COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED

Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény

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

PÉCS

Kecskemét, Klapka utca 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net

Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu

22/11/2018 – 10/03/2019
Masters and Masterpieces of
Kecskemét
Kecskeméti mesterek és művek
The selection focuses on the determining
period of the Artists’ Colony of Kecskemét,
the prime that followed its foundation with
an emphasis on the oeuvre of painters
Béla Iványi Grünwald and Vilmos Perlrott
Csaba. The exhibition also features the
paintings and graphics of Rezső Bálint,
Andor Erős, Géza Faragó, Lipót Herman,
János Kmetty, Ferenc Olgyay and Béla Uitz,
among many others.
A kiállítás a Kecskeméti Művésztelep
meghatározó periódusára, az alapítást
követő fénykorra koncentrál, kiemelt
ﬁgyelmet fordítva Iványi Grünwald Béla
és Perlrott Csaba Vilmos festőművészek
életművére. A tárlaton szerepelnek még
többek között Bálint Rezső, Erős Andor,
Faragó Géza, Herman Lipót, Kmetty János,
Olgyay Ferenc, Uitz Béla festményei és
graﬁkái is.

MODEM Modern and
Contemporary Art Center
KŐSZEG
MODEM Modern
Mo
és
Kortárss M
Művészeti
Jurisics Castle
Közpon
ont
Community Centre and
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Theatre
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
10/11/2018 – 27/01/2019
Design and Resistance
Dizájn és ellenállás

CSAK TISZTA FORRÁSBÓL.
HAGYOMÁNY ÉS ABSZTRAKCIÓ

KORNISS DEZSŐ

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
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?

(1908–1984)

2018. DECEMBER 19. – 2019. ÁPRILIS 7.

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
Együttműködő Partnerek:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

10/11/2018 – 24/02/2019
Len-in Mania
Len-in mánia
After the change of the regime in 1989,
the relics of the cult that lost its validity
became the prime source of paraphrase
for pop-art, surrealism and neo-dada. The
rebuilt Lenin sculptures of Csaba Udvardy
use the tools of visual gags, applications,
and word games built on our popular
culture to translate the symbolism of the
personal cult built by communism.
Az 1989-es rendszerváltás után az
érvényét vesztett kultusz relikviái
a parafrázis kiváló alapanyagának
bizonyultak a pop-art, a szürrealizmus
és a neo-dada számára. Udvardy
Csaba átértelmezett Lenin-szobrai
a populáris kultúránkra építő vizuális
gegek, applikációk, szójátékok eszközeit
felhasználva fordítják ki a kommunizmus
által felépített személyi kultusz
jelképrendszerét.

Pécs, Papnövelde u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
09/05/2018 – 03/02/2019
Faces and Horizons
Arczok és láthatárok
The representative collection from 19thcentury 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
László, Székely Bertalan – csak néhány
név azon világhírű képzőművészek közül,
akiknek alkotásait megcsodálhatjuk.

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

Dezső Laczkó
Museum
Laczkó Dezső
Múzeum

30/10/2018 – 31/01/2019
“There should be an exhibition
after all” – The life and art of
Júlia Vajda
„Mégis legyen kiállítás…”
– Vajda Júlia élete és művészete
Júlia Vajda (1913–1981) started her path in
the mid-30s alongside Lajos Vajda,
Dezső Korniss and Endre Bálint,
and she ﬁnished it as the respected

Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.ldm.hu
18/10/2018 – 27/01/2019

2019.01.10.
18-22h

múzeum
Főtámogató:

január

TÁRLATVEZETÉSEK
BORBÁR
TÁRSMŰVÉSZETEK
FÉNYFESTÉS MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK
ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ KULTÚR BONBON WORKSHOP
FINE
JAZZ DJ TEMATIKUS SÉTÁK
I ARTS BISTRO
ST ES
BORBÁR E TÁRSMŰVÉSZETEK
TÁRLATVEZETÉSEK
N
YEGYŰJTEMÉNYEK
OK
G
FÉNYFESTÉS MEGÚJULT ÁLLANDÓ
IN R AM
OG
WORKSHOP
ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ KULTÚR BONBON
PR
JAZZ DJ TEMATIKUS SÉTÁK FINE ARTS BISTRO
BORBÁR
TÁRSMŰVÉSZETEK
TÁRLATVEZETÉSEK
FÉNYFESTÉS MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK
szepmuveszeti.hu

SZENTENDRE
Czóbel Museum
Czóbel Múzeum
Szentendre, Templom tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Jurisics-vár
Művelődési Központ
és Várszínház
Kőszeg, Rajnis u. 9.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.jurisicsvar.hu
15/10/2018 – 31/12/2018
Winner Photos – Károly Hemző’s
Sports photographs
Bajnok képek – Hemző Károly
sportfotói
Károly Hemző was a legendary
photographer, who photographed legends.
He captured not only the iconic Golden
Team and Puskás, but all the best of
Hungarian sport. He showed the human
side of sport; ﬁght, comradeship, the ﬂush
of victory, the crushing bitterness of
defeat, disappointment, cheating, and the
beautiful harmony of body and soul.
A legendás fényképész, aki legendákat
fényképezett. Nemcsak az ikonikus
Puskást és az Aranycsapatot, de mindenkit
megörökített, aki a magyar sport
fantasztikus évtizedeiben a csúcsra jutott.
A sport mélyen emberi arcát mutatta
meg, a küzdelmet, a bajtársiasságot, a

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.

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.

Pesti Est ART
Lapigazgató: Viszmeg Krisztina,
Szerkesztők: Katona Ágnes, Kunyik Kinga
Magyar Eszter, Viszmeg Henrietta
Layout: Egervári Réka
Kiadó: Minnetonka Lapkiadó Kft.
A szerkesztőség címe: 1013 Bp., Várkert
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pestiest.hu
Terjesztés: terjesztes@pestiest.hu
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Gallery of
Szentendre
Szentendrei Képtár

Zsigmond Kisfaludi Strobl was an
outstanding and internationally recognised
ﬁgure of Hungarian visual arts.
His subtle, expressive nudes, his intense
portrayals that capture the character
perfectly, his complicated, hectic
sculptures elevate him to the bests of the
genre, and show us that he deserved to be
the successor of the great progenitors and
to became the leading ﬁgure of Hungarian
sculpture.
Kisfaludi Strobl Zsigmond a 20. századi
magyar képzőművészet kiemelkedő
alakja volt, akit nemzetközileg is ismertek
és elismertek. Finom, érzékletes aktjai,
elmélyülten jellemábrázoló portréi,
ragyogóan komponált, mozgalmas
szoborcsoportjai korának legjobbjai közé
emelik, aki méltán lépett a nagy elődök
örökébe, és vált évtizedekre a magyar
szobrászat zászlóvivőjévé.

