellemi műhelyét.

Zsolnay Cultural
Quarter – M21 Gallery
Zsolnay Kulturális
Negyed – M21 Galéria
Pécs, Felsővámház u. 52.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.zsolnaynegyed.hu
24/03/2018 – 20/05/2018
Statues in the city:
the Exhibition of Dumitru Serban
Szobrok a városban: Dumitru Serban
kiállítása
Sculptor Dumitru Serban is considered
to be the best known artist of Romania,
and his large-scale works has been
exhibited in several cities of the world. He
investigates the role of sculpture, and the
role art can play in our modern society,
while he also expresses his undiminished
trust in the old, anthropocentric approach
of sculpture.
A román kulturális élet egyik legismertebb
művészeként nyilvántartott szobrász
nagy volumenű alkotásait a világ több
nagyvárosának közterein láthatták
már. Şerban a szobrászat, és ezen túl a
művészet jelenkori társadalmi szerepét
feszegeti, ugyanakkor a szobrászat régi,
antropocentrikus eszményébe vetett
töretlen bizalmát fejezi ki.

DEBRECEN
MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.modemart.hu
30/03/2018 – 06/05/2018
Arkt – Locally Active Architecture
Arkt – Helyi aktív építészet
The exhibition about the story of Arkt
Studio disproves or conﬁrms our belief
and doubts about community projects by
converging diﬀerent narratives, which, in
a cultural context, can make the visitors
believe that empty places can be ﬁlled and
colligation, despite not being perfect, can
be eﬀective.
Az Arkt Stúdió kiállításba foglalt története
számos ponton igazolja, vagy épp cáfolja
a közösségi összefogásba vetett hitünket
és kétségeinket, olyan narratívákat
közelítve egymáshoz, amelyek révén
– kulturális kontextusba helyezve a
történetet – mégiscsak azt a hitet
kelti a látogatóban, hogy az üres terek
megtölthetőek, s az összefogás, ha nem is
tökéletes, de eredményes lehet.

25/03/2018 – 27/05/2018
Gyula Várnai: Rewind
Várnai Gyula: Rewind
Várnai’s exhibition gives us a
selection of his artworks that, since the
early 90s, deal with the philosophical and
practical questions of sound, music
and noise. His installations are made of
various voice recording tools such
as earphones, a walkman and a tape
recorder.
Várnai Gyula Rewind című kiállítása
azokból a művekből ad válogatást,
amelyek a 90-es évek eleje óta
közvetlenül vagy közvetetten a hang, a
zaj vagy a zene filozófiai és gyakorlati
kérdéseit járják körül. Installációi a
legkülönfélébb hangrögzítési eszközök
felhasználásával készülnek – orsós
magnót, walkmant, hangszalagot,
fülhallgatókat használ.

PAKS
Art Gallery of Paks
Paksi Képtár
Paks, Tolnai út 2.
Tu–Fr: 10am – 6pm,
Sa–Su: 12am – 6pm
www.paksikeptar.hu
02/02/2018 – 06/05/2018
Exhibition by Péter Somody
Somody Péter kiállítása
Blurriness is only projected into the world
by us, so we can distinct and receive the
complex details of the world. We place
a ﬂaw in our perception, so our strange,
ambivalent and duplex cognition can
process the complexity in the light of this
ﬂaw. To do this, we have to overlook many
details.
Az életlenséget a mi recepciónk
projektálja bele a világba, hogy képessé
váljunk a részletek komplexitásának
befogadására. Kihelyezünk egy
hibát, hogy a furcsa, ellentmondásos,
kontrasztos és dichotóm
természetű érzékelésünk képes
legyen a komplexitást éppen a hiba
fénytörésében befogadni. Ehhez sok
részlet felett szemet kell hunynunk.

