L E ON A R D O
DA V I NC I

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
12/08/2018 – 01/01/2019
Who Saw Me?
Ki látott engem?
The exhibition fulﬁls the dream of Anna Lesznai
with the help of designer Kati Zoób by bringing
her applied art designs to life, introducing her
tales, her oeuvre, life and contemporaries. The
two artists meet from a decade of distance
and start an exciting dialogue.
A kiállítás beteljesíti Lesznai Anna vágyát:
Zoób Kati divattervező-iparművész
segítségével formára váltja iparművészeti
terveit, bemutatja meséit, verseit, életművét
és életútjának állomásait, kortársait. Zoób
Kati majd egy évszázad távlatából nyújt
kezet Lesznai Annának, a két művész
egymásra talál, párbeszédet folytat.

DEBRECEN
MODEM Modern and
Contemporary Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
16/09/2018 – 25/11/2018
Times of Our Lives? – Entrant
Perspectives
Ezek a legszebb éveink? –
Pályakezdő perspektívák
The collection presents the works of young
Hungarian ﬁne artists who graduated in
the last 5 years. The exhibition is not only
a relevant selection from this generation of
artists, but also aims to give us a taste of
the experiences and challenges entrants
face after graduation.
A kiállítás azon ﬁatal magyar képzőművészek
köréből válogat, akik az elmúlt öt évben
szereztek diplomát valamely felsőfokú
művészeti képzés keretei között. A kiállítás
nem pusztán egy releváns válogatást nyújt
ebből a művészgenerációból, de mindemellett
bepillantást kíván engedni a pályakezdés
élményébe is.

10/11/2018 – 27/01/2019
Design and Resistance
Dizájn és ellenállás
The title of the exhibition conveys an
ambiguous meaning: design as a form
of resistance or resistance against the
all-powerfulness of design. Can design
be the place of criticism of global social
processes, and if it can, then how?
Is it possible to prevail opposing the
perspective of design and its totality?
A címadó kifejezésben egyszerre van
jelen a design mint a rezisztencia, az

photographers who take the absence of
marks and references for granted, works
that make the dialogue between the body
and photography aesthetically meaningful.
A test mint téma mindig is kiemelt szerepet
játszott a fotográﬁa történetében. A
múzeum most kifejezetten a nyom- és
referenciahiányt már evidenciaként kezelő
posztfotográﬁai korszakban alkotó, ﬁatal
európai fotográfusok munkáiból válogatott,
amely alkotók munkáiban a test és a
fotográﬁa médiuma közötti párbeszéd
esztétikai értelemben kap kiemelt funkciót.

A méretnövelés, az emberi test lágyságát
idéző anyaghasználat, a kimerevített
pillanatok, a viselkedési normákon túllépő
pózok, illetve a testiség közvetlen bemutatása
olyan szobrászi kreációt eredményez,
mely erőteljesen próbára teszi a befogadó
nyitottságát. Ugyanakkor Virgilius Moldovan
általános érvényű morális értékekre hívja fel a
ﬁgyelmet leplezetlen szobortörténeteivel.

SZEGED
REÖK Regional Art

KESZTHELY Center
Balaton Museum
Balatoni Múzeum
Keszthely, Múzeum u. 2.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.balatonimuzeum.hu
22/09/2018 – 10/12/2018
Picturesque Worlds – Exhibition by
Vallon Basilides Marcelle
Festői világok –Vallon Basilides
Marcelle kiállítása
Visitors can dive into the symbolic world
of painter Vallon Basilides Marcelle. The
exhibition presents roughly 80 artworks
that reveal a lightsome, imaginative
universe, and through the paintings we
can examine the endless possibilities of
aquarelle as a technique.
A tárlaton mintegy nyolcvan kép
segítségével ismerhetik meg a látogatók
a művésznő szimbolikus világait. A
fantáziában gazdag, rendkívül igényes
alkotások a művész derűs világnézetéről
árulkodnak, s rajtuk keresztül feltárulnak
előttünk az akvarellben mint festői
technikában rejlő határtalan lehetőségek is.

PÉCS
Gallery of Modern
Hungarian Art
Modern Magyar Képtár
Pécs, Papnövelde u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
09/05/2018 – 11/11/2018
Faces and Horizons
Arczok és láthatárok
The representative collection from 19th
century Hungarian painting displays the
most important themes and the works
of the most renowned, most popular
artists of the era. Miklós Barabás, Gyula
Benczúr, Károly Lotz, Viktor Madarász,
Mihály Munkácsy, László Paál and Bertalan
Székely are just some of the most
important names of the exhibition.
A pécsi gyűjtemény a 19. század magyar
festészetéből mutat be egy reprezentatív
válogatást, felvonultatva a korszak
legfontosabb témáit és legismertebb,
legnépszerűbb festőinek műveit. Barabás
Miklós, Benczúr Gyula, Lotz Károly,
Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Paál

REÖK Regionális
Összművészeti Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
16/11/2018 – 31/12/2018
Exhibition by Csaba Balogh
Balogh Csaba kiállítása
The art of Csaba Balogh builds upon the
abstract art of the 20th century and upon
the abstract expressionism of the New York
School from the 50s. His technical elements
are characterised by the communicative
use of precise forms and the strong, pulsing
colours that surround them.
Balogh Csaba festészete a 20. század
elején megjelent absztrakt művészek
alkotásaira, valamint az 1950-es évek
körül alapított New York School által
képviselt absztrakt expresszionizmusra
épülnek. Technikai elemeit a nyers, olykor
precíz formák kommunikatív felhasználása
és az azokat körülvevő erősen lüktető
színkörnyezet alkalmazása jellemzi.

és a budapesti Lovas
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ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
14/10/2018 – 17/02/2019
21 grams – Katalin Rényi’s Exhibition
21 gramm – Rényi Katalin kiállítása
Our relationship with the soul is a
traditional subject in art, but lately there
are fewer artists who can convey the topic
authentically, and with high aesthetical
standard. Katalin Rényi is among the few,
and her current exhibition can be seen as
one big, joint series of installations. in the
peculiar rooms of the Art Mill
A lélekhez való viszonyunk hagyományosan
a művészetben is meghatározó téma, de
manapság egyre kevesebb olyan alkotó van,
aki magas esztétikai nívón, hitelesen képes
számot vetni vele. A kevesek közé tartozik
Rényi Katalin, akinek mostani, összegző
tárlata egy hatalmas, egybekapcsolódó
installáció-sorozat a MűvészetMalom
különleges tereiben..

SZOMBATHELY
Kunsthalle Szombathely
Szombathelyi Képtár
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tu–Su: 10am – 5pm
www.savariamuseum.hu

TIHANY
KOGART Exhibitions
Tihany
KOGART Kiállítások
Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Fr–Su: 10am – 4pm
www.kogarttihany.hu

11/10/2018 – 20/12/2018
Outside – Probe to the
Future – Space Age in Art
Kívül – Szonda a jövőbe –
űrkorszak a művészetben
The imagined future has been painted
before as mobiles, video conferences,
space tourism, robots, drones and aliens.
Of course, perspectives vary. A long space
travel in search for a new home, or the
prosperity of a new earthly civilization
show us a kaleidoscopic picture of a
possibility of a ﬁction that is already here.
Az elképzelt jövő már a múltban is
vásznon festette meg a mobiltelefonokat,
videokonferenciákat, civil űrutazást,
robotokat, drónokat és földönkívülieket. A
perspektíva persze változó. Egy hosszú
űrutazás, új haza keresése gyanánt, vagy
egy már elérkezett új, földi civilizációban
való boldogulás kaleidoszkópszerűen
mutatják meg egy most már nem csupán
eljövendő ﬁkció lehetőségét.

23/09/2018 – 18/11/2018
Strength and Harmony in Béni
Ferenczy’s Art
Erő és harmónia Ferenczy Béni
művészetében
Béni Ferenczy (1890-1967) was an
outstanding ﬁgure in Hungarian sculpture,
who, in his mature works, created art
that resuscitated the archaic principles of
sculpture. These works hold the harmony
and beauty of ancient Greek sculptures by
reinterpreting its shapes and forms.
Ferenczy Béni (1890–1967) a magyar
szobrászat kiemelkedő alakja, aki érett
korszakára archaikus szobrászati elveket
felelevenítő művészetet teremtett,
mely az antik szobrok formavilágát
újraértelmezve hordozza magában a
harmóniát és a görög szépségeszményt.

SZENTENDRE
Czóbel Museum
Czóbel Múzeum
Szentendre, Templom tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
05/05/2018 – 07/04/2019
Czóbel Reconsidered 3.0
Újragondolt Czóbel 3.0
This year, the focus of the restaging is
Czóbel’s expressionist output in Germany.
Most of these pictures came from
abroad – Germany, Austria, France, and
even overseas – and include rarities that
have not been presented at a Hungarian
exhibition for generations.
Az idei újrarendezés koncepciójában
a legnagyobb hangsúly Czóbel
németországi expresszionizmusára
helyeződött. E képek döntő többsége
külföldről, Németországból, Ausztriából,
Franciaországból, sőt a tengerentúlról
érkezett, s köztük számos olyan ritkaság
is bemutatásra kerül, melyek még soha,
vagy emberöltők óta nem szerepeltek
hazai kiállításon.
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ellenállás eszköze; és a rezisztencia mint
ellenállás a design mindenhatóságával
szemben. Lehet-e a globális társadalmi
folyamatok kritikai terepe a design, és ha
igen, miként? Lehetséges-e érvényesülni
szembeszegülve a designszemlélettel,
ellenállva a design totálissá válásának?