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.

Globally operating commercial enterprises
derive proﬁts from datamining and
targeted marketing, which allows them to
exploit the dependence of their users. And
with the specious argument of national
security, government agencies ﬂagrantly
pursue the goal of collecting data. Has
being at the mercy of powerful authorities
of control and censorship become the
basic condition of our culture?
Globális gazdasági vállalatok tömeges
adatszerzés és célzott marketingstratégiák
útján húznak hasznot felhasználóik
függőségeiből. Az állami szolgálatok
a nemzetbiztonság csalóka érvével
munkálkodnak azon, hogy az adatgyűjtést
egyre jobban kiterjesszék. Csakugyan ott
tartanánk, hogy a megﬁgyelés és cenzúra
már conditio humanává, kultúránk alapvető
feltételévé vált?

Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.kogart.hu

Gallery of Modern
Hungarian Art
Mod
odern Magyar
Képtár
Ké

Zsigmond Kisfaludi Strobl –
The Master of Classical Beauty
Kisfaludi Strobl Zsigmond –
A klasszikus szépség mestere

05/05/2018 – 07/04/2019
Czóbel Reconsidered 3.0
Újragondolt Czóbel 3.0

MŰVÉSZETÉBEN

25/11/2018 – 20/01/2019
Global Control and Censorship
Global Control and Censorship

Emlékpont
Emlékpont

győzelem mámorát, a veszteség lesújtó
keserűségét, a csalódást és csalást, meg a
test és lélek gyönyörű harmóniáját.

companion of the neo-avant-garde
youth of the 70s. Her path was like a
choppy movie where eras, fractures,
upsurges followed each other. She lived
in changing times, and she created a
diverse oeuvre that is almost unmatched
in Hungarian art.
Vajda Júlia (1913–1981) pályáját a
30-as évek közepén, Vajda Lajos,
Korniss Dezső, Bálint Endre közelségében
kezdte, és a 70-es évek neo-avantgárd
ﬁataljainak megbecsült útitársaként
fejezte be. Pályája olyan volt,
mint egy szaggatott ﬁlm: korszakok,
törések, nekilendülések követték
egymást, és a művész az idők
változásából következően szinte páratlan
sokszínűséggel alkotott.

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.,
1211 Budapest, Központi út 69-71.
Telefon: 06 1 278 5000
Ügyvezető: Oláh Miklós vezérigazgató

A műsorváltozásokért, a kiadványban
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a képek jogtisztaságáért a kiadó nem vállal
felelősséget.
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Bozsó
Collection
Bozsó
ó
Gyűjtemény
KECSKEMÉT
Kecskemét, Klapka utca 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
22/11/2018 – 10/03/2019
Masters and
Masterpieces of Kecskemét
Kecskeméti
mesterek és művek

The selection focuses on the
determining period of the Artists’
Colony of Kecskemét, the prime
that followed its foundation with an
emphasis on the oeuvre of painters
Béla Iványi Grünwald and Vilmos
Perlrott Csaba. The exhibition also
features the paintings and graphics
of Rezső Bálint, Andor Erős, Géza
Faragó, Lipót Herman, János
Kmetty, Ferenc Olgyay and Béla
Uitz, among many others.
A kiállítás a Kecskeméti
Művésztelep meghatározó
periódusára, az alapítást követő
fénykorra koncentrál, kiemelt
ﬁgyelmet fordítva Iványi Grünwald
Béla és Perlrott Csaba Vilmos
festőművészek életművére.
A tárlaton szerepelnek még többek
között Bálint Rezső, Erős Andor,
Faragó Géza, Herman Lipót, Kmetty
János, Olgyay Ferenc, Uitz Béla
festményei és graﬁkái is.

Perlrott Csaba Vilmos: Kálvária, 1910-es évek eleje | olaj, vászon; 100x85 cm | Bozsó Gyűjtemény

Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Vas

KECSKEMÉT

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
installációsorozat a MűvészetMalom
különleges tereiben.

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.

BUDAPEST
IX., Ráday utca 28.
Mo–Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 5pm
www.bibliamuzeum.com
22/11/2018 – 18/04/2019
„Like a lily among thorns”
– 20th-century Women Artists
„Mint liliom a tövisek közt”
– 20. századi magyar női
képzőművészek
The exciting exhibition features the wellknown favourites such as Lili Ország, Ilka
Gedő, Mária Modok, Margit Anna and
Erzsébet Korb, as well as rarely exhibited
artists such as Gabriella Hajnal, Judit
Kemény, Mária Barta, Marianne Gábor,
Margit Muzslai Kampis, Anna Czillich, and
many others. The selection puts their path,
their role in the century, and their female
approach in a new perspective.
A sokak által kedvelt Ország Lili, Gedő
Ilka, Modok Mária, Anna Margit, Korb
Erzsébet, továbbá a ritkábban kiállított
Hajnal Gabriella, Kemény Judit, Barta
Mária, Gábor Marianne, Muzslai Kampis
Margit, Czillich Anna és a 20. század
más alkotóinak művei szerepelnek az
izgalmas összeállításban. A kiállításon
új megközelítésbe kerül a női alkotók
életútja, a 20. században betöltött
szerepük, a kor női szemléletmódja.

Budapest Gallery
Budapest
est Galéria
III., Lajos utca 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
23/11/2018 – 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.

Ferenc Hopp
Museum of Asiatic Arts
Ho
opp Ferenc Ázsiai
Mű
űvészeti 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-Fr: 10am - 4pm,
Sa-Su: 10am - 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
12/10/2018 – 28/02/2019
1971. Parallel Nonsynchronism
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 az összetettségére.

18/12/2018 - 24/06/2019
Black Hole.
Underground Budapest ’88-’94
Fekete Lyuk.
Underground Budapest ’88-’94
The exhibition is centred on the one-time
cultic club called Black Hole. The Hole, as
a determining community space, was the
birthplace of the underground and punk
scene of Budapest, where many, now
famous artists and bands started their
careers. The Black Hole was a place of

avant-garde and alternative movements
for an entire generation.
A kiállítás középpontjában az egykori
kultikus szórakozóhely, a Fekete Lyuk áll.
A Lyuk a 80-as évek végén meghatározó
közösségi térként a budapesti
underground művészet és punk zenei
szcéna inkubátora is volt, számos művész
életében és ismert zenekar karrierjében
jelentett fontos állomást. A Fekete Lyuk
egy generáció számára volt az avantgárd
és alternatív kultúra helyszíne.

Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig
g Múzeum
M
–
Kortár
árs Művészeti
Múze
zeum
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.

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.

30/11/2018 – 20/01/2019
Földi
Földi

20/12/2018 – 09/04/2019
Only From a Pure Source
Csak tiszta forrásból

The exhibition shows a cross-section of
the oeuvre of painter Péter Földi. It focuses
on his works created after the turn of the
millennium, but also oﬀers an insight into
the development of his characteristic
style. He populates his works with diverse
human, animal and plant forms of life,
painted using a system of vivid patches of
colour, often drawing the scenes from an
unusual perspective.
A tárlat Földi Péter festőművész
életművének keresztmetszetét mutatja
be; nagyobb hangsúllyal az ezredforduló
után készült művekre koncentrálva, de
felvillantva a jellegzetes „Földi-stílus”
kialakulásnak kezdeteit is. Földi műveit
a létezés különféle emberi, állati és
növényi formái népesítik be, élénk koloritú
foltrendszerrel és gyakran szokatlan
perspektívából festve.

The Hungarian National Gallery devotes
its next large-scale exhibition to one of
the most inﬂuential ﬁgures of modern
Hungarian art: painter Dezső Korniss. In his
artistic Weltanschauung, Korniss strove
towards a new synthesis of the universal
and the national. He sought to create a
metamorphosis of the mementos of folk
tradition in ﬁne art, in order to arrive at his
Surrealism rooted in folk tradition.
A Magyar Nemzeti Galéria a modern
magyar művészet egyik legmeghatározóbb
alakjának, Korniss Dezsőnek szenteli a
következő nagy kiállítását. Korniss egy
magyar gyökerű modern festészetet
szeretett volna kialakítani. A tárlat
bemutatja, hogy Korniss művészetében
miként jelenik meg a provinciális művészet,
a népművészet és a kézművesség, és
ezeket miként alakította át szürreális képi
világának motívumaivá.

30/11/2018 – 20/01/2018
Nonobjective Objects – András
Böröcz’s Art
Talált és kitalált tárgyak – Böröcz
András kiállítása

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
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.

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.

30/10/2018 – 27/01/2019
Shopping…
Vásárolunk…
The purchase of our daily bread is an
everyday banality, but shopping means
a wider range of activities beyond that.
Acquiring gods and services is almost the
rhythm of our days; it is like a board game
with many characters, and as we play by
the rules of Monopoly in the globalised
world, when we beat someone in the
game, sometimes there is real blood.
Mindennapi kenyerünk beszerzése alap
vásárlási tevékenységünk, de valójában
sokkal szerteágazóbb aktivitásról
beszélünk, ha ezt a szót halljuk. A javak
és szolgáltatások magunkévá tétele
már-már rítusszámba menő napi
cselekedetünk, sokszereplős társasjáték
ez, amiben a „gazdálkodj okosan” szabályai
mellett izgalmas játszmákba gabalyodunk
egymással, és globalizálódó világunkban
az adogatás néha véresen komollyá fajul.

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

24/10/2018 – 20/01/2019
Photo Comics
Fotóképregény
The photographic stories were made
by artists who approached this young
genre from other art forms, making use
of its formal characteristics in diﬀerent
ways, for diverse purposes. The common
denominator is a desire for narrative, and
the fact that they don’t question the genre
itself, which was generally looked down
upon. Instead, these artists chose to play
with the genre spontaneously.
A kiállításon bemutatott fotóképregények
különböző művészeti ágak felől közelítő
művészek munkái, akik különböző módokon,
különböző célból nyúltak ehhez a ﬁatal
műfajhoz. Ami közös bennük, az a narrációs
igény, illetve az, hogy nem kérdőjelezik meg a
fotóképregény közkeletűen lenézett műfaját,
inkább játszanak vele.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
06/10/2018 – 20/01/2019
Hidden Stories – The Life Reform
Movements and the Arts
Rejtett történetek – az életreformmozgalmak és a művészetek
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Petőﬁ Literary Museum
Petőﬁ Irodalm
almi Múzeum

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
28/06/2017 – 31/12/2018
The Photojournalist Robert Capa
Robert Capa, a tudósító

12. 13. CS 18–22H

FÉNY

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.

FRIDAY 14 DECEMBER 2018
10.00 – 21.00

The museum honours the master of the
Újhold generation in an unusual way; the
writings of Iván Mándy are accompanied
by the paintings of István Mácsai, and
together they evoke the world we know
from Mándy’s works: the world where
lyrical visions blend with the precisely
observed details of reality.
Az októberben nyíló kiállítás talán kissé
szokatlan módon állít emléket az Újhold
nemzedék „nagymesterének”, az idén
száz éve született Mándy Ivánnak. Az író
szövegei mellett Mácsai István festményei
idézik meg azt a világot, melyet már jól
ismerhetünk Mándy írásaiból, ahol a lírai
látomás keveredik a pontosan megﬁgyelt
valóság apró részleteivel.

06/10/2018 – 06/01/2019
Our Landscapes –
A Salute to Iván Mándy
A MI tájaink –
Tisztelgés Mándy Iván előtt

VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
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András Böröcz belongs to the generation
whose career started in the 1980s.
Recognising the contradictions and
tensions of the Hungarian reality, many
of these artists simultaneously saw both
sides of the events that deﬁned the era,
and thus, underlying the ironic depiction of
their works is a peculiar melding of heroic
and mediocre features of the momentary
situation and of the human condition.
Böröcz András ahhoz a nemzedékhez
tartozik, amely az 1980-as években
kezdte pályáját. Közülük sokan, felismerve
a hazai valóság ellentmondásait és
feszültségeit, egyidejűleg látták a korszak
eseményeinek színét és visszáját,
műveikben az ironikus ábrázolásmód
mélyén az aktuális helyzet és az emberi
létezés különös, egyszerre heroikus és
kisszerű vonásait mutatták meg.

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

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi
lmi és
Vendéglátóipari Múzeum
um Hungarian House of
Photography – Mai
III., Korona tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
Manó House
www.mkvm.hu
Magya
gyar Fotográfusok
20/09/2018 – 03/02/2019
Háza – M
Mai Manó Ház
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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.

The Castle Garden
Bazaar – Guards’ Palace
(Northern Palace)
Várkert Bazár –
Testőrpalota
p
(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 Bateau-Lavoir.
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.