SZEGED
Kass Gallery
Kass Galéria
Szeged, Vár u. 7.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
22/01/2018 – 02/09/2018
Kass, Bible, Saints
Kass, Biblia, Szentek

SZENTENDRE
Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
09/03/2018 – 22/04/2018
Swindlers Dream Too
A csalók is álmodnak
Éva Magyarósi (1981) is an animation
film director, artist, sets designer and
she also teaches. When she draws,
she pictures the object as a film frame
of a motion picture part of the movie,
as an element of a story. Her works
tell the secrets of the female soul,
about loneliness, about the body and
about emotions, presenting them as
polyphonic stories of the situations
experienced.
Magyarósi Éva (1981) animációs
filmrendező, képzőművész, díszleteket
tervez és tanít. Amikor rajzol, egy
mozgókép filmkockájaként gondol
a tárgyra, egy film részeként, egy
történet elemeként. Alkotásaiban a női
lélek rejtekeiről, a magányról, a testről,
az érzelmekről mesél, furcsa álmok
és megélt szituációk többszólamú
történeteit mutatva be.

11/02/2018 – 29/04/2018
Novi Sad Orpheuses –
Új Symposion, the Vojvodina journal
(1965–1992)
Újvidéki Orfeuszok –
A vajdasági Új Symposion folyóirat
(1965–1992)
Új Symposion, a Hungarian-language
journal published in Yugoslavia, maintained

The exhibition primarily focuses on
the painter’s perception of nature and
landscape, as well as the capacity for selfreﬂection that lies therein. Paizs Goebel’s
paintings reﬂect the peculiar relationship
between the human being and nature, as
well as the inherent connections between
reality and a world of dreams released in a
ﬂood of rich colours.
A kiállítás mindenekelőtt a festő
táj- és természetlátása és az abban
rejlő önreﬂexió megjelenései mentén
szerveződik. Ember és természet
különös kapcsolatát érhetjük tetten
a festményeken, a gazdag színekben
felszabaduló álomvilág és a realitás lényegi
összefüggéseit.

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

15/09/2017 – 30/04/2018
The Thousand-faced Artist –
A Collection from 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, his statuettes
are also displayed, 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 a kisplasztikák is, az
épület folyosóin pedig a művész graﬁkai
munkáiból látható egy válogatás.

Dezső Laczkó Museum
Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu – Su: 10am – 6pm
www.ldm.hu
16/02/2018 – 29/04/2018
Chagall: Poetry of Colours
Chagall: A színek költészete
Through the dream-like paintings of Marc
Chagall (1887-1985), we look into an
imaginary world that deﬁes the laws of
nature. It is no wonder, as Chagall found
the depiction of reality not only boring,
but even annoying, that’s why he used
bold colours and painted naive ﬁgures.
The exhibition presents more than 150
artworks from Chagall.
Marc Chagall (1887-1985) álomszerű
képein keresztül egy olyan képzeletbeli
világ tárul elénk, ami dacol a természet
törvényeivel. Nem csoda, hiszen a
valóság szó szerinti ábrázolását nem
pusztán unalmasnak, hanem egyenesen
idegesítőnek találta. Ezért művein merész
színeket használt és naiv stílusban
ábrázolta a ﬁgurákat. A kiállítás Chagall
több mint 150 alkotását mutatja be.
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Movies
are great.

Kass created biblical and religious themes
with almost every technique: from pen
drawings over etching and water colour
to the porcelain head-installation with
a crown of thorns. The exhibition is a
selection of these, with the specialities
that the pencil drawings made for the
etchings can also provide insights to the
creative process.
A tollrajztól, a rézkarcon, akvarellen át a
töviskoszorús porcelán fej-installációig,
szinte minden technikával születtek
Kass alkotások bibliai, vallási tematikával.
Ezekből válogat a tárlat, melynek
különlegessége, hogy a rézkarcokhoz
készített ceruzavázlatok az alkotás
folyamatába is bepillantást engednek.