KECSKEMÉT
Hungarian Museum of
Photography
Magyar Fotográﬁai
Múzeum
Kecskemét, Katona József tér 12.
Tu – Sa: 12pm – 5pm
www.fotomuzeum.hu
12/10/2018 – 20/12/2018
Bodyﬁction
Bodyﬁction
As a subject, the body has always played
a very important role in the history of
photography. This exhibition concentrates
on the works of such young European

László, Székely Bertalan – csak néhány
név azon világhírű képzőművészek közül,
akiknek alkotásait megcsodálhatjuk.

Zsolnay Cultural Quarter
– M21 Gallery
Zsolnay Kulturális
Negyed – M21 Galéria
Pécs, Felsővámház u. 52.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.zsolnaynegyed.hu
12/10/2018 – 02/12/2018
Exhibition by Sculptor
Virgilius Moldovan
Virgilius Moldovan
szobrászművész kiállítása
The enlargement of size, the use of a
material that resembles the softness
of the human body, the poses that
overstep behavioural norms, and the direct
depiction of naked bodies test the limits
of the visitors’ openness at the exhibition
of Virgilius Moldovan. At the same time, he
draws attention to timeless and universal
values with his unvarnished statues.

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
11/11/2018 – 31/03/2019
Among Worlds
Világok között
Lajos Vajda (1908–1941) is indisputably
a determining representative of modern
Hungarian ﬁne art, who has a strong
connection to Szentendre. This exhibition
is the most complete selection of
his works that has ever been so far,
comprising roughly 150 artworks, many of
which can be seen for the ﬁrst time.
Az 1908–1941 között élt Vajda
Lajos – a hazai művészettörténészek
konszenzusos megítélése szerint – a
modern magyar képzőművészet
meghatározó, sokak szerint a
legfontosabb képviselője, aki szorosan
kötődött Szentendréhez. Eddigi
legteljesebb tárlatán mintegy százötven
alkotását láthatja a közönség, köztük
több művet első alkalommal.
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ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

14/10/2018 – 17/02/2019
21 grams – Katalin Rényi’s Exhibition
21 gramm – Rényi Katalin kiállítása

Katalin Rényi, a member of the Szentendre Artist
Colony and Graphic Workshop, embarks on an
undertaking which requires her to take on no less than
the full weight of things – of the soul – and invites
anyone unafraid of being overwhelmed by such dense
and sublime content to have a look around.
The show, which features nearly a hundred works
from the artist’s oeuvre, encompasses several
decades. Rényi’s image spaces, saturated with
blacks, reds and ochres, are interlaced with subtle
touches of gold and silver – just as life’s diﬃculties
can be peppered with moments of unconstrained,
ethereal joy.
Rényi Katalin tulajdonképpen nem kisebb dologra
szánja el magát, mint hogy a dolgok, a lélek súlyát
vegye magára, s ajánlja a szemlélődést
mindenkinek, aki nem fél beleveszni e sűrű,
magasztos tartalmakba.
A közel száz művet bemutató tárlat több évtizedet
fog át az életműből. Rényi feketével, vörössel és
okkerekkel telített képtereit könnyed aranyok
és ezüstök szövik át – ahogy az életet betöltő
nehézségeket is fűszerezhetik fesztelen, légies
örömök.

BUDAPEST
Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos utca 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
16/11/2018 – 13/01/2019
The Leverkühn Formula
A Leverkühn-képlet
At the exhibition, the personal-visionary
approach of art meets today’s reﬂexiveironic practices that criticize the system of
artistic production and its theoretic selfimportance. As a result, we see a synod
of genre parodies, “overpainted” pictures,
banal topics and hybrid forms that also
preserve personal features.
A tárlaton a valóság személyes-látomásos
felfogása találkozik a mai, reﬂexívironikus, a művészettermelés rendszerét,
a körülötte zajló teoretikus fontoskodást
kritikával kezelő gyakorlatokkal. Így egy
műfajparódiákból, „szétfestett” képekből,
banális témákból és hibrid formákból
álló, a személyes vonásokat is megőrző
együttállás jön létre.

FUGA Budapest Center
of Architecture
FUGA Budapesti
Építészeti Központ
V., Petőﬁ Sándor utca 5.
Mo, We–Su: 1pm – 9pm
www.fuga.org.hu
14/11/2018 – 03/12/2018
City Brand
Nagyváros brand
Two former Eastern European cities,
East Berlin and Budapest come to life
in historical images and contemporary
photographs. The featured artists are
Sibylle Bergemann, who photographed
streets and life in East Berlin in the 70s
and 80s, and a contemporary duo, Ute and
Werner Mahler, whose series presents
ordinary young girls from the suburbs in
poses familiar from classical paintings.
A kiállításon két egykori kelet-európai
nagyváros, Kelet-Berlin és Budapest
önképe elevenedik meg történeti képeken
és kortárs fotográﬁai értelmezésben.
A csoportos kiállítás két fontos német
fotóművésze Sibylle Bergemann a
70-es, 80-as években készült kelet-berlini
városfotóival, és egy kortárs művészpáros,
Ute és Werner Mahler „Külvárosi Mona
Lisák” portrésorozatával (2011-14).

Hidegszoba Studio
Hidegszoba Stúdió
VII., Dob utca 24.
Tu–Su: 4pm – 8pm
07/11/2018 – 28/11/2018
Anasztazia Horosilova:
Once the Sea Was Here
Anasztazia Horosilova:
Once the Sea Was Here
The scene is Bezhin Meadow, a region in
the Russian countryside immortalized
by Turgenev’s story. In Anastasia
Khoroshilova’s carefully constructed
photos, the places where the once close
and loyal community used to live and the
human body only appear in fragmented
forms. How long can the remaining losers
of Bezhin Meadow preserve their inner
power?
A színhely a Turgenyev által is megidézett
orosz vidék és táj, a Bezsin-rét. Anasztazia
Horosilova gondosan megkonstruált
képein a táj, a valaha összetartó falusi
közösség helyszínei, az emberi test
csak fragmentumokban látható. Vajon
meddig képesek megőrizni belső erejüket
a Bezsin-rét hátramaradt vesztesei?
Van-e bármilyen jövője a vidéknek a mai
Oroszországban?

Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
11/05/2018 – 06/01/2019
Goddess/Woman – The Devi Cults
and Traditional Female Roles in India
IstenNő – A Déví-kultusz és a
hagyományos női szerepek Indiában
The purpose of the exhibition is to
display the diﬀerent forms of the hindu
Goddess through the roles she fulﬁls, and
to examine how these idealised female
roles materialize in earthly society. The
exhibited objects vary from examples of
classical art to contemporary comic books.
A kiállítás célja, hogy a hindu Istennő
különböző megjelenési formáit az
általuk betöltött női szerepek szerint
mutassa be, és arra keresi a választ, hogy
ezek az idealizált női szerepek hogyan
valósulnak meg a földi társadalomban. A
kiállított tárgyak széles skálán mozognak
a klasszikus művészet plasztikus
alkotásaitól a kortárs képregényig.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 4pm
www.kiscellimuzeum.hu
12/10/2018 – 28/02/2019

1971. Parallel Separate Times
1971. Párhuzamos különidők
The temporary exhibition points out the
parallel phenomena of the Kádár era by
presenting two group of artworks from
two generations of artists, who were
contemporaries. The exhibition draws
our attention to the coexisting, but in
retrospect craggily separated eﬀects of
the era, so all in all, to the complexity of
reconstructing the past.
A Fővárosi Képtár időszaki kiállítása
két művészgenerációból és két,
egykorú műcsoportból indul ki: ezeken
keresztül mutat rá a Kádár-korszak
képzőművészetének párhuzamos
jelenségeire. A kiállítás ráirányítja a
ﬁgyelmet az egyidejű, de a történeti
emlékezetben markánsan különváló
jelenségekre és végső soron a múlt
rekonstrukciójának összetettségére.

Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
28/09/2018 – 06/01/2019
Related by Sister Languages
Nyelvrokonok
Both Hungarian and Estonian
languages are of Finno-Ugric origin, but
the two groups of people that have spread
far from each other over the millennia have
followed diﬀerent historical paths. Where
do the Northern, Baltic traditions and
Central Eastern European history, and the
common post-socialist experience meet
in the 21st century?
A magyar és az észt nyelv egyaránt
ﬁnnugor eredetű, ám az elmúlt
évezredekben egymástól messzire
szakadt két népcsoport egymástól
különböző történelmi utat járt be. Vajon az
északi, balti hagyomány, valamint a középkelet-európai történelem és a közös
poszt-szocialista tapasztalat hol találkozik
a 21. századi jelenben?

05/10/2018 – 06/01/2019
Salla Tykkä: Short Titles
Salla Tykkä: Rövid címek
Salla Tykkä’s short ﬁlms have been shown
not only at international exhibitions but
also in ﬁlm festival competitions. Pushing
the limits of ﬁlm narrative, the short but
meticulously elaborate scenes are cut oﬀ
from their context. Almost fully stripped
visual signs and a masterly selection
of iconic soundtracks accompany her
enigmatic stories that are open to various
interpretations.
Salla Tykkä a ﬁlmes narráció határait
feszegetve a rövid, ám aprólékos
részletességgel kidolgozott jeleneteket
kiszakítja kontextusukból. Szinte
teljesen lecsupaszított vizuális jelek és
mesterien kiválasztott, ikonikus ﬁlmzenék
társításával meséli el enigmatikus
történeteit, amelyek nyitva állnak a
befogadói értelmezés számára.