TÁRLATVEZETÉS
ELŐADÁS
FÉNYINSTALLÁCIÓ
ZENE
WORKSHOP
BOR & GASZTRO

Koncert WOLF KATI | Előadás AZ ISTENI FÉNY | SZENTKIRÁLYI MIKLÓS gótikus szárnyasoltárok | LALUZ FÉNYINSTALLÁCIÓ | Múzeum Café
tárlatvezetés: GYÖRGY PÉTER, ALBERT ÁDÁM | Tárlatvezetés FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN, ANGYALOK ÉS DÉMONOK | Barokk KAMARAZENE |
Workshop LÁMPÁS KÉSZÍTÉS | Bor HANGAVÁRI PINCÉSZET
EZEN AZ ESTÉN IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSUNK IS MEGTEKINTHETŐ.

MNG.HU

Hungarian National Gallery
Magyar Nemzeti Galéria

Lucian Freud | Tükröződés két gyerekkel (Önarckép), 1965 | olaj, vászon, 91 × 91 cm | Museo nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
Credit: Thyssen-Bornemisza Collection, Madrid, Spain© The Lucian Freud Archive/Bridgeman Images

Bible Museum
Bibliam
amúzeum

Magyar Tudományos
Akadémia
࣐v;ঞf|;l࣐m

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

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

This ﬁrst Hungarian exhibition about the art of the School of
London celebrates the best-known exponents of the trend, and
introduces visitors to the dialogues on the London art scene in
the second half of the twentieth century.
The exhibition bears witness to the surviving traditions of
representational painting: the works take everyday life as their
subject matter, and are exemplars of a human-centric, expressive
approach to painting. The focal object of the paintings is the human
ﬁgure, the modelling of the body, and the artists’ experiments
with the material of paint itself.

A kiállítás a Londoni Iskola művészetének első magyarországi
bemutatója, amely az irányzat legismertebb alkotói mellett a 20.
század második felének londoni művészeti színterén kibontakozó
művészi párbeszédeket is bemutatja.
A látványelvű festészet hagyományait követő művek a
hétköznapi életet tematizálják: egy emberközpontú, expresszív
festészetfelfogás példái. A festményeknek központi tárgya
az emberalak, az alakformálás, a festékkel mint anyaggal való
kísérletezés.

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.

BUDAPEST
IX., Ráday utca 28.
Mo–Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 5pm
www.bibliamuzeum.com
22/11/2018 – 18/04/2019
„Like a lily among thorns”
– 20th-century Women Artists
„Mint liliom a tövisek közt”
– 20. századi magyar női
képzőművészek
The exciting exhibition features the wellknown favourites such as Lili Ország, Ilka
Gedő, Mária Modok, Margit Anna and
Erzsébet Korb, as well as rarely exhibited
artists such as Gabriella Hajnal, Judit
Kemény, Mária Barta, Marianne Gábor,
Margit Muzslai Kampis, Anna Czillich, and
many others. The selection puts their path,
their role in the century, and their female
approach in a new perspective.
A sokak által kedvelt Ország Lili, Gedő
Ilka, Modok Mária, Anna Margit, Korb
Erzsébet, továbbá a ritkábban kiállított
Hajnal Gabriella, Kemény Judit, Barta
Mária, Gábor Marianne, Muzslai Kampis
Margit, Czillich Anna és a 20. század
más alkotóinak művei szerepelnek az
izgalmas összeállításban. A kiállításon
új megközelítésbe kerül a női alkotók
életútja, a 20. században betöltött
szerepük, a kor női szemléletmódja.

Budapest Gallery
Budapest
est Galéria
III., Lajos utca 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.budapestgaleria.hu
23/11/2018 – 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.

Ferenc Hopp
Museum of Asiatic Arts
Ho
opp Ferenc Ázsiai
Mű
űvészeti 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-Fr: 10am - 4pm,
Sa-Su: 10am - 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
12/10/2018 – 28/02/2019
1971. Parallel Nonsynchronism
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 az összetettségére.

18/12/2018 - 24/06/2019
Black Hole.
Underground Budapest ’88-’94
Fekete Lyuk.
Underground Budapest ’88-’94
The exhibition is centred on the one-time
cultic club called Black Hole. The Hole, as
a determining community space, was the
birthplace of the underground and punk
scene of Budapest, where many, now
famous artists and bands started their
careers. The Black Hole was a place of

avant-garde and alternative movements
for an entire generation.
A kiállítás középpontjában az egykori
kultikus szórakozóhely, a Fekete Lyuk áll.
A Lyuk a 80-as évek végén meghatározó
közösségi térként a budapesti
underground művészet és punk zenei
szcéna inkubátora is volt, számos művész
életében és ismert zenekar karrierjében
jelentett fontos állomást. A Fekete Lyuk
egy generáció számára volt az avantgárd
és alternatív kultúra helyszíne.

Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig
g Múzeum
M
–
Kortár
árs Művészeti
Múze
zeum
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.

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.

30/11/2018 – 20/01/2019
Földi
Földi

20/12/2018 – 09/04/2019
Only From a Pure Source
Csak tiszta forrásból

The exhibition shows a cross-section of
the oeuvre of painter Péter Földi. It focuses
on his works created after the turn of the
millennium, but also oﬀers an insight into
the development of his characteristic
style. He populates his works with diverse
human, animal and plant forms of life,
painted using a system of vivid patches of
colour, often drawing the scenes from an
unusual perspective.
A tárlat Földi Péter festőművész
életművének keresztmetszetét mutatja
be; nagyobb hangsúllyal az ezredforduló
után készült művekre koncentrálva, de
felvillantva a jellegzetes „Földi-stílus”
kialakulásnak kezdeteit is. Földi műveit
a létezés különféle emberi, állati és
növényi formái népesítik be, élénk koloritú
foltrendszerrel és gyakran szokatlan
perspektívából festve.

The Hungarian National Gallery devotes
its next large-scale exhibition to one of
the most inﬂuential ﬁgures of modern
Hungarian art: painter Dezső Korniss. In his
artistic Weltanschauung, Korniss strove
towards a new synthesis of the universal
and the national. He sought to create a
metamorphosis of the mementos of folk
tradition in ﬁne art, in order to arrive at his
Surrealism rooted in folk tradition.
A Magyar Nemzeti Galéria a modern
magyar művészet egyik legmeghatározóbb
alakjának, Korniss Dezsőnek szenteli a
következő nagy kiállítását. Korniss egy
magyar gyökerű modern festészetet
szeretett volna kialakítani. A tárlat
bemutatja, hogy Korniss művészetében
miként jelenik meg a provinciális művészet,
a népművészet és a kézművesség, és
ezeket miként alakította át szürreális képi
világának motívumaivá.