SZÉKESFEHÉRVÁR
Municipal Gallery –
Deák Collection
Városi Képtár –
Deák Gyűjtemény
Székesfehérvár, Oskola u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.deakgyujtemeny.hu
01/02/2018 – 06/05/2018
Artworks from Upstairs –
Exhibition of Erzsébet Schaár
Művek az emeletről –
Schaár Erzsébet kiállítása
The exhibition presents the oeuvre of
the determinative Hungarian sculptor
through her ﬁfty works. From 1925 to 1975
Erzsébet Schaár made her works from
various materials (lead, wood, bronze,
artiﬁcal stone, glass, plastic) and in various
size (from 10 cm to exhibition room size).
A kiállítás az alkotó félszáz munkáján
keresztül mutatja be a huszadik század
meghatározó magyar szobrászának
életművét. Schaár Erzsébet 1925-től
1975-ig változatos anyagokból (ólom, fa,
bronz, műkő, üveg, műanyag) és méretben
(10 cm-estől kiállítóterem-méretűig)
készítette el a kiállításon látható munkáit.

King St. Stephen
Museum
Szent István Király
Múzeum
Székesfehérvár,
Országzászló tér 3.
We–Su: 10am – 6pm
www.szikm.hu
01/02/2018 – 17/06/2018
Székesfehérvár in the 20th century
VárosKép – Székesfehérvár a 20.
században
The exhibition follows the story of
Székesfehérvár and the change of the
city’s image from the 1867 Compromise
until 1988. Visitors can see photos, designs
and scale-modells and a highly organized
postcard collection with a special value
that it contains pre-1945 cards: almost
all postcards published in the era can be
found in it.
A kiállítás az 1867-es kiegyezéstől
1988-ig követi végig Székesfehérvár
történetét, a város képének változását.
A látogatók fotók, épülettervek és
makettek között kalandozhatnak a
tárlaton, és megtekinthetnek egy kiválóan
rendszerezett képeslapgyűjteményt,
amelynek külön értéke, hogy 1945 előtti
lapokat tartalmaz: szinte minden,
a korban kiadott képeslap megtalálható
benne.

April 2018

Find movie
listings here.

est.hu/en
a courageous critical stance and a
deliberate spontaneity. Besides the
literature, this exhibition focuses on the
exceptionally strong visual impact of
the journal. The display outlines the look
characteristic of each editorial team and
introduces the key actors associated with
the periodical.
A Jugoszláviában kiadott, magyar nyelvű
Új Symposion egy merész, kritikai
szellemű, a spontaneitást tudatosan
vállaló folyóirat volt. A kiállítás az
irodalom mellett elsősorban a lap
kivételesen erős vizualitását mutatja
be. A tárlaton kirajzolódik az egymást
váltó szerkesztőségek arculata,
megjelennek a folyóirat meghatározó
szereplői, felvillannak a magyarországi
kapcsolatok.

23/03/2018 – 24/06/2018
Opening a Way to Freedom
Utat nyitni a szabadsághoz
Béni Ferenczy (1890–1967) was the
sculptor in the eponymous dynasty of
artists and one of the most outstanding
masters of 20th-century Hungarian
sculpture. Throughout his life, even in
periods of adversity, he remained faithful
to the values represented by all artists in
the family, showed respect, humility and
commitment towards work.
A Ferenczy-művészdinasztia
szobrásztagja, Ferenczy Béni
(1890–1967) a huszadik századi magyar
szobrászművészet egyik legkiemelkedőbb
képviselője. Egész élete során, a
küzdelmesebb időszakokban is hű maradt
a család valamennyi alkotója által képviselt
értékekhez, a munka iránti tisztelethez,
alázathoz és elkötelezettséghez.