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
III., Korona tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mkvm.hu
20/09/2018 – 03/02/2019
From Handle to Grand Cafe
A handlétól a grand caféig
The exhibition displays how the Hungarian
Jews became the most important people
in the history of Hungarian industry and
hospitality after 1867. The exhibition
introduces many important ﬁgures, such
as the Goldberger family, who were the
ﬁrst to open a modern store in Budapest,
and the famous “coﬀee makers” such as
the Harsányi family, who owned and ran
the New York Café.
A tárlat egy-egy kiemelkedő alak vagy
család történetén keresztül mutatja be,
hogy az 1867 utáni magyar zsidóság
hogyan vált a magyar ipar és vendéglátás
történetének legjelentősebb rétegévé.
Megismerhetjük többek között a
Budapest első modern áruházát
megvalósító Goldberger család történetét
és az olyan híres “kávéházasokat” is, mint
a New Yorkot üzemeltető Harsányiék.

27/09/2018 – 03/03/2019
Gellért 100
Gellért 100
One of the most prestigious hotels of
Budapest celebrates its 100th anniversary.
Its foundation was made in the years of
peace, but the walls were built at the time
of war. During its history it has been a
place for great balls and banquets, then
a German military base and a hospital.
Today it shows the most beautiful faces of
the Hungarian Art Nouveau with “retro”
features from the 60s and 70s.
A főváros egyik legpatinásabb szállodája
századik születésnapját ünnepli. Az
alapokat a béke éveiben ásták ki, de a
falat már az első világháború közepette
rakták. Volt már nagy bálok, díszvacsorák
helyszíne, német katonai bázis és
szükségkórház is. Ma egyszerre mutatja
a magyar szecesszió legszebb arcát és
az 1960-70-es évek belsőépítészetének
„retro” jegyeit.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
www.mng.hu
09/10/2018 – 13/01/2019
Bacon, Freud and the School of London
Bacon, Freud és a Londoni Iskola
festészete
The exhibition portrays one of the most
pronouncedly individual periods of modern
British art, longest-lasting in its inﬂuence
and bringing together excellent artists.
Signiﬁcant and rarely exhibited paintings
are loaned by European and overseas
private collectors and public collections,
while part of the works arrived in
Budapest from the Tate Gallery in London.
A kiállítás a Londoni Iskola olyan
kulcsfontosságú alkotóira összpontosít,
mint Francis Bacon, Lucian Freud, Frank
Auerbach és Leon Kossoﬀ, kitekint
azonban a tendencia előzményeire és a
kortárs brit festészetre gyakorolt hatására
is. A tárlatra jelentős festményeket
kölcsönöznek európai és tengerentúli
magángyűjtők és közgyűjtemények, és
számos mű érkezik a londoni Tate Britain
gyűjteményéből is.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
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27/06/2018 – 31/01/2019
Seuso Treasure
Seuso-kincs
The collection of unrivalled beauty and
cultural signiﬁcance is on display for the
public at the Hungarian National Museum,
their ﬁnal place of residence. The collection of
14 silver pieces of tableware and the copper
cauldron used for hiding them represent the
most valuable collectıon of its kind (items
used for feastıng and washing ) dating back
to the late Roman Empire.
A késői római császárkor egyik
legjelentősebb kincslelete, a Seusokincs féléves vidéki vándorkiállítását
követően ismét Budapesten látható. A
Magyar Nemzeti Múzeumban nyíló tárlat
újdonsága, hogy az ezüstedények mellett
az a rézüst is látható lesz, amelyben
a kincsleletet egykor elrejtették. Az
ezüstedények pedig összeillesztve, eredeti
szépségükben várják a látogatókat.

A 30-as, 40-es években Weegee neve
szorosan összefonódott New Yorkkal és az
ottani városi élettel. Weegee a depresszióval
és gazdasági válsággal küzdő társadalomban
szembesítette nézőit a magánnyal, a
szegénységgel és a bűnözéssel. Ugyanakkor
megmutatta a szépség és a boldogság
pillanatait is, mivel ezek is hozzátartoznak a
New York-i Lower East Side életéhez.

MIKVE Gallery
MIKVE Galéria

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
09/10/2018 – 09/12/2018
Thirtythree
Harminchárom

I., Palota út 1.
Tu – Su: 10am – 6pm
14/11/2018 – 09/12/2018
Anatomy of Photography
A fotográﬁa anatómiája
This selection from the works of contemporary
Hungarian artists takes a self-reﬂective
look at the medium of photography. It
encourages the viewer to abstract from the
subject of the representation and consider
the technical image. The featured artists
often push the envelope of the medium, and
thereby call attention to the past and present
transformations of photography.
A kortárs magyarországi alkotók
munkáiból válogatott kiállítás a fotográﬁa
médiumára önreﬂexív módon kérdez rá. A
válogatás célja, hogy az ábrázolás tárgyától
elvonatkoztatva magukról a technikai
képekről gondolkodjunk. A kiállításban
jelenlévő alkotók gyakorta a médium
határait feszegetik, felhívva a ﬁgyelmet a
fotográﬁában lezajlott és zajló változásokra.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
05/09/2018 – 02/12/2018
Classic Kozma. The Budapest
Workshop and Lajos Kozma
Kozma Klasszik. A Budapesti Műhely
és Kozma Lajos
The Budapest Workshop, run by
Kozma from 1913 to 1919, was a unique
undertaking in Hungary at the beginning
of the last century which, maintaining high
standards of craftsmanship, created some
outstanding examples of Hungarian art
deco. The Workshop specialised primarily
in furniture making, but also made and sold
a variety of other home furnishings, lamps,
mirrors and home textiles.
A Kozma Lajos vezetésével 1913-tól
1919-ig működtetett Budapesti Műhely
egyedülálló vállalkozás volt a múlt század
elejének Magyarországán, amely az igényes
kézműipar megtartásával a hazai art
deco kiemelkedő darabjait hozta létre. A
Műhely elsősorban bútorok kivitelezésére
szakosodott, de készített és forgalmazott
egyéb lakberendezési tárgyakat, lámpákat,
tükröket, lakástextíliát is.

06/10/2018 – 20/01/2019
Hidden Stories – The Life Reform
Movements and the Arts
Rejtett történetek – az életreformmozgalmak és a művészetek
The exhibition presents the life reform
movement that emerged in the last third
of the 19th century, and its impact on
contemporary artists. “Life reform” is a
collective term summing up ﬁn-de-siècle
reform eﬀorts of modernisation criticism,
whose common feature was the return to
nature, self-healing and the search for lost
cosmic completeness and spirituality.
A kiállítás a 19. század utolsó harmadától
világszerte kibontakozó életreformmozgalmat, illetve annak a korabeli
művészetekre gyakorolt hatását
mutatja be. Az elnevezés azoknak a
modernizációkritikai mozgalmaknak az
összefoglaló elnevezése, amelyeknek
közös jellemzője a természethez való
visszatérés, az öngyógyítás, a kozmikus
teljesség és a spiritualitás keresése.

The exhibition takes a look back to the
last three decades of the photography
department at Moholy-Nagy University
of Art and Design Budapest (MOME). With
the purpose of acknowledging the work
accomplished there during thirty-three
years, the project wishes to highlight
an institutional direction that has given
birth to what Hungarian art professionals
informally mention as the “MOME style”.
A kiállítás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Fotográﬁa Tanszékének elmúlt három
évtizedére tekint vissza. A projekt célja, hogy
felismerhetővé tegye az elmúlt harminchárom
év törekvéseinek következtében kialakult
jelenséget, amelyet a magyar művészeti
szféra „MOME-stílusként” nevez. A kiállítás
negyvenhat alkotó munkáján keresztül
helyezi új megvilágításba az itt végzett
művészgenerációkat.

20/09/2018 – 11/11/2018
Május 1. Ruhagyár – Fortepan: Ez a
divat!
1st of May Garment Factory –
Fortepan: This is fashion!
Although the phrase „socialist fashion”
suggests something original, it was only
a pitiable copy. The only exceptions were
the undeclared seamstresses or the state
owned parlour of Klára Rotschild, but their
prices were a multiple of an average salary.
There was only one way open for the
women of Hungary: to get creative.
Noha a szocialista divat szókapcsolat
egyedit sugallt, valójában csak hitvány
utánzat lehetett. Kivételnek a maszekokat
vagy Rotschild Klára állami szalonját
mondhatnánk, ám az ott kapható ruhák
két-háromszor kerültek annyiba, mint egy
havi átlagﬁzetés. A hazai dolgozó nők előtt
egy út állott: hogy kreatívvá váljanak.

Museum of Fine Arts
Szépművészeti Múzeum
XIV., Dózsa György út 41.
Tu–Su: 10am – 5.30pm
www.szepmuveszeti.hu
31/10/2018 – 06/01/2019
Leonardo & the Budapest Horse and
Rider
Leonardo és a budapesti lovas
Leonardo & the Budapest Horse and
Rider will be the ﬁrst temporary exhibition
in the renewed Museum of Fine Arts.
The Budapest Horse and Rider will be
presented in the company of masterpieces
by Leonardo and his contemporaries
loaned by foreign collections and seen in
Hungary for the ﬁrst time.
A Leonardo és a budapesti lovas
című kamarakiállítás lesz a felújított
Szépművészeti Múzeum első időszaki
tárlata. A budapesti Lovast Leonardo
és kortársai külföldi gyűjteményekből
kölcsönzött, itthon először látható
remekműveinek társaságában mutatják be.

UVG Gallery
UVG Gallery
V., Falk Miksa u. 7.
Tu–Sa: 11am – 8pm, Su: 11am – 6pm
www.uralvisiongallery.com
20/09/2018 – 09/12/2018
Under the Eternal Sky
Az örök ég alatt

The UVG Art Gallery presents the solo
exhibition of the famous Russian artist
and sculptor Dima Shorin for the ﬁrst time.
The artist virtuously depicts the fragile
beauty of the moment, and his paintings
are not without eroticism, which is often
expressed through metaphors. At the
same time, his images are full of subtle
irony, which only an experienced audience
can appreciate.
Az UVG Galéria először mutat be önálló
kiállítást Dima Shorin orosz művész
munkáiból. Shorin mesterien ábrázolja
a pillanat törékeny szépségét, és
festményei nem mentesek az erotikától
sem, ami gyakran metaforákon keresztül
fejeződik ki. Mindezek mellett festményei
telve vannak ﬁnom iróniával, amit a
tapasztaltabb közönség tud igazán
értékelni.