30/11/2018 – 20/01/2018
Nonobjective Objects – András
Böröcz’s Art
Talált és kitalált tárgyak – Böröcz
András kiállítása

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
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.

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.

30/10/2018 – 27/01/2019
Shopping…
Vásárolunk…
The purchase of our daily bread is an
everyday banality, but shopping means
a wider range of activities beyond that.
Acquiring gods and services is almost the
rhythm of our days; it is like a board game
with many characters, and as we play by
the rules of Monopoly in the globalised
world, when we beat someone in the
game, sometimes there is real blood.
Mindennapi kenyerünk beszerzése alap
vásárlási tevékenységünk, de valójában
sokkal szerteágazóbb aktivitásról
beszélünk, ha ezt a szót halljuk. A javak
és szolgáltatások magunkévá tétele
már-már rítusszámba menő napi
cselekedetünk, sokszereplős társasjáték
ez, amiben a „gazdálkodj okosan” szabályai
mellett izgalmas játszmákba gabalyodunk
egymással, és globalizálódó világunkban
az adogatás néha véresen komollyá fajul.

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

24/10/2018 – 20/01/2019
Photo Comics
Fotóképregény
The photographic stories were made
by artists who approached this young
genre from other art forms, making use
of its formal characteristics in diﬀerent
ways, for diverse purposes. The common
denominator is a desire for narrative, and
the fact that they don’t question the genre
itself, which was generally looked down
upon. Instead, these artists chose to play
with the genre spontaneously.
A kiállításon bemutatott fotóképregények
különböző művészeti ágak felől közelítő
művészek munkái, akik különböző módokon,
különböző célból nyúltak ehhez a ﬁatal
műfajhoz. Ami közös bennük, az a narrációs
igény, illetve az, hogy nem kérdőjelezik meg a
fotóképregény közkeletűen lenézett műfaját,
inkább játszanak vele.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
06/10/2018 – 20/01/2019
Hidden Stories – The Life Reform
Movements and the Arts
Rejtett történetek – az életreformmozgalmak és a művészetek
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Petőﬁ Literary Museum
Petőﬁ Irodalm
almi Múzeum

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
28/06/2017 – 31/12/2018
The Photojournalist Robert Capa
Robert Capa, a tudósító

12. 13. CS 18–22H
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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.

FRIDAY 14 DECEMBER 2018
10.00 – 21.00

The museum honours the master of the
Újhold generation in an unusual way; the
writings of Iván Mándy are accompanied
by the paintings of István Mácsai, and
together they evoke the world we know
from Mándy’s works: the world where
lyrical visions blend with the precisely
observed details of reality.
Az októberben nyíló kiállítás talán kissé
szokatlan módon állít emléket az Újhold
nemzedék „nagymesterének”, az idén
száz éve született Mándy Ivánnak. Az író
szövegei mellett Mácsai István festményei
idézik meg azt a világot, melyet már jól
ismerhetünk Mándy írásaiból, ahol a lírai
látomás keveredik a pontosan megﬁgyelt
valóság apró részleteivel.

06/10/2018 – 06/01/2019
Our Landscapes –
A Salute to Iván Mándy
A MI tájaink –
Tisztelgés Mándy Iván előtt

VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
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András Böröcz belongs to the generation
whose career started in the 1980s.
Recognising the contradictions and
tensions of the Hungarian reality, many
of these artists simultaneously saw both
sides of the events that deﬁned the era,
and thus, underlying the ironic depiction of
their works is a peculiar melding of heroic
and mediocre features of the momentary
situation and of the human condition.
Böröcz András ahhoz a nemzedékhez
tartozik, amely az 1980-as években
kezdte pályáját. Közülük sokan, felismerve
a hazai valóság ellentmondásait és
feszültségeit, egyidejűleg látták a korszak
eseményeinek színét és visszáját,
műveikben az ironikus ábrázolásmód
mélyén az aktuális helyzet és az emberi
létezés különös, egyszerre heroikus és
kisszerű vonásait mutatták meg.

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

Hungarian Museum of
Trade and Tourism
Magyar Kereskedelmi
lmi és
Vendéglátóipari Múzeum
um Hungarian House of
Photography – Mai
III., Korona tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
Manó House
www.mkvm.hu
Magya
gyar Fotográfusok
20/09/2018 – 03/02/2019
Háza – M
Mai Manó Ház
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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.

The Castle Garden
Bazaar – Guards’ Palace
(Northern Palace)
Várkert Bazár –
Testőrpalota
p
(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 Bateau-Lavoir.
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.

TÁRLATVEZETÉS
ELŐADÁS
FÉNYINSTALLÁCIÓ
ZENE
WORKSHOP
BOR & GASZTRO

Koncert WOLF KATI | Előadás AZ ISTENI FÉNY | SZENTKIRÁLYI MIKLÓS gótikus szárnyasoltárok | LALUZ FÉNYINSTALLÁCIÓ | Múzeum Café
tárlatvezetés: GYÖRGY PÉTER, ALBERT ÁDÁM | Tárlatvezetés FÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN, ANGYALOK ÉS DÉMONOK | Barokk KAMARAZENE |
Workshop LÁMPÁS KÉSZÍTÉS | Bor HANGAVÁRI PINCÉSZET
EZEN AZ ESTÉN IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSUNK IS MEGTEKINTHETŐ.

MNG.HU

Hungarian National Gallery
Magyar Nemzeti Galéria

Lucian Freud | Tükröződés két gyerekkel (Önarckép), 1965 | olaj, vászon, 91 × 91 cm | Museo nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
Credit: Thyssen-Bornemisza Collection, Madrid, Spain© The Lucian Freud Archive/Bridgeman Images

Bible Museum
Bibliam
amúzeum

Magyar Tudományos
Akadémia
࣐v;ঞf|;l࣐m

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

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

This ﬁrst Hungarian exhibition about the art of the School of
London celebrates the best-known exponents of the trend, and
introduces visitors to the dialogues on the London art scene in
the second half of the twentieth century.
The exhibition bears witness to the surviving traditions of
representational painting: the works take everyday life as their
subject matter, and are exemplars of a human-centric, expressive
approach to painting. The focal object of the paintings is the human
ﬁgure, the modelling of the body, and the artists’ experiments
with the material of paint itself.