Gallery of Szentendre
Szentendrei Képtár
Szentendre, Fő tér 2-5.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Gallery of Szentendre
Szentendrei Képtár
02/03/2018 – 06/05/2018
Silent, Dreaming Gardens
Néma, álmodó kertek
Jenő Paizs Goebel is a prominent ﬁgure of early 20th century
Hungarian art. As a young man, he travelled to Barbizon, where
he was inﬂuenced by the representation of the landscape as a
state of the soul: during this time the gnarls of trees, the peculiar,
overcast light conditions of the sky, and the stretched out, ﬂat ﬁelds
comprised the themes of his paintings.
The exhibition focuses on the painter’s perception of nature and
landscape, and the capacity for self-reﬂection that lies therein.
His paintings reﬂect the peculiar relationship between the human
being and nature, as well as the inherent connections between
reality and a world of dreams released in a ﬂood of rich colours.

Paizs Goebel Jenő a századelő magyar képzőművészetének
meghatározó alakja. Fiatalon Barbizonba utazott, ahol a
tájkép lélekállapotként való megjelenítésének hatása alá
került: ekkoriban a fák göcsörtjei, a táj különleges, borongós
fényviszonyai, az elnyújtott, sík mezők voltak a témái.
A kiállítás mindenekelőtt a festő táj- és természetlátása és az
abban rejlő önreﬂexió megjelenései mentén szerveződik. Ember és
természet különös kapcsolatát érhetjük tetten a festményeken,
a gazdag színekben felszabaduló álomvilág és a realitás lényegi
összefüggéseit.

Patakpart, 1934.

Vaszary Gallery
Vaszary Galéria

PÉCS

VESZPRÉM

Vác, Köztársaság út 19.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumvac.hu

02/03/2018 – 06/05/2018
Silent, Dreaming Gardens
Néma, álmodó kertek

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED

Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
24/03/2018 – 30/06/2018
Shelter in the Pulmonology
Sanatorium
Menedék a tüdőszanatóriumban
The activity of László Levendel far more
exceeded his medical practice as a
pulmonologist. He was also a central
ﬁgure in the contemporary art scene as
an organiser, collector and a mediator
between the oﬃcial and the marginal
cultural spheres. The exhibition shows
us his signiﬁcant intellectual circle of
the Kádár era through the birth of his
collection of artworks.
Dr. Levendel László tevékenysége
messze túlmutatott a tüdőgyógyász
praxison. A művészetek és a művészek
barátja, művészetszervező humanista
volt, aki a hivatalos és a marginális
kulturális szférák között jelentős
közvetítői szerepet játszott. A kiállítás
a gyűjtemény keletkezésén keresztül
bemutatja a Kádár-korszak második
nyilvánosságának egyik jelentős
szellemi műhelyét.

Zsolnay Cultural
Quarter – M21 Gallery
Zsolnay Kulturális
Negyed – M21 Galéria
Pécs, Felsővámház u. 52.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.zsolnaynegyed.hu
24/03/2018 – 20/05/2018
Statues in the city:
the Exhibition of Dumitru Serban
Szobrok a városban: Dumitru Serban
kiállítása
Sculptor Dumitru Serban is considered
to be the best known artist of Romania,
and his large-scale works has been
exhibited in several cities of the world. He
investigates the role of sculpture, and the
role art can play in our modern society,
while he also expresses his undiminished
trust in the old, anthropocentric approach
of sculpture.
A román kulturális élet egyik legismertebb
művészeként nyilvántartott szobrász
nagy volumenű alkotásait a világ több
nagyvárosának közterein láthatták
már. Şerban a szobrászat, és ezen túl a
művészet jelenkori társadalmi szerepét
feszegeti, ugyanakkor a szobrászat régi,
antropocentrikus eszményébe vetett
töretlen bizalmát fejezi ki.