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
19/10/2018 – 27/01/2019
Csernus and the Montmartre –
Secrets of a Studio
Csernus és a Montmartre –
Egy műterem titkai
Tibor Csernus (1927– 2007) was a world
famous ﬁgure of modern Hungarian
painting, who had been working in Paris
since his emigration in the 50s. The
displayed artworks are selected from
Csernus’ legacy and his works found
in his studio, and depict the inspiring
surroundings of the artist in Montmarte,
and the (in)famous world of BateauLavoir.
Csernus Tibor (1927– 2007) a modern
magyar festészet világhírű alakja, aki az
50-es évek végétől párizsi emigrációban
alkotta meg életművét. A tárlat Csernus
műtermének és hagyatékának hazahozott
anyagából válogatva mutatja be a művészt
inspiráló montmartre-i környezetet, és
a Picasso óta híres és hírhedt BateauLavoirban lévő műterem világát.

Vasarely Museum
Budapest
Vasarely Múzeum
Budapest
III., Szentlélek tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
www.vasarely.hu
15/06/2018 – 09/12/2018
From Experiment to Experience –
The Collection of György Grüner
Képpé vált kísérlet – Grüner György
gyűjteménye
György Grüner, the Hungarian-born
physicist now living in Los Angeles, started
collecting Hungarian works of art form
the post-war period in the early 1990s. As
an intellectual art collector, he has been
enriching his collection with artworks
incorporating modern formal motifs and
progressive technical solutions – and he
relentlessly searches for these qualities
with the meticulousness of a scientist.
Grüner György Los Angelesben élő
ﬁzikus az 1990-es évek elejétől
kezdődően gyűjti az 1945 után
készült magyar képzőművészeti
alkotásokat. „Intellektuális”
műgyűjtőként a természettudósok
perfekcionizmusával, kitartóan keresi
kollekciójának gazdagítására az újszerű
formai motívumokkal, progresszív
technikai megoldásokkal készült
és szemléletmódjukban újszerű
műtárgyakat.

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

Hungarian House of
Photography – Mai
Manó House
Magyar Fotográfusok
Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
18/10/2018 – 20/01/2019
Weegee – The Famous, 1935 – 1960
Weegee – A híres, 1935 – 1960
In the 30s and 40s, Weegee’s name was
closely associated with New York and
life in the city. In a society distressed by
economic and mental depression, Weegee
confronted his viewers with loneliness,
poverty and crime. At the same time, he
also showed moments of beauty and
happiness, which were also parts of life in
the Lower East Side.

VI., Nagymező u. 20.

Tu–Su: 12pm – 7pm

www.maimano.hu

18/10/2018 – 20/01/2019
Weegee – The Famous, 1935 – 1960
Weegee – A híres, 1935 – 1960
In the 30s and 40s, Weegee’s name was closely associated with
New York and life in the city. In a society distressed by economic
and mental depression, Weegee confronted his viewers with
loneliness, poverty and crime. At the same time, he also showed
moments of beauty and happiness, which were also parts of life
in the Lower East Side.

A 30-as, 40-es években Weegee neve szorosan összefonódott
New Yorkkal és az ottani városi élettel. Weegee a depresszióval és
gazdasági válsággal küzdő társadalomban szembesítette nézőit
a magánnyal, a szegénységgel és a bűnözéssel. Ugyanakkor
megmutatta a szépség és a boldogság pillanatait is, mivel ezek is
hozzátartoznak a New York-i Lower East Side életéhez.

BUDAPEST
Budapest Gallery
Budapest Galéria
III., Lajos utca 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
16/11/2018 – 13/01/2019
The Leverkühn Formula
A Leverkühn-képlet
At the exhibition, the personal-visionary
approach of art meets today’s reﬂexiveironic practices that criticize the system of
artistic production and its theoretic selfimportance. As a result, we see a synod
of genre parodies, “overpainted” pictures,
banal topics and hybrid forms that also
preserve personal features.
A tárlaton a valóság személyes-látomásos
felfogása találkozik a mai, reﬂexívironikus, a művészettermelés rendszerét,
a körülötte zajló teoretikus fontoskodást
kritikával kezelő gyakorlatokkal. Így egy
műfajparódiákból, „szétfestett” képekből,
banális témákból és hibrid formákból
álló, a személyes vonásokat is megőrző
együttállás jön létre.

FUGA Budapest Center
of Architecture
FUGA Budapesti
Építészeti Központ
V., Petőﬁ Sándor utca 5.
Mo, We–Su: 1pm – 9pm
www.fuga.org.hu
14/11/2018 – 03/12/2018
City Brand
Nagyváros brand
Two former Eastern European cities,
East Berlin and Budapest come to life
in historical images and contemporary
photographs. The featured artists are
Sibylle Bergemann, who photographed
streets and life in East Berlin in the 70s
and 80s, and a contemporary duo, Ute and
Werner Mahler, whose series presents
ordinary young girls from the suburbs in
poses familiar from classical paintings.
A kiállításon két egykori kelet-európai
nagyváros, Kelet-Berlin és Budapest
önképe elevenedik meg történeti képeken
és kortárs fotográﬁai értelmezésben.
A csoportos kiállítás két fontos német
fotóművésze Sibylle Bergemann a
70-es, 80-as években készült kelet-berlini
városfotóival, és egy kortárs művészpáros,
Ute és Werner Mahler „Külvárosi Mona
Lisák” portrésorozatával (2011-14).

Hidegszoba Studio
Hidegszoba Stúdió
VII., Dob utca 24.
Tu–Su: 4pm – 8pm
07/11/2018 – 28/11/2018
Anasztazia Horosilova:
Once the Sea Was Here
Anasztazia Horosilova:
Once the Sea Was Here
The scene is Bezhin Meadow, a region in
the Russian countryside immortalized
by Turgenev’s story. In Anastasia
Khoroshilova’s carefully constructed
photos, the places where the once close
and loyal community used to live and the
human body only appear in fragmented
forms. How long can the remaining losers
of Bezhin Meadow preserve their inner
power?
A színhely a Turgenyev által is megidézett
orosz vidék és táj, a Bezsin-rét. Anasztazia
Horosilova gondosan megkonstruált
képein a táj, a valaha összetartó falusi
közösség helyszínei, az emberi test
csak fragmentumokban látható. Vajon
meddig képesek megőrizni belső erejüket
a Bezsin-rét hátramaradt vesztesei?
Van-e bármilyen jövője a vidéknek a mai
Oroszországban?

Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
11/05/2018 – 06/01/2019
Goddess/Woman – The Devi Cults
and Traditional Female Roles in India
IstenNő – A Déví-kultusz és a
hagyományos női szerepek Indiában
The purpose of the exhibition is to
display the diﬀerent forms of the hindu
Goddess through the roles she fulﬁls, and
to examine how these idealised female
roles materialize in earthly society. The
exhibited objects vary from examples of
classical art to contemporary comic books.
A kiállítás célja, hogy a hindu Istennő
különböző megjelenési formáit az
általuk betöltött női szerepek szerint
mutassa be, és arra keresi a választ, hogy
ezek az idealizált női szerepek hogyan
valósulnak meg a földi társadalomban. A
kiállított tárgyak széles skálán mozognak
a klasszikus művészet plasztikus
alkotásaitól a kortárs képregényig.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 4pm
www.kiscellimuzeum.hu
12/10/2018 – 28/02/2019

1971. Parallel Separate Times
1971. Párhuzamos különidők
The temporary exhibition points out the
parallel phenomena of the Kádár era by
presenting two group of artworks from
two generations of artists, who were
contemporaries. The exhibition draws
our attention to the coexisting, but in
retrospect craggily separated eﬀects of
the era, so all in all, to the complexity of
reconstructing the past.
A Fővárosi Képtár időszaki kiállítása
két művészgenerációból és két,
egykorú műcsoportból indul ki: ezeken
keresztül mutat rá a Kádár-korszak
képzőművészetének párhuzamos
jelenségeire. A kiállítás ráirányítja a
ﬁgyelmet az egyidejű, de a történeti
emlékezetben markánsan különváló
jelenségekre és végső soron a múlt
rekonstrukciójának összetettségére.

Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
28/09/2018 – 06/01/2019
Related by Sister Languages
Nyelvrokonok
Both Hungarian and Estonian
languages are of Finno-Ugric origin, but
the two groups of people that have spread
far from each other over the millennia have
followed diﬀerent historical paths. Where
do the Northern, Baltic traditions and
Central Eastern European history, and the
common post-socialist experience meet
in the 21st century?
A magyar és az észt nyelv egyaránt
ﬁnnugor eredetű, ám az elmúlt
évezredekben egymástól messzire
szakadt két népcsoport egymástól
különböző történelmi utat járt be. Vajon az
északi, balti hagyomány, valamint a középkelet-európai történelem és a közös
poszt-szocialista tapasztalat hol találkozik
a 21. századi jelenben?

05/10/2018 – 06/01/2019
Salla Tykkä: Short Titles
Salla Tykkä: Rövid címek
Salla Tykkä’s short ﬁlms have been shown
not only at international exhibitions but
also in ﬁlm festival competitions. Pushing
the limits of ﬁlm narrative, the short but
meticulously elaborate scenes are cut oﬀ
from their context. Almost fully stripped
visual signs and a masterly selection
of iconic soundtracks accompany her
enigmatic stories that are open to various
interpretations.
Salla Tykkä a ﬁlmes narráció határait
feszegetve a rövid, ám aprólékos
részletességgel kidolgozott jeleneteket
kiszakítja kontextusukból. Szinte
teljesen lecsupaszított vizuális jelek és
mesterien kiválasztott, ikonikus ﬁlmzenék
társításával meséli el enigmatikus
történeteit, amelyek nyitva állnak a
befogadói értelmezés számára.