A kiállítás a Londoni Iskola művészetének első magyarországi
bemutatója, amely az irányzat legismertebb alkotói mellett a 20.
század második felének londoni művészeti színterén kibontakozó
művészi párbeszédeket is bemutatja.
A látványelvű festészet hagyományait követő művek a
hétköznapi életet tematizálják: egy emberközpontú, expresszív
festészetfelfogás példái. A festményeknek központi tárgya
az emberalak, az alakformálás, a festékkel mint anyaggal való
kísérletezés.

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED

Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény

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

PÉCS

Kecskemét, Klapka utca 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net

Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu

22/11/2018 – 10/03/2019
Masters and Masterpieces of
Kecskemét
Kecskeméti mesterek és művek
The selection focuses on the determining
period of the Artists’ Colony of Kecskemét,
the prime that followed its foundation with
an emphasis on the oeuvre of painters
Béla Iványi Grünwald and Vilmos Perlrott
Csaba. The exhibition also features the
paintings and graphics of Rezső Bálint,
Andor Erős, Géza Faragó, Lipót Herman,
János Kmetty, Ferenc Olgyay and Béla Uitz,
among many others.
A kiállítás a Kecskeméti Művésztelep
meghatározó periódusára, az alapítást
követő fénykorra koncentrál, kiemelt
ﬁgyelmet fordítva Iványi Grünwald Béla
és Perlrott Csaba Vilmos festőművészek
életművére. A tárlaton szerepelnek még
többek között Bálint Rezső, Erős Andor,
Faragó Géza, Herman Lipót, Kmetty János,
Olgyay Ferenc, Uitz Béla festményei és
graﬁkái is.

MODEM Modern and
Contemporary Art Center
KŐSZEG
MODEM Modern
Mo
és
Kortárss M
Művészeti
Jurisics Castle
Közpon
ont
Community Centre and
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Theatre
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
10/11/2018 – 27/01/2019
Design and Resistance
Dizájn és ellenállás

CSAK TISZTA FORRÁSBÓL.
HAGYOMÁNY ÉS ABSZTRAKCIÓ

KORNISS DEZSŐ

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
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?

(1908–1984)

2018. DECEMBER 19. – 2019. ÁPRILIS 7.

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
Együttműködő Partnerek:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

10/11/2018 – 24/02/2019
Len-in Mania
Len-in mánia
After the change of the regime in 1989,
the relics of the cult that lost its validity
became the prime source of paraphrase
for pop-art, surrealism and neo-dada. The
rebuilt Lenin sculptures of Csaba Udvardy
use the tools of visual gags, applications,
and word games built on our popular
culture to translate the symbolism of the
personal cult built by communism.
Az 1989-es rendszerváltás után az
érvényét vesztett kultusz relikviái
a parafrázis kiváló alapanyagának
bizonyultak a pop-art, a szürrealizmus
és a neo-dada számára. Udvardy
Csaba átértelmezett Lenin-szobrai
a populáris kultúránkra építő vizuális
gegek, applikációk, szójátékok eszközeit
felhasználva fordítják ki a kommunizmus
által felépített személyi kultusz
jelképrendszerét.

Pécs, Papnövelde u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
09/05/2018 – 03/02/2019
Faces and Horizons
Arczok és láthatárok
The representative collection from 19thcentury 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
László, Székely Bertalan – csak néhány
név azon világhírű képzőművészek közül,
akiknek alkotásait megcsodálhatjuk.

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

Dezső Laczkó
Museum
Laczkó Dezső
Múzeum

30/10/2018 – 31/01/2019
“There should be an exhibition
after all” – The life and art of
Júlia Vajda
„Mégis legyen kiállítás…”
– Vajda Júlia élete és művészete
Júlia Vajda (1913–1981) started her path in
the mid-30s alongside Lajos Vajda,
Dezső Korniss and Endre Bálint,
and she ﬁnished it as the respected

Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.ldm.hu
18/10/2018 – 27/01/2019
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múzeum
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TÁRLATVEZETÉSEK
BORBÁR
TÁRSMŰVÉSZETEK
FÉNYFESTÉS MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK
ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ KULTÚR BONBON WORKSHOP
FINE
JAZZ DJ TEMATIKUS SÉTÁK
I ARTS BISTRO
ST ES
BORBÁR E TÁRSMŰVÉSZETEK
TÁRLATVEZETÉSEK
N
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OK
G
FÉNYFESTÉS MEGÚJULT ÁLLANDÓ
IN R AM
OG
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ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ KULTÚR BONBON
PR
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BORBÁR
TÁRSMŰVÉSZETEK
TÁRLATVEZETÉSEK
FÉNYFESTÉS MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK
szepmuveszeti.hu

SZENTENDRE
Czóbel Museum
Czóbel Múzeum
Szentendre, Templom tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Jurisics-vár
Művelődési Központ
és Várszínház
Kőszeg, Rajnis u. 9.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.jurisicsvar.hu
15/10/2018 – 31/12/2018
Winner Photos – Károly Hemző’s
Sports photographs
Bajnok képek – Hemző Károly
sportfotói
Károly Hemző was a legendary
photographer, who photographed legends.
He captured not only the iconic Golden
Team and Puskás, but all the best of
Hungarian sport. He showed the human
side of sport; ﬁght, comradeship, the ﬂush
of victory, the crushing bitterness of
defeat, disappointment, cheating, and the
beautiful harmony of body and soul.
A legendás fényképész, aki legendákat
fényképezett. Nemcsak az ikonikus
Puskást és az Aranycsapatot, de mindenkit
megörökített, aki a magyar sport
fantasztikus évtizedeiben a csúcsra jutott.
A sport mélyen emberi arcát mutatta
meg, a küzdelmet, a bajtársiasságot, a

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.

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.
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Gallery of
Szentendre
Szentendrei Képtár

Zsigmond Kisfaludi Strobl was an
outstanding and internationally recognised
ﬁgure of Hungarian visual arts.
His subtle, expressive nudes, his intense
portrayals that capture the character
perfectly, his complicated, hectic
sculptures elevate him to the bests of the
genre, and show us that he deserved to be
the successor of the great progenitors and
to became the leading ﬁgure of Hungarian
sculpture.
Kisfaludi Strobl Zsigmond a 20. századi
magyar képzőművészet kiemelkedő
alakja volt, akit nemzetközileg is ismertek
és elismertek. Finom, érzékletes aktjai,
elmélyülten jellemábrázoló portréi,
ragyogóan komponált, mozgalmas
szoborcsoportjai korának legjobbjai közé
emelik, aki méltán lépett a nagy elődök
örökébe, és vált évtizedekre a magyar
szobrászat zászlóvivőjévé.