DEBRECEN
MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm,
Th: 12am – 8pm
www.modemart.hu
30/03/2018 – 06/05/2018
Arkt – Locally Active Architecture
Arkt – Helyi aktív építészet
The exhibition about the story of Arkt
Studio disproves or conﬁrms our belief
and doubts about community projects by
converging diﬀerent narratives, which, in
a cultural context, can make the visitors
believe that empty places can be ﬁlled and
colligation, despite not being perfect, can
be eﬀective.
Az Arkt Stúdió kiállításba foglalt története
számos ponton igazolja, vagy épp cáfolja
a közösségi összefogásba vetett hitünket
és kétségeinket, olyan narratívákat
közelítve egymáshoz, amelyek révén
– kulturális kontextusba helyezve a
történetet – mégiscsak azt a hitet
kelti a látogatóban, hogy az üres terek
megtölthetőek, s az összefogás, ha nem is
tökéletes, de eredményes lehet.

25/03/2018 – 27/05/2018
Gyula Várnai: Rewind
Várnai Gyula: Rewind
Várnai’s exhibition gives us a
selection of his artworks that, since the
early 90s, deal with the philosophical and
practical questions of sound, music
and noise. His installations are made of
various voice recording tools such
as earphones, a walkman and a tape
recorder.
Várnai Gyula Rewind című kiállítása
azokból a művekből ad válogatást,
amelyek a 90-es évek eleje óta
közvetlenül vagy közvetetten a hang, a
zaj vagy a zene filozófiai és gyakorlati
kérdéseit járják körül. Installációi a
legkülönfélébb hangrögzítési eszközök
felhasználásával készülnek – orsós
magnót, walkmant, hangszalagot,
fülhallgatókat használ.

PAKS
Art Gallery of Paks
Paksi Képtár
Paks, Tolnai út 2.
Tu–Fr: 10am – 6pm,
Sa–Su: 12am – 6pm
www.paksikeptar.hu
02/02/2018 – 06/05/2018
Exhibition by Péter Somody
Somody Péter kiállítása
Blurriness is only projected into the world
by us, so we can distinct and receive the
complex details of the world. We place
a ﬂaw in our perception, so our strange,
ambivalent and duplex cognition can
process the complexity in the light of this
ﬂaw. To do this, we have to overlook many
details.
Az életlenséget a mi recepciónk
projektálja bele a világba, hogy képessé
váljunk a részletek komplexitásának
befogadására. Kihelyezünk egy
hibát, hogy a furcsa, ellentmondásos,
kontrasztos és dichotóm
természetű érzékelésünk képes
legyen a komplexitást éppen a hiba
fénytörésében befogadni. Ehhez sok
részlet felett szemet kell hunynunk.

SZEGED
Kass Gallery
Kass Galéria
Szeged, Vár u. 7.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
22/01/2018 – 02/09/2018
Kass, Bible, Saints
Kass, Biblia, Szentek

SZENTENDRE
Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
09/03/2018 – 22/04/2018
Swindlers Dream Too
A csalók is álmodnak
Éva Magyarósi (1981) is an animation
film director, artist, sets designer and
she also teaches. When she draws,
she pictures the object as a film frame
of a motion picture part of the movie,
as an element of a story. Her works
tell the secrets of the female soul,
about loneliness, about the body and
about emotions, presenting them as
polyphonic stories of the situations
experienced.
Magyarósi Éva (1981) animációs
filmrendező, képzőművész, díszleteket
tervez és tanít. Amikor rajzol, egy
mozgókép filmkockájaként gondol
a tárgyra, egy film részeként, egy
történet elemeként. Alkotásaiban a női
lélek rejtekeiről, a magányról, a testről,
az érzelmekről mesél, furcsa álmok
és megélt szituációk többszólamú
történeteit mutatva be.