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
III., Korona tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mkvm.hu
20/09/2018 – 03/02/2019
From Handle to Grand Cafe
A handlétól a grand caféig
The exhibition displays how the Hungarian
Jews became the most important people
in the history of Hungarian industry and
hospitality after 1867. The exhibition
introduces many important ﬁgures, such
as the Goldberger family, who were the
ﬁrst to open a modern store in Budapest,
and the famous “coﬀee makers” such as
the Harsányi family, who owned and ran
the New York Café.
A tárlat egy-egy kiemelkedő alak vagy
család történetén keresztül mutatja be,
hogy az 1867 utáni magyar zsidóság
hogyan vált a magyar ipar és vendéglátás
történetének legjelentősebb rétegévé.
Megismerhetjük többek között a
Budapest első modern áruházát
megvalósító Goldberger család történetét
és az olyan híres “kávéházasokat” is, mint
a New Yorkot üzemeltető Harsányiék.

27/09/2018 – 03/03/2019
Gellért 100
Gellért 100
One of the most prestigious hotels of
Budapest celebrates its 100th anniversary.
Its foundation was made in the years of
peace, but the walls were built at the time
of war. During its history it has been a
place for great balls and banquets, then
a German military base and a hospital.
Today it shows the most beautiful faces of
the Hungarian Art Nouveau with “retro”
features from the 60s and 70s.
A főváros egyik legpatinásabb szállodája
századik születésnapját ünnepli. Az
alapokat a béke éveiben ásták ki, de a
falat már az első világháború közepette
rakták. Volt már nagy bálok, díszvacsorák
helyszíne, német katonai bázis és
szükségkórház is. Ma egyszerre mutatja
a magyar szecesszió legszebb arcát és
az 1960-70-es évek belsőépítészetének
„retro” jegyeit.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
www.mng.hu
09/10/2018 – 13/01/2019
Bacon, Freud and the School of London
Bacon, Freud és a Londoni Iskola
festészete
The exhibition portrays one of the most
pronouncedly individual periods of modern
British art, longest-lasting in its inﬂuence
and bringing together excellent artists.
Signiﬁcant and rarely exhibited paintings
are loaned by European and overseas
private collectors and public collections,
while part of the works arrived in
Budapest from the Tate Gallery in London.
A kiállítás a Londoni Iskola olyan
kulcsfontosságú alkotóira összpontosít,
mint Francis Bacon, Lucian Freud, Frank
Auerbach és Leon Kossoﬀ, kitekint
azonban a tendencia előzményeire és a
kortárs brit festészetre gyakorolt hatására
is. A tárlatra jelentős festményeket
kölcsönöznek európai és tengerentúli
magángyűjtők és közgyűjtemények, és
számos mű érkezik a londoni Tate Britain
gyűjteményéből is.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
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27/06/2018 – 31/01/2019
Seuso Treasure
Seuso-kincs
The collection of unrivalled beauty and
cultural signiﬁcance is on display for the
public at the Hungarian National Museum,
their ﬁnal place of residence. The collection of
14 silver pieces of tableware and the copper
cauldron used for hiding them represent the
most valuable collectıon of its kind (items
used for feastıng and washing ) dating back
to the late Roman Empire.
A késői római császárkor egyik
legjelentősebb kincslelete, a Seusokincs féléves vidéki vándorkiállítását
követően ismét Budapesten látható. A
Magyar Nemzeti Múzeumban nyíló tárlat
újdonsága, hogy az ezüstedények mellett
az a rézüst is látható lesz, amelyben
a kincsleletet egykor elrejtették. Az
ezüstedények pedig összeillesztve, eredeti
szépségükben várják a látogatókat.

A 30-as, 40-es években Weegee neve
szorosan összefonódott New Yorkkal és az
ottani városi élettel. Weegee a depresszióval
és gazdasági válsággal küzdő társadalomban
szembesítette nézőit a magánnyal, a
szegénységgel és a bűnözéssel. Ugyanakkor
megmutatta a szépség és a boldogság
pillanatait is, mivel ezek is hozzátartoznak a
New York-i Lower East Side életéhez.

MIKVE Gallery
MIKVE Galéria

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
09/10/2018 – 09/12/2018
Thirtythree
Harminchárom

I., Palota út 1.
Tu – Su: 10am – 6pm
14/11/2018 – 09/12/2018
Anatomy of Photography
A fotográﬁa anatómiája
This selection from the works of contemporary
Hungarian artists takes a self-reﬂective
look at the medium of photography. It
encourages the viewer to abstract from the
subject of the representation and consider
the technical image. The featured artists
often push the envelope of the medium, and
thereby call attention to the past and present
transformations of photography.
A kortárs magyarországi alkotók
munkáiból válogatott kiállítás a fotográﬁa
médiumára önreﬂexív módon kérdez rá. A
válogatás célja, hogy az ábrázolás tárgyától
elvonatkoztatva magukról a technikai
képekről gondolkodjunk. A kiállításban
jelenlévő alkotók gyakorta a médium
határait feszegetik, felhívva a ﬁgyelmet a
fotográﬁában lezajlott és zajló változásokra.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
05/09/2018 – 02/12/2018
Classic Kozma. The Budapest
Workshop and Lajos Kozma
Kozma Klasszik. A Budapesti Műhely
és Kozma Lajos
The Budapest Workshop, run by
Kozma from 1913 to 1919, was a unique
undertaking in Hungary at the beginning
of the last century which, maintaining high
standards of craftsmanship, created some
outstanding examples of Hungarian art
deco. The Workshop specialised primarily
in furniture making, but also made and sold
a variety of other home furnishings, lamps,
mirrors and home textiles.
A Kozma Lajos vezetésével 1913-tól
1919-ig működtetett Budapesti Műhely
egyedülálló vállalkozás volt a múlt század
elejének Magyarországán, amely az igényes
kézműipar megtartásával a hazai art
deco kiemelkedő darabjait hozta létre. A
Műhely elsősorban bútorok kivitelezésére
szakosodott, de készített és forgalmazott
egyéb lakberendezési tárgyakat, lámpákat,
tükröket, lakástextíliát is.

06/10/2018 – 20/01/2019
Hidden Stories – The Life Reform
Movements and the Arts
Rejtett történetek – az életreformmozgalmak és a művészetek
The exhibition presents the life reform
movement that emerged in the last third
of the 19th century, and its impact on
contemporary artists. “Life reform” is a
collective term summing up ﬁn-de-siècle
reform eﬀorts of modernisation criticism,
whose common feature was the return to
nature, self-healing and the search for lost
cosmic completeness and spirituality.
A kiállítás a 19. század utolsó harmadától
világszerte kibontakozó életreformmozgalmat, illetve annak a korabeli
művészetekre gyakorolt hatását
mutatja be. Az elnevezés azoknak a
modernizációkritikai mozgalmaknak az
összefoglaló elnevezése, amelyeknek
közös jellemzője a természethez való
visszatérés, az öngyógyítás, a kozmikus
teljesség és a spiritualitás keresése.

The exhibition takes a look back to the
last three decades of the photography
department at Moholy-Nagy University
of Art and Design Budapest (MOME). With
the purpose of acknowledging the work
accomplished there during thirty-three
years, the project wishes to highlight
an institutional direction that has given
birth to what Hungarian art professionals
informally mention as the “MOME style”.
A kiállítás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Fotográﬁa Tanszékének elmúlt három
évtizedére tekint vissza. A projekt célja, hogy
felismerhetővé tegye az elmúlt harminchárom
év törekvéseinek következtében kialakult
jelenséget, amelyet a magyar művészeti
szféra „MOME-stílusként” nevez. A kiállítás
negyvenhat alkotó munkáján keresztül
helyezi új megvilágításba az itt végzett
művészgenerációkat.

20/09/2018 – 11/11/2018
Május 1. Ruhagyár – Fortepan: Ez a
divat!
1st of May Garment Factory –
Fortepan: This is fashion!
Although the phrase „socialist fashion”
suggests something original, it was only
a pitiable copy. The only exceptions were
the undeclared seamstresses or the state
owned parlour of Klára Rotschild, but their
prices were a multiple of an average salary.
There was only one way open for the
women of Hungary: to get creative.
Noha a szocialista divat szókapcsolat
egyedit sugallt, valójában csak hitvány
utánzat lehetett. Kivételnek a maszekokat
vagy Rotschild Klára állami szalonját
mondhatnánk, ám az ott kapható ruhák
két-háromszor kerültek annyiba, mint egy
havi átlagﬁzetés. A hazai dolgozó nők előtt
egy út állott: hogy kreatívvá váljanak.

Museum of Fine Arts
Szépművészeti Múzeum
XIV., Dózsa György út 41.
Tu–Su: 10am – 5.30pm
www.szepmuveszeti.hu
31/10/2018 – 06/01/2019
Leonardo & the Budapest Horse and
Rider
Leonardo és a budapesti lovas
Leonardo & the Budapest Horse and
Rider will be the ﬁrst temporary exhibition
in the renewed Museum of Fine Arts.
The Budapest Horse and Rider will be
presented in the company of masterpieces
by Leonardo and his contemporaries
loaned by foreign collections and seen in
Hungary for the ﬁrst time.
A Leonardo és a budapesti lovas
című kamarakiállítás lesz a felújított
Szépművészeti Múzeum első időszaki
tárlata. A budapesti Lovast Leonardo
és kortársai külföldi gyűjteményekből
kölcsönzött, itthon először látható
remekműveinek társaságában mutatják be.