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.

Globally operating commercial enterprises
derive proﬁts from datamining and
targeted marketing, which allows them to
exploit the dependence of their users. And
with the specious argument of national
security, government agencies ﬂagrantly
pursue the goal of collecting data. Has
being at the mercy of powerful authorities
of control and censorship become the
basic condition of our culture?
Globális gazdasági vállalatok tömeges
adatszerzés és célzott marketingstratégiák
útján húznak hasznot felhasználóik
függőségeiből. Az állami szolgálatok
a nemzetbiztonság csalóka érvével
munkálkodnak azon, hogy az adatgyűjtést
egyre jobban kiterjesszék. Csakugyan ott
tartanánk, hogy a megﬁgyelés és cenzúra
már conditio humanává, kultúránk alapvető
feltételévé vált?

Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.kogart.hu

Gallery of Modern
Hungarian Art
Mod
odern Magyar
Képtár
Ké

Zsigmond Kisfaludi Strobl –
The Master of Classical Beauty
Kisfaludi Strobl Zsigmond –
A klasszikus szépség mestere

05/05/2018 – 07/04/2019
Czóbel Reconsidered 3.0
Újragondolt Czóbel 3.0

MŰVÉSZETÉBEN

25/11/2018 – 20/01/2019
Global Control and Censorship
Global Control and Censorship

Emlékpont
Emlékpont

győzelem mámorát, a veszteség lesújtó
keserűségét, a csalódást és csalást, meg a
test és lélek gyönyörű harmóniáját.

companion of the neo-avant-garde
youth of the 70s. Her path was like a
choppy movie where eras, fractures,
upsurges followed each other. She lived
in changing times, and she created a
diverse oeuvre that is almost unmatched
in Hungarian art.
Vajda Júlia (1913–1981) pályáját a
30-as évek közepén, Vajda Lajos,
Korniss Dezső, Bálint Endre közelségében
kezdte, és a 70-es évek neo-avantgárd
ﬁataljainak megbecsült útitársaként
fejezte be. Pályája olyan volt,
mint egy szaggatott ﬁlm: korszakok,
törések, nekilendülések követték
egymást, és a művész az idők
változásából következően szinte páratlan
sokszínűséggel alkotott.

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.,
1211 Budapest, Központi út 69-71.
Telefon: 06 1 278 5000
Ügyvezető: Oláh Miklós vezérigazgató
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Bozsó
Collection
Bozsó
ó
Gyűjtemény
KECSKEMÉT
Kecskemét, Klapka utca 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
22/11/2018 – 10/03/2019
Masters and
Masterpieces of Kecskemét
Kecskeméti
mesterek és művek

The selection focuses on the
determining period of the Artists’
Colony of Kecskemét, the prime
that followed its foundation with an
emphasis on the oeuvre of painters
Béla Iványi Grünwald and Vilmos
Perlrott Csaba. The exhibition also
features the paintings and graphics
of Rezső Bálint, Andor Erős, Géza
Faragó, Lipót Herman, János
Kmetty, Ferenc Olgyay and Béla
Uitz, among many others.
A kiállítás a Kecskeméti
Művésztelep meghatározó
periódusára, az alapítást követő
fénykorra koncentrál, kiemelt
ﬁgyelmet fordítva Iványi Grünwald
Béla és Perlrott Csaba Vilmos
festőművészek életművére.
A tárlaton szerepelnek még többek
között Bálint Rezső, Erős Andor,
Faragó Géza, Herman Lipót, Kmetty
János, Olgyay Ferenc, Uitz Béla
festményei és graﬁkái is.

Perlrott Csaba Vilmos: Kálvária, 1910-es évek eleje | olaj, vászon; 100x85 cm | Bozsó Gyűjtemény

Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Vas

KECSKEMÉT

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
installációsorozat a MűvészetMalom
különleges tereiben.

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED

Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény

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

PÉCS

Kecskemét, Klapka utca 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net

Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
We–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu

22/11/2018 – 10/03/2019
Masters and Masterpieces of
Kecskemét
Kecskeméti mesterek és művek
The selection focuses on the determining
period of the Artists’ Colony of Kecskemét,
the prime that followed its foundation with
an emphasis on the oeuvre of painters
Béla Iványi Grünwald and Vilmos Perlrott
Csaba. The exhibition also features the
paintings and graphics of Rezső Bálint,
Andor Erős, Géza Faragó, Lipót Herman,
János Kmetty, Ferenc Olgyay and Béla Uitz,
among many others.
A kiállítás a Kecskeméti Művésztelep
meghatározó periódusára, az alapítást
követő fénykorra koncentrál, kiemelt
ﬁgyelmet fordítva Iványi Grünwald Béla
és Perlrott Csaba Vilmos festőművészek
életművére. A tárlaton szerepelnek még
többek között Bálint Rezső, Erős Andor,
Faragó Géza, Herman Lipót, Kmetty János,
Olgyay Ferenc, Uitz Béla festményei és
graﬁkái is.

MODEM Modern and
Contemporary Art Center
KŐSZEG
MODEM Modern
Mo
és
Kortárss M
Művészeti
Jurisics Castle
Közpon
ont
Community Centre and
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1.
Theatre
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
10/11/2018 – 27/01/2019
Design and Resistance
Dizájn és ellenállás

CSAK TISZTA FORRÁSBÓL.
HAGYOMÁNY ÉS ABSZTRAKCIÓ

KORNISS DEZSŐ

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
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?

(1908–1984)

2018. DECEMBER 19. – 2019. ÁPRILIS 7.

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
Együttműködő Partnerek:

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

10/11/2018 – 24/02/2019
Len-in Mania
Len-in mánia
After the change of the regime in 1989,
the relics of the cult that lost its validity
became the prime source of paraphrase
for pop-art, surrealism and neo-dada. The
rebuilt Lenin sculptures of Csaba Udvardy
use the tools of visual gags, applications,
and word games built on our popular
culture to translate the symbolism of the
personal cult built by communism.
Az 1989-es rendszerváltás után az
érvényét vesztett kultusz relikviái
a parafrázis kiváló alapanyagának
bizonyultak a pop-art, a szürrealizmus
és a neo-dada számára. Udvardy
Csaba átértelmezett Lenin-szobrai
a populáris kultúránkra építő vizuális
gegek, applikációk, szójátékok eszközeit
felhasználva fordítják ki a kommunizmus
által felépített személyi kultusz
jelképrendszerét.