11/02/2018 – 29/04/2018
Novi Sad Orpheuses –
Új Symposion, the Vojvodina journal
(1965–1992)
Újvidéki Orfeuszok –
A vajdasági Új Symposion folyóirat
(1965–1992)
Új Symposion, a Hungarian-language
journal published in Yugoslavia, maintained

The exhibition primarily focuses on
the painter’s perception of nature and
landscape, as well as the capacity for selfreﬂection that lies therein. Paizs Goebel’s
paintings reﬂect the peculiar relationship
between the human being and nature, as
well as the inherent connections between
reality and a world of dreams released in a
ﬂood of rich colours.
A kiállítás mindenekelőtt a festő
táj- és természetlátása és az abban
rejlő önreﬂexió megjelenései mentén
szerveződik. Ember és természet
különös kapcsolatát érhetjük tetten
a festményeken, a gazdag színekben
felszabaduló álomvilág és a realitás lényegi
összefüggéseit.

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

15/09/2017 – 30/04/2018
The Thousand-faced Artist –
A Collection from 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, his statuettes
are also displayed, 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 a kisplasztikák is, az
épület folyosóin pedig a művész graﬁkai
munkáiból látható egy válogatás.

Dezső Laczkó Museum
Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu – Su: 10am – 6pm
www.ldm.hu
16/02/2018 – 29/04/2018
Chagall: Poetry of Colours
Chagall: A színek költészete
Through the dream-like paintings of Marc
Chagall (1887-1985), we look into an
imaginary world that deﬁes the laws of
nature. It is no wonder, as Chagall found
the depiction of reality not only boring,
but even annoying, that’s why he used
bold colours and painted naive ﬁgures.
The exhibition presents more than 150
artworks from Chagall.
Marc Chagall (1887-1985) álomszerű
képein keresztül egy olyan képzeletbeli
világ tárul elénk, ami dacol a természet
törvényeivel. Nem csoda, hiszen a
valóság szó szerinti ábrázolását nem
pusztán unalmasnak, hanem egyenesen
idegesítőnek találta. Ezért művein merész
színeket használt és naiv stílusban
ábrázolta a ﬁgurákat. A kiállítás Chagall
több mint 150 alkotását mutatja be.
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Kass created biblical and religious themes
with almost every technique: from pen
drawings over etching and water colour
to the porcelain head-installation with
a crown of thorns. The exhibition is a
selection of these, with the specialities
that the pencil drawings made for the
etchings can also provide insights to the
creative process.
A tollrajztól, a rézkarcon, akvarellen át a
töviskoszorús porcelán fej-installációig,
szinte minden technikával születtek
Kass alkotások bibliai, vallási tematikával.
Ezekből válogat a tárlat, melynek
különlegessége, hogy a rézkarcokhoz
készített ceruzavázlatok az alkotás
folyamatába is bepillantást engednek.

SZÉKESFEHÉRVÁR
Municipal Gallery –
Deák Collection
Városi Képtár –
Deák Gyűjtemény
Székesfehérvár, Oskola u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.deakgyujtemeny.hu
01/02/2018 – 06/05/2018
Artworks from Upstairs –
Exhibition of Erzsébet Schaár
Művek az emeletről –
Schaár Erzsébet kiállítása
The exhibition presents the oeuvre of
the determinative Hungarian sculptor
through her ﬁfty works. From 1925 to 1975
Erzsébet Schaár made her works from
various materials (lead, wood, bronze,
artiﬁcal stone, glass, plastic) and in various
size (from 10 cm to exhibition room size).
A kiállítás az alkotó félszáz munkáján
keresztül mutatja be a huszadik század
meghatározó magyar szobrászának
életművét. Schaár Erzsébet 1925-től
1975-ig változatos anyagokból (ólom, fa,
bronz, műkő, üveg, műanyag) és méretben
(10 cm-estől kiállítóterem-méretűig)
készítette el a kiállításon látható munkáit.