UVG Gallery
UVG Gallery
V., Falk Miksa u. 7.
Tu–Sa: 11am – 8pm, Su: 11am – 6pm
www.uralvisiongallery.com
20/09/2018 – 09/12/2018
Under the Eternal Sky
Az örök ég alatt

The UVG Art Gallery presents the solo
exhibition of the famous Russian artist
and sculptor Dima Shorin for the ﬁrst time.
The artist virtuously depicts the fragile
beauty of the moment, and his paintings
are not without eroticism, which is often
expressed through metaphors. At the
same time, his images are full of subtle
irony, which only an experienced audience
can appreciate.
Az UVG Galéria először mutat be önálló
kiállítást Dima Shorin orosz művész
munkáiból. Shorin mesterien ábrázolja
a pillanat törékeny szépségét, és
festményei nem mentesek az erotikától
sem, ami gyakran metaforákon keresztül
fejeződik ki. Mindezek mellett festményei
telve vannak ﬁnom iróniával, amit a
tapasztaltabb közönség tud igazán
értékelni.

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
19/10/2018 – 27/01/2019
Csernus and the Montmartre –
Secrets of a Studio
Csernus és a Montmartre –
Egy műterem titkai
Tibor Csernus (1927– 2007) was a world
famous ﬁgure of modern Hungarian
painting, who had been working in Paris
since his emigration in the 50s. The
displayed artworks are selected from
Csernus’ legacy and his works found
in his studio, and depict the inspiring
surroundings of the artist in Montmarte,
and the (in)famous world of BateauLavoir.
Csernus Tibor (1927– 2007) a modern
magyar festészet világhírű alakja, aki az
50-es évek végétől párizsi emigrációban
alkotta meg életművét. A tárlat Csernus
műtermének és hagyatékának hazahozott
anyagából válogatva mutatja be a művészt
inspiráló montmartre-i környezetet, és
a Picasso óta híres és hírhedt BateauLavoirban lévő műterem világát.

Vasarely Museum
Budapest
Vasarely Múzeum
Budapest
III., Szentlélek tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
www.vasarely.hu
15/06/2018 – 09/12/2018
From Experiment to Experience –
The Collection of György Grüner
Képpé vált kísérlet – Grüner György
gyűjteménye
György Grüner, the Hungarian-born
physicist now living in Los Angeles, started
collecting Hungarian works of art form
the post-war period in the early 1990s. As
an intellectual art collector, he has been
enriching his collection with artworks
incorporating modern formal motifs and
progressive technical solutions – and he
relentlessly searches for these qualities
with the meticulousness of a scientist.
Grüner György Los Angelesben élő
ﬁzikus az 1990-es évek elejétől
kezdődően gyűjti az 1945 után
készült magyar képzőművészeti
alkotásokat. „Intellektuális”
műgyűjtőként a természettudósok
perfekcionizmusával, kitartóan keresi
kollekciójának gazdagítására az újszerű
formai motívumokkal, progresszív
technikai megoldásokkal készült
és szemléletmódjukban újszerű
műtárgyakat.

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

Hungarian House of
Photography – Mai
Manó House
Magyar Fotográfusok
Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
18/10/2018 – 20/01/2019
Weegee – The Famous, 1935 – 1960
Weegee – A híres, 1935 – 1960
In the 30s and 40s, Weegee’s name was
closely associated with New York and
life in the city. In a society distressed by
economic and mental depression, Weegee
confronted his viewers with loneliness,
poverty and crime. At the same time, he
also showed moments of beauty and
happiness, which were also parts of life in
the Lower East Side.

VI., Nagymező u. 20.

Tu–Su: 12pm – 7pm

www.maimano.hu

18/10/2018 – 20/01/2019
Weegee – The Famous, 1935 – 1960
Weegee – A híres, 1935 – 1960
In the 30s and 40s, Weegee’s name was closely associated with
New York and life in the city. In a society distressed by economic
and mental depression, Weegee confronted his viewers with
loneliness, poverty and crime. At the same time, he also showed
moments of beauty and happiness, which were also parts of life
in the Lower East Side.

A 30-as, 40-es években Weegee neve szorosan összefonódott
New Yorkkal és az ottani városi élettel. Weegee a depresszióval és
gazdasági válsággal küzdő társadalomban szembesítette nézőit
a magánnyal, a szegénységgel és a bűnözéssel. Ugyanakkor
megmutatta a szépség és a boldogság pillanatait is, mivel ezek is
hozzátartoznak a New York-i Lower East Side életéhez.

L E ON A R D O
DA V I NC I

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
12/08/2018 – 01/01/2019
Who Saw Me?
Ki látott engem?
The exhibition fulﬁls the dream of Anna Lesznai
with the help of designer Kati Zoób by bringing
her applied art designs to life, introducing her
tales, her oeuvre, life and contemporaries. The
two artists meet from a decade of distance
and start an exciting dialogue.
A kiállítás beteljesíti Lesznai Anna vágyát:
Zoób Kati divattervező-iparművész
segítségével formára váltja iparművészeti
terveit, bemutatja meséit, verseit, életművét
és életútjának állomásait, kortársait. Zoób
Kati majd egy évszázad távlatából nyújt
kezet Lesznai Annának, a két művész
egymásra talál, párbeszédet folytat.

DEBRECEN
MODEM Modern and
Contemporary Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
16/09/2018 – 25/11/2018
Times of Our Lives? – Entrant
Perspectives
Ezek a legszebb éveink? –
Pályakezdő perspektívák
The collection presents the works of young
Hungarian ﬁne artists who graduated in
the last 5 years. The exhibition is not only
a relevant selection from this generation of
artists, but also aims to give us a taste of
the experiences and challenges entrants
face after graduation.
A kiállítás azon ﬁatal magyar képzőművészek
köréből válogat, akik az elmúlt öt évben
szereztek diplomát valamely felsőfokú
művészeti képzés keretei között. A kiállítás
nem pusztán egy releváns válogatást nyújt
ebből a művészgenerációból, de mindemellett
bepillantást kíván engedni a pályakezdés
élményébe is.

10/11/2018 – 27/01/2019
Design and Resistance
Dizájn és ellenállás
The title of the exhibition conveys an
ambiguous meaning: design as a form
of resistance or resistance against the
all-powerfulness of design. Can design
be the place of criticism of global social
processes, and if it can, then how?
Is it possible to prevail opposing the
perspective of design and its totality?
A címadó kifejezésben egyszerre van
jelen a design mint a rezisztencia, az

photographers who take the absence of
marks and references for granted, works
that make the dialogue between the body
and photography aesthetically meaningful.
A test mint téma mindig is kiemelt szerepet
játszott a fotográﬁa történetében. A
múzeum most kifejezetten a nyom- és
referenciahiányt már evidenciaként kezelő
posztfotográﬁai korszakban alkotó, ﬁatal
európai fotográfusok munkáiból válogatott,
amely alkotók munkáiban a test és a
fotográﬁa médiuma közötti párbeszéd
esztétikai értelemben kap kiemelt funkciót.

A méretnövelés, az emberi test lágyságát
idéző anyaghasználat, a kimerevített
pillanatok, a viselkedési normákon túllépő
pózok, illetve a testiség közvetlen bemutatása
olyan szobrászi kreációt eredményez,
mely erőteljesen próbára teszi a befogadó
nyitottságát. Ugyanakkor Virgilius Moldovan
általános érvényű morális értékekre hívja fel a
ﬁgyelmet leplezetlen szobortörténeteivel.

SZEGED
REÖK Regional Art

KESZTHELY Center
Balaton Museum
Balatoni Múzeum
Keszthely, Múzeum u. 2.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.balatonimuzeum.hu
22/09/2018 – 10/12/2018
Picturesque Worlds – Exhibition by
Vallon Basilides Marcelle
Festői világok –Vallon Basilides
Marcelle kiállítása
Visitors can dive into the symbolic world
of painter Vallon Basilides Marcelle. The
exhibition presents roughly 80 artworks
that reveal a lightsome, imaginative
universe, and through the paintings we
can examine the endless possibilities of
aquarelle as a technique.
A tárlaton mintegy nyolcvan kép
segítségével ismerhetik meg a látogatók
a művésznő szimbolikus világait. A
fantáziában gazdag, rendkívül igényes
alkotások a művész derűs világnézetéről
árulkodnak, s rajtuk keresztül feltárulnak
előttünk az akvarellben mint festői
technikában rejlő határtalan lehetőségek is.

PÉCS
Gallery of Modern
Hungarian Art
Modern Magyar Képtár
Pécs, Papnövelde u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
09/05/2018 – 11/11/2018
Faces and Horizons
Arczok és láthatárok
The representative collection from 19th
century Hungarian painting displays the
most important themes and the works
of the most renowned, most popular
artists of the era. Miklós Barabás, Gyula
Benczúr, Károly Lotz, Viktor Madarász,
Mihály Munkácsy, László Paál and Bertalan
Székely are just some of the most
important names of the exhibition.
A pécsi gyűjtemény a 19. század magyar
festészetéből mutat be egy reprezentatív
válogatást, felvonultatva a korszak
legfontosabb témáit és legismertebb,
legnépszerűbb festőinek műveit. Barabás
Miklós, Benczúr Gyula, Lotz Károly,
Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Paál

REÖK Regionális
Összművészeti Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
16/11/2018 – 31/12/2018
Exhibition by Csaba Balogh
Balogh Csaba kiállítása
The art of Csaba Balogh builds upon the
abstract art of the 20th century and upon
the abstract expressionism of the New York
School from the 50s. His technical elements
are characterised by the communicative
use of precise forms and the strong, pulsing
colours that surround them.
Balogh Csaba festészete a 20. század
elején megjelent absztrakt művészek
alkotásaira, valamint az 1950-es évek
körül alapított New York School által
képviselt absztrakt expresszionizmusra
épülnek. Technikai elemeit a nyers, olykor
precíz formák kommunikatív felhasználása
és az azokat körülvevő erősen lüktető
színkörnyezet alkalmazása jellemzi.