Pécs, Papnövelde u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
09/05/2018 – 03/02/2019
Faces and Horizons
Arczok és láthatárok
The representative collection from 19thcentury 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
László, Székely Bertalan – csak néhány
név azon világhírű képzőművészek közül,
akiknek alkotásait megcsodálhatjuk.

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

Dezső Laczkó
Museum
Laczkó Dezső
Múzeum

30/10/2018 – 31/01/2019
“There should be an exhibition
after all” – The life and art of
Júlia Vajda
„Mégis legyen kiállítás…”
– Vajda Júlia élete és művészete
Júlia Vajda (1913–1981) started her path in
the mid-30s alongside Lajos Vajda,
Dezső Korniss and Endre Bálint,
and she ﬁnished it as the respected

Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.ldm.hu
18/10/2018 – 27/01/2019
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SZENTENDRE
Czóbel Museum
Czóbel Múzeum
Szentendre, Templom tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Jurisics-vár
Művelődési Központ
és Várszínház
Kőszeg, Rajnis u. 9.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.jurisicsvar.hu
15/10/2018 – 31/12/2018
Winner Photos – Károly Hemző’s
Sports photographs
Bajnok képek – Hemző Károly
sportfotói
Károly Hemző was a legendary
photographer, who photographed legends.
He captured not only the iconic Golden
Team and Puskás, but all the best of
Hungarian sport. He showed the human
side of sport; ﬁght, comradeship, the ﬂush
of victory, the crushing bitterness of
defeat, disappointment, cheating, and the
beautiful harmony of body and soul.
A legendás fényképész, aki legendákat
fényképezett. Nemcsak az ikonikus
Puskást és az Aranycsapatot, de mindenkit
megörökített, aki a magyar sport
fantasztikus évtizedeiben a csúcsra jutott.
A sport mélyen emberi arcát mutatta
meg, a küzdelmet, a bajtársiasságot, a

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.

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.
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Gallery of
Szentendre
Szentendrei Képtár

Zsigmond Kisfaludi Strobl was an
outstanding and internationally recognised
ﬁgure of Hungarian visual arts.
His subtle, expressive nudes, his intense
portrayals that capture the character
perfectly, his complicated, hectic
sculptures elevate him to the bests of the
genre, and show us that he deserved to be
the successor of the great progenitors and
to became the leading ﬁgure of Hungarian
sculpture.
Kisfaludi Strobl Zsigmond a 20. századi
magyar képzőművészet kiemelkedő
alakja volt, akit nemzetközileg is ismertek
és elismertek. Finom, érzékletes aktjai,
elmélyülten jellemábrázoló portréi,
ragyogóan komponált, mozgalmas
szoborcsoportjai korának legjobbjai közé
emelik, aki méltán lépett a nagy elődök
örökébe, és vált évtizedekre a magyar
szobrászat zászlóvivőjévé.

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.

Globally operating commercial enterprises
derive proﬁts from datamining and
targeted marketing, which allows them to
exploit the dependence of their users. And
with the specious argument of national
security, government agencies ﬂagrantly
pursue the goal of collecting data. Has
being at the mercy of powerful authorities
of control and censorship become the
basic condition of our culture?
Globális gazdasági vállalatok tömeges
adatszerzés és célzott marketingstratégiák
útján húznak hasznot felhasználóik
függőségeiből. Az állami szolgálatok
a nemzetbiztonság csalóka érvével
munkálkodnak azon, hogy az adatgyűjtést
egyre jobban kiterjesszék. Csakugyan ott
tartanánk, hogy a megﬁgyelés és cenzúra
már conditio humanává, kultúránk alapvető
feltételévé vált?

Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.
Tu – Su: 10am – 5pm
www.kogart.hu

Gallery of Modern
Hungarian Art
Mod
odern Magyar
Képtár
Ké

Zsigmond Kisfaludi Strobl –
The Master of Classical Beauty
Kisfaludi Strobl Zsigmond –
A klasszikus szépség mestere

05/05/2018 – 07/04/2019
Czóbel Reconsidered 3.0
Újragondolt Czóbel 3.0

MŰVÉSZETÉBEN

25/11/2018 – 20/01/2019
Global Control and Censorship
Global Control and Censorship

Emlékpont
Emlékpont

győzelem mámorát, a veszteség lesújtó
keserűségét, a csalódást és csalást, meg a
test és lélek gyönyörű harmóniáját.

companion of the neo-avant-garde
youth of the 70s. Her path was like a
choppy movie where eras, fractures,
upsurges followed each other. She lived
in changing times, and she created a
diverse oeuvre that is almost unmatched
in Hungarian art.
Vajda Júlia (1913–1981) pályáját a
30-as évek közepén, Vajda Lajos,
Korniss Dezső, Bálint Endre közelségében
kezdte, és a 70-es évek neo-avantgárd
ﬁataljainak megbecsült útitársaként
fejezte be. Pályája olyan volt,
mint egy szaggatott ﬁlm: korszakok,
törések, nekilendülések követték
egymást, és a művész az idők
változásából következően szinte páratlan
sokszínűséggel alkotott.
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December 2018
‒ January 2019
Bozsó
Collection
Bozsó
ó
Gyűjtemény
KECSKEMÉT
Kecskemét, Klapka utca 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
22/11/2018 – 10/03/2019
Masters and
Masterpieces of Kecskemét
Kecskeméti
mesterek és művek

The selection focuses on the
determining period of the Artists’
Colony of Kecskemét, the prime
that followed its foundation with an
emphasis on the oeuvre of painters
Béla Iványi Grünwald and Vilmos
Perlrott Csaba. The exhibition also
features the paintings and graphics
of Rezső Bálint, Andor Erős, Géza
Faragó, Lipót Herman, János
Kmetty, Ferenc Olgyay and Béla
Uitz, among many others.
A kiállítás a Kecskeméti
Művésztelep meghatározó
periódusára, az alapítást követő
fénykorra koncentrál, kiemelt
ﬁgyelmet fordítva Iványi Grünwald
Béla és Perlrott Csaba Vilmos
festőművészek életművére.
A tárlaton szerepelnek még többek
között Bálint Rezső, Erős Andor,
Faragó Géza, Herman Lipót, Kmetty
János, Olgyay Ferenc, Uitz Béla
festményei és graﬁkái is.

Perlrott Csaba Vilmos: Kálvária, 1910-es évek eleje | olaj, vászon; 100x85 cm | Bozsó Gyűjtemény

Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Vas

KECSKEMÉT

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
installációsorozat a MűvészetMalom
különleges tereiben.