King St. Stephen
Museum
Szent István Király
Múzeum
Székesfehérvár,
Országzászló tér 3.
We–Su: 10am – 6pm
www.szikm.hu
01/02/2018 – 17/06/2018
Székesfehérvár in the 20th century
VárosKép – Székesfehérvár a 20.
században
The exhibition follows the story of
Székesfehérvár and the change of the
city’s image from the 1867 Compromise
until 1988. Visitors can see photos, designs
and scale-modells and a highly organized
postcard collection with a special value
that it contains pre-1945 cards: almost
all postcards published in the era can be
found in it.
A kiállítás az 1867-es kiegyezéstől
1988-ig követi végig Székesfehérvár
történetét, a város képének változását.
A látogatók fotók, épülettervek és
makettek között kalandozhatnak a
tárlaton, és megtekinthetnek egy kiválóan
rendszerezett képeslapgyűjteményt,
amelynek külön értéke, hogy 1945 előtti
lapokat tartalmaz: szinte minden,
a korban kiadott képeslap megtalálható
benne.

April 2018
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est.hu/en
a courageous critical stance and a
deliberate spontaneity. Besides the
literature, this exhibition focuses on the
exceptionally strong visual impact of
the journal. The display outlines the look
characteristic of each editorial team and
introduces the key actors associated with
the periodical.
A Jugoszláviában kiadott, magyar nyelvű
Új Symposion egy merész, kritikai
szellemű, a spontaneitást tudatosan
vállaló folyóirat volt. A kiállítás az
irodalom mellett elsősorban a lap
kivételesen erős vizualitását mutatja
be. A tárlaton kirajzolódik az egymást
váltó szerkesztőségek arculata,
megjelennek a folyóirat meghatározó
szereplői, felvillannak a magyarországi
kapcsolatok.

23/03/2018 – 24/06/2018
Opening a Way to Freedom
Utat nyitni a szabadsághoz
Béni Ferenczy (1890–1967) was the
sculptor in the eponymous dynasty of
artists and one of the most outstanding
masters of 20th-century Hungarian
sculpture. Throughout his life, even in
periods of adversity, he remained faithful
to the values represented by all artists in
the family, showed respect, humility and
commitment towards work.
A Ferenczy-művészdinasztia
szobrásztagja, Ferenczy Béni
(1890–1967) a huszadik századi magyar
szobrászművészet egyik legkiemelkedőbb
képviselője. Egész élete során, a
küzdelmesebb időszakokban is hű maradt
a család valamennyi alkotója által képviselt
értékekhez, a munka iránti tisztelethez,
alázathoz és elkötelezettséghez.

Gallery of Szentendre
Szentendrei Képtár
Szentendre, Fő tér 2-5.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Gallery of Szentendre
Szentendrei Képtár
02/03/2018 – 06/05/2018
Silent, Dreaming Gardens
Néma, álmodó kertek
Jenő Paizs Goebel is a prominent ﬁgure of early 20th century
Hungarian art. As a young man, he travelled to Barbizon, where
he was inﬂuenced by the representation of the landscape as a
state of the soul: during this time the gnarls of trees, the peculiar,
overcast light conditions of the sky, and the stretched out, ﬂat ﬁelds
comprised the themes of his paintings.
The exhibition focuses on the painter’s perception of nature and
landscape, and the capacity for self-reﬂection that lies therein.
His paintings reﬂect the peculiar relationship between the human
being and nature, as well as the inherent connections between
reality and a world of dreams released in a ﬂood of rich colours.

Paizs Goebel Jenő a századelő magyar képzőművészetének
meghatározó alakja. Fiatalon Barbizonba utazott, ahol a
tájkép lélekállapotként való megjelenítésének hatása alá
került: ekkoriban a fák göcsörtjei, a táj különleges, borongós
fényviszonyai, az elnyújtott, sík mezők voltak a témái.
A kiállítás mindenekelőtt a festő táj- és természetlátása és az
abban rejlő önreﬂexió megjelenései mentén szerveződik. Ember és
természet különös kapcsolatát érhetjük tetten a festményeken,
a gazdag színekben felszabaduló álomvilág és a realitás lényegi
összefüggéseit.

Patakpart, 1934.

Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
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Vác, Köztársaság út 19.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumvac.hu