és a budapesti Lovas

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
2018. OKTÓBER 31. – 2019. JANUÁR 6.

ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
14/10/2018 – 17/02/2019
21 grams – Katalin Rényi’s Exhibition
21 gramm – Rényi Katalin kiállítása
Our relationship with the soul is a
traditional subject in art, but lately there
are fewer artists who can convey the topic
authentically, and with high aesthetical
standard. Katalin Rényi is among the few,
and her current exhibition can be seen as
one big, joint series of installations. in the
peculiar rooms of the Art Mill
A lélekhez való viszonyunk hagyományosan
a művészetben is meghatározó téma, de
manapság egyre kevesebb olyan alkotó van,
aki magas esztétikai nívón, hitelesen képes
számot vetni vele. A kevesek közé tartozik
Rényi Katalin, akinek mostani, összegző
tárlata egy hatalmas, egybekapcsolódó
installáció-sorozat a MűvészetMalom
különleges tereiben..

SZOMBATHELY
Kunsthalle Szombathely
Szombathelyi Képtár
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tu–Su: 10am – 5pm
www.savariamuseum.hu

TIHANY
KOGART Exhibitions
Tihany
KOGART Kiállítások
Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Fr–Su: 10am – 4pm
www.kogarttihany.hu

11/10/2018 – 20/12/2018
Outside – Probe to the
Future – Space Age in Art
Kívül – Szonda a jövőbe –
űrkorszak a művészetben
The imagined future has been painted
before as mobiles, video conferences,
space tourism, robots, drones and aliens.
Of course, perspectives vary. A long space
travel in search for a new home, or the
prosperity of a new earthly civilization
show us a kaleidoscopic picture of a
possibility of a ﬁction that is already here.
Az elképzelt jövő már a múltban is
vásznon festette meg a mobiltelefonokat,
videokonferenciákat, civil űrutazást,
robotokat, drónokat és földönkívülieket. A
perspektíva persze változó. Egy hosszú
űrutazás, új haza keresése gyanánt, vagy
egy már elérkezett új, földi civilizációban
való boldogulás kaleidoszkópszerűen
mutatják meg egy most már nem csupán
eljövendő ﬁkció lehetőségét.

23/09/2018 – 18/11/2018
Strength and Harmony in Béni
Ferenczy’s Art
Erő és harmónia Ferenczy Béni
művészetében
Béni Ferenczy (1890-1967) was an
outstanding ﬁgure in Hungarian sculpture,
who, in his mature works, created art
that resuscitated the archaic principles of
sculpture. These works hold the harmony
and beauty of ancient Greek sculptures by
reinterpreting its shapes and forms.
Ferenczy Béni (1890–1967) a magyar
szobrászat kiemelkedő alakja, aki érett
korszakára archaikus szobrászati elveket
felelevenítő művészetet teremtett,
mely az antik szobrok formavilágát
újraértelmezve hordozza magában a
harmóniát és a görög szépségeszményt.

SZENTENDRE
Czóbel Museum
Czóbel Múzeum
Szentendre, Templom tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
05/05/2018 – 07/04/2019
Czóbel Reconsidered 3.0
Újragondolt Czóbel 3.0
This year, the focus of the restaging is
Czóbel’s expressionist output in Germany.
Most of these pictures came from
abroad – Germany, Austria, France, and
even overseas – and include rarities that
have not been presented at a Hungarian
exhibition for generations.
Az idei újrarendezés koncepciójában
a legnagyobb hangsúly Czóbel
németországi expresszionizmusára
helyeződött. E képek döntő többsége
külföldről, Németországból, Ausztriából,
Franciaországból, sőt a tengerentúlról
érkezett, s köztük számos olyan ritkaság
is bemutatásra kerül, melyek még soha,
vagy emberöltők óta nem szerepeltek
hazai kiállításon.
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ellenállás eszköze; és a rezisztencia mint
ellenállás a design mindenhatóságával
szemben. Lehet-e a globális társadalmi
folyamatok kritikai terepe a design, és ha
igen, miként? Lehetséges-e érvényesülni
szembeszegülve a designszemlélettel,
ellenállva a design totálissá válásának?

KECSKEMÉT
Hungarian Museum of
Photography
Magyar Fotográﬁai
Múzeum
Kecskemét, Katona József tér 12.
Tu – Sa: 12pm – 5pm
www.fotomuzeum.hu
12/10/2018 – 20/12/2018
Bodyﬁction
Bodyﬁction
As a subject, the body has always played
a very important role in the history of
photography. This exhibition concentrates
on the works of such young European

László, Székely Bertalan – csak néhány
név azon világhírű képzőművészek közül,
akiknek alkotásait megcsodálhatjuk.

Zsolnay Cultural Quarter
– M21 Gallery
Zsolnay Kulturális
Negyed – M21 Galéria
Pécs, Felsővámház u. 52.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.zsolnaynegyed.hu
12/10/2018 – 02/12/2018
Exhibition by Sculptor
Virgilius Moldovan
Virgilius Moldovan
szobrászművész kiállítása
The enlargement of size, the use of a
material that resembles the softness
of the human body, the poses that
overstep behavioural norms, and the direct
depiction of naked bodies test the limits
of the visitors’ openness at the exhibition
of Virgilius Moldovan. At the same time, he
draws attention to timeless and universal
values with his unvarnished statues.

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
11/11/2018 – 31/03/2019
Among Worlds
Világok között
Lajos Vajda (1908–1941) is indisputably
a determining representative of modern
Hungarian ﬁne art, who has a strong
connection to Szentendre. This exhibition
is the most complete selection of
his works that has ever been so far,
comprising roughly 150 artworks, many of
which can be seen for the ﬁrst time.
Az 1908–1941 között élt Vajda
Lajos – a hazai művészettörténészek
konszenzusos megítélése szerint – a
modern magyar képzőművészet
meghatározó, sokak szerint a
legfontosabb képviselője, aki szorosan
kötődött Szentendréhez. Eddigi
legteljesebb tárlatán mintegy százötven
alkotását láthatja a közönség, köztük
több művet első alkalommal.
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ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

14/10/2018 – 17/02/2019
21 grams – Katalin Rényi’s Exhibition
21 gramm – Rényi Katalin kiállítása

Katalin Rényi, a member of the Szentendre Artist
Colony and Graphic Workshop, embarks on an
undertaking which requires her to take on no less than
the full weight of things – of the soul – and invites
anyone unafraid of being overwhelmed by such dense
and sublime content to have a look around.
The show, which features nearly a hundred works
from the artist’s oeuvre, encompasses several
decades. Rényi’s image spaces, saturated with
blacks, reds and ochres, are interlaced with subtle
touches of gold and silver – just as life’s diﬃculties
can be peppered with moments of unconstrained,
ethereal joy.
Rényi Katalin tulajdonképpen nem kisebb dologra
szánja el magát, mint hogy a dolgok, a lélek súlyát
vegye magára, s ajánlja a szemlélődést
mindenkinek, aki nem fél beleveszni e sűrű,
magasztos tartalmakba.
A közel száz művet bemutató tárlat több évtizedet
fog át az életműből. Rényi feketével, vörössel és
okkerekkel telített képtereit könnyed aranyok
és ezüstök szövik át – ahogy az életet betöltő
nehézségeket is fűszerezhetik fesztelen, légies
örömök.

L E ON A R D O
DA V I NC I

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
12/08/2018 – 01/01/2019
Who Saw Me?
Ki látott engem?
The exhibition fulﬁls the dream of Anna Lesznai
with the help of designer Kati Zoób by bringing
her applied art designs to life, introducing her
tales, her oeuvre, life and contemporaries. The
two artists meet from a decade of distance
and start an exciting dialogue.
A kiállítás beteljesíti Lesznai Anna vágyát:
Zoób Kati divattervező-iparművész
segítségével formára váltja iparművészeti
terveit, bemutatja meséit, verseit, életművét
és életútjának állomásait, kortársait. Zoób
Kati majd egy évszázad távlatából nyújt
kezet Lesznai Annának, a két művész
egymásra talál, párbeszédet folytat.

DEBRECEN
MODEM Modern and
Contemporary Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
16/09/2018 – 25/11/2018
Times of Our Lives? – Entrant
Perspectives
Ezek a legszebb éveink? –
Pályakezdő perspektívák
The collection presents the works of young
Hungarian ﬁne artists who graduated in
the last 5 years. The exhibition is not only
a relevant selection from this generation of
artists, but also aims to give us a taste of
the experiences and challenges entrants
face after graduation.
A kiállítás azon ﬁatal magyar képzőművészek
köréből válogat, akik az elmúlt öt évben
szereztek diplomát valamely felsőfokú
művészeti képzés keretei között. A kiállítás
nem pusztán egy releváns válogatást nyújt
ebből a művészgenerációból, de mindemellett
bepillantást kíván engedni a pályakezdés
élményébe is.

10/11/2018 – 27/01/2019
Design and Resistance
Dizájn és ellenállás
The title of the exhibition conveys an
ambiguous meaning: design as a form
of resistance or resistance against the
all-powerfulness of design. Can design
be the place of criticism of global social
processes, and if it can, then how?
Is it possible to prevail opposing the
perspective of design and its totality?
A címadó kifejezésben egyszerre van
jelen a design mint a rezisztencia, az

photographers who take the absence of
marks and references for granted, works
that make the dialogue between the body
and photography aesthetically meaningful.
A test mint téma mindig is kiemelt szerepet
játszott a fotográﬁa történetében. A
múzeum most kifejezetten a nyom- és
referenciahiányt már evidenciaként kezelő
posztfotográﬁai korszakban alkotó, ﬁatal
európai fotográfusok munkáiból válogatott,
amely alkotók munkáiban a test és a
fotográﬁa médiuma közötti párbeszéd
esztétikai értelemben kap kiemelt funkciót.

A méretnövelés, az emberi test lágyságát
idéző anyaghasználat, a kimerevített
pillanatok, a viselkedési normákon túllépő
pózok, illetve a testiség közvetlen bemutatása
olyan szobrászi kreációt eredményez,
mely erőteljesen próbára teszi a befogadó
nyitottságát. Ugyanakkor Virgilius Moldovan
általános érvényű morális értékekre hívja fel a
ﬁgyelmet leplezetlen szobortörténeteivel.

SZEGED
REÖK Regional Art

KESZTHELY Center
Balaton Museum
Balatoni Múzeum
Keszthely, Múzeum u. 2.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.balatonimuzeum.hu
22/09/2018 – 10/12/2018
Picturesque Worlds – Exhibition by
Vallon Basilides Marcelle
Festői világok –Vallon Basilides
Marcelle kiállítása
Visitors can dive into the symbolic world
of painter Vallon Basilides Marcelle. The
exhibition presents roughly 80 artworks
that reveal a lightsome, imaginative
universe, and through the paintings we
can examine the endless possibilities of
aquarelle as a technique.
A tárlaton mintegy nyolcvan kép
segítségével ismerhetik meg a látogatók
a művésznő szimbolikus világait. A
fantáziában gazdag, rendkívül igényes
alkotások a művész derűs világnézetéről
árulkodnak, s rajtuk keresztül feltárulnak
előttünk az akvarellben mint festői
technikában rejlő határtalan lehetőségek is.

PÉCS
Gallery of Modern
Hungarian Art
Modern Magyar Képtár
Pécs, Papnövelde u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
09/05/2018 – 11/11/2018
Faces and Horizons
Arczok és láthatárok
The representative collection from 19th
century Hungarian painting displays the
most important themes and the works
of the most renowned, most popular
artists of the era. Miklós Barabás, Gyula
Benczúr, Károly Lotz, Viktor Madarász,
Mihály Munkácsy, László Paál and Bertalan
Székely are just some of the most
important names of the exhibition.
A pécsi gyűjtemény a 19. század magyar
festészetéből mutat be egy reprezentatív
válogatást, felvonultatva a korszak
legfontosabb témáit és legismertebb,
legnépszerűbb festőinek műveit. Barabás
Miklós, Benczúr Gyula, Lotz Károly,
Madarász Viktor, Munkácsy Mihály, Paál

REÖK Regionális
Összművészeti Központ
Szeged, Tisza Lajos krt. 56.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.reok.hu
16/11/2018 – 31/12/2018
Exhibition by Csaba Balogh
Balogh Csaba kiállítása
The art of Csaba Balogh builds upon the
abstract art of the 20th century and upon
the abstract expressionism of the New York
School from the 50s. His technical elements
are characterised by the communicative
use of precise forms and the strong, pulsing
colours that surround them.
Balogh Csaba festészete a 20. század
elején megjelent absztrakt művészek
alkotásaira, valamint az 1950-es évek
körül alapított New York School által
képviselt absztrakt expresszionizmusra
épülnek. Technikai elemeit a nyers, olykor
precíz formák kommunikatív felhasználása
és az azokat körülvevő erősen lüktető
színkörnyezet alkalmazása jellemzi.
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21 grams – Katalin Rényi’s Exhibition
21 gramm – Rényi Katalin kiállítása
Our relationship with the soul is a
traditional subject in art, but lately there
are fewer artists who can convey the topic
authentically, and with high aesthetical
standard. Katalin Rényi is among the few,
and her current exhibition can be seen as
one big, joint series of installations. in the
peculiar rooms of the Art Mill
A lélekhez való viszonyunk hagyományosan
a művészetben is meghatározó téma, de
manapság egyre kevesebb olyan alkotó van,
aki magas esztétikai nívón, hitelesen képes
számot vetni vele. A kevesek közé tartozik
Rényi Katalin, akinek mostani, összegző
tárlata egy hatalmas, egybekapcsolódó
installáció-sorozat a MűvészetMalom
különleges tereiben..
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KOGART Exhibitions
Tihany
KOGART Kiállítások
Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Fr–Su: 10am – 4pm
www.kogarttihany.hu

11/10/2018 – 20/12/2018
Outside – Probe to the
Future – Space Age in Art
Kívül – Szonda a jövőbe –
űrkorszak a művészetben
The imagined future has been painted
before as mobiles, video conferences,
space tourism, robots, drones and aliens.
Of course, perspectives vary. A long space
travel in search for a new home, or the
prosperity of a new earthly civilization
show us a kaleidoscopic picture of a
possibility of a ﬁction that is already here.
Az elképzelt jövő már a múltban is
vásznon festette meg a mobiltelefonokat,
videokonferenciákat, civil űrutazást,
robotokat, drónokat és földönkívülieket. A
perspektíva persze változó. Egy hosszú
űrutazás, új haza keresése gyanánt, vagy
egy már elérkezett új, földi civilizációban
való boldogulás kaleidoszkópszerűen
mutatják meg egy most már nem csupán
eljövendő ﬁkció lehetőségét.

23/09/2018 – 18/11/2018
Strength and Harmony in Béni
Ferenczy’s Art
Erő és harmónia Ferenczy Béni
művészetében
Béni Ferenczy (1890-1967) was an
outstanding ﬁgure in Hungarian sculpture,
who, in his mature works, created art
that resuscitated the archaic principles of
sculpture. These works hold the harmony
and beauty of ancient Greek sculptures by
reinterpreting its shapes and forms.
Ferenczy Béni (1890–1967) a magyar
szobrászat kiemelkedő alakja, aki érett
korszakára archaikus szobrászati elveket
felelevenítő művészetet teremtett,
mely az antik szobrok formavilágát
újraértelmezve hordozza magában a
harmóniát és a görög szépségeszményt.
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Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
05/05/2018 – 07/04/2019
Czóbel Reconsidered 3.0
Újragondolt Czóbel 3.0
This year, the focus of the restaging is
Czóbel’s expressionist output in Germany.
Most of these pictures came from
abroad – Germany, Austria, France, and
even overseas – and include rarities that
have not been presented at a Hungarian
exhibition for generations.
Az idei újrarendezés koncepciójában
a legnagyobb hangsúly Czóbel
németországi expresszionizmusára
helyeződött. E képek döntő többsége
külföldről, Németországból, Ausztriából,
Franciaországból, sőt a tengerentúlról
érkezett, s köztük számos olyan ritkaság
is bemutatásra kerül, melyek még soha,
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ellenállás eszköze; és a rezisztencia mint
ellenállás a design mindenhatóságával
szemben. Lehet-e a globális társadalmi
folyamatok kritikai terepe a design, és ha
igen, miként? Lehetséges-e érvényesülni
szembeszegülve a designszemlélettel,
ellenállva a design totálissá válásának?
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As a subject, the body has always played
a very important role in the history of
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Negyed – M21 Galéria
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www.zsolnaynegyed.hu
12/10/2018 – 02/12/2018
Exhibition by Sculptor
Virgilius Moldovan
Virgilius Moldovan
szobrászművész kiállítása
The enlargement of size, the use of a
material that resembles the softness
of the human body, the poses that
overstep behavioural norms, and the direct
depiction of naked bodies test the limits
of the visitors’ openness at the exhibition
of Virgilius Moldovan. At the same time, he
draws attention to timeless and universal
values with his unvarnished statues.

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
11/11/2018 – 31/03/2019
Among Worlds
Világok között
Lajos Vajda (1908–1941) is indisputably
a determining representative of modern
Hungarian ﬁne art, who has a strong
connection to Szentendre. This exhibition
is the most complete selection of
his works that has ever been so far,
comprising roughly 150 artworks, many of
which can be seen for the ﬁrst time.
Az 1908–1941 között élt Vajda
Lajos – a hazai művészettörténészek
konszenzusos megítélése szerint – a
modern magyar képzőművészet
meghatározó, sokak szerint a
legfontosabb képviselője, aki szorosan
kötődött Szentendréhez. Eddigi
legteljesebb tárlatán mintegy százötven
alkotását láthatja a közönség, köztük
több művet első alkalommal.
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ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

14/10/2018 – 17/02/2019
21 grams – Katalin Rényi’s Exhibition
21 gramm – Rényi Katalin kiállítása

Katalin Rényi, a member of the Szentendre Artist
Colony and Graphic Workshop, embarks on an
undertaking which requires her to take on no less than
the full weight of things – of the soul – and invites
anyone unafraid of being overwhelmed by such dense
and sublime content to have a look around.
The show, which features nearly a hundred works
from the artist’s oeuvre, encompasses several
decades. Rényi’s image spaces, saturated with
blacks, reds and ochres, are interlaced with subtle
touches of gold and silver – just as life’s diﬃculties
can be peppered with moments of unconstrained,
ethereal joy.
Rényi Katalin tulajdonképpen nem kisebb dologra
szánja el magát, mint hogy a dolgok, a lélek súlyát
vegye magára, s ajánlja a szemlélődést
mindenkinek, aki nem fél beleveszni e sűrű,
magasztos tartalmakba.
A közel száz művet bemutató tárlat több évtizedet
fog át az életműből. Rényi feketével, vörössel és
okkerekkel telített képtereit könnyed aranyok
és ezüstök szövik át – ahogy az életet betöltő
nehézségeket is fűszerezhetik fesztelen, légies
örömök.

