COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
12/08/2018 – 12/05/2019
Who Saw Me? Anna Lesznai meets
Kati Zoób
Ki látott engem? Lesznai Anna és
Zoób Kati találkozása
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 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
16/02/2019 – 05/05/2019
Go, Stay, Stop
Megy, Marad, Megáll / Go, Stay, Stop
The exhibiting artists reﬂect on the
dehumanizing phenomena of our
technologically advanced societies
by putting the syntax of machine
programming languages into
contemporary art. A subjective selection
from the leading artists of Hungary and
the neighbouring countries provide an
insight into the region’s contemporary art
tendencies.
A tárlaton kiállító művészek
technologizálódó társadalmaink
dehumanizáló jelenségeire reﬂektálnak,
kortárs képzőművészeti kontextusba
állítva a gépi programozási nyelvek
szintaxisát. Hazánk és a környező
országok meghatározó alkotóitól
láthatunk szubjektív válogatást, amely
betekintést enged a régió kortárs
képzőművészeti tendenciáiba.

DUNAÚJVÁROS
Institute of
Contemporary Art
Kortárs Művészeti
Intézet
Dunaújváros, Vasmű út 12.
Mo–Sa: 10am – 6pm
www.ica-d.hu
18/01/2019 – 29/03/2019
Plan D
D-terv
“Plan D” – the result of more than half a
year of research – is a glimpse of a city,
its past, present and future. It provides
a look around a city which in the 1950s
was pulled down and rebuilt almost from
scratch, based on an ideology or even
more, on a utopia. The Studio of Young
Photographers’ exhibition in Dunaújváros
about Dunaújváros – not just for people of
Dunaújváros.
A „D-terv” pillantás egy városra, annak
múltjára, jelenére és jövőjére, az 1950es években szinte a semmiből, egy
ideológiából ki-és felhúzott város, vagy
inkább utópia létmódjának, jeleinek
körüljárása. A Fiatalok Fotóművészeti
Stúdiójának egy több, mint fél éves
kutatás végeredményeképp létrejött
kiállítása Dunaújvárosban Dunaújvárosról —
nem csak dunaújvárosiaknak.

GYŐR
Rómer Flóris Art and
Historical Museum –
Esterházy Palace
Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum –
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://romer.hu/esterhazy-palota

The anatomy of photography
A fotográﬁa anatómiája
At the exhibition, we can see artworks
that rely on photographic tools, while
others are made by breaking with the
narrow photographic imaging. However,
the emphasis is more on the printing
syntax than the camera level – the former
referring to the methods of elaboration,
the latter is revealing how an image is shot.
A kiállításon a fényképészeti eszközökre
támaszkodó és a szűken vett fotográﬁai
képalkotással szakító alkotásokat
egyaránt láthatunk. Mindazonáltal
a tárlaton nagyobb hangsúlyt kap a
printingszintaxis, mint a kameraszintaxis
– az előbbi kifejezés a kidolgozás
metódusaira, az utóbbi a felvételkészítés
mikéntjére utal.

KECSKEMÉT
Hungarian Museum of
Photography
Magyar Fotográﬁai
Múzeum
Kecskemét, Katona József tér 12.
Tu–Sa: 12am – 5pm
www.fotomuzeum.hu
31/01/2019 – 27/04/2019
Approximate data
Gyenis Tibor: Közelítő adat
Tibor Gyenis took up photography in the
90s. Despite the fact that his chosen
medium was photography, he never
actually studied it. He is a certiﬁed painter
with a keen interest in sculptures, and he
has thus shaped his photographic work in
a way that sculptural activity should be
present in them to some degree.
Gyenis Tibor a kilencvenes években
kezdett el fényképészettel foglalkozni.
Bár választott médiuma a fotográﬁa, soha
nem tanulta azt. Végzettségét tekintve
okleveles festőművész, meghatározó
szobrászati érdeklődéssel, úgy alakította
fotográﬁai munkásságát tehát, hogy abban
valamilyen mértékben jelen legyen a
szobrászati tevékenység.

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.

Júlia Vajda (1913–1981) started her carrier
in the mid-30s alongside Lajos Vajda,
Dezső Korniss, Endre Bálint, and she
ﬁnished it as the respected 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.

SZOLNOK
Szolnok Gallery
Szolnoki Galéria
Szolnok, Templom u. 2.
Tu–Su: 9am – 17pm
www.djm.hu/szolnoki-galeria

Twelve years after the last one,
a new Munkácsy exhibition opened in
Szolnok. In the grand exhibition that
is held on the occasion of the 175th
anniversary of the painter’s birth we can
see the pieces of Imre Pákh’s collection,
as well as relics from the Munkácsy Mihály
Museum in Békéscsaba, including four
original paintings. The exhibition also
has a surprise: visitors can encounter a
Munkácsy painting that has never been
shown in Hungary before.
Tizenkét év után újra Munkácsykiállítás nyílt Szolnokon. A festőművész
születésének 175. évfordulója alkalmából
rendezett nagyszabású tárlaton Pákh
Imre gyűjteményének darabjait láthatjuk,
illetve a békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeumból érkezett relikviákat,
köztük négy eredeti festményt. A
kiállítás meglepetést is tartogat: egy
Magyarországon eddig még soha be
nem mutatott Munkácsy-képpel is
találkozhatnak a látogatók.

12/01/2019 – 07/04/2019

2019.03.14.
18-22h

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Munkácsy at Szolnok –
Mihály Munkácsy was
born 175 years ago
Munkácsy Szolnokon –
175 éve született Munkácsy Mihály

AZ MVM ÉS AZ OTP BANK BEMUTATJA:

11/11/2018 – 31/03/2019
Between Worlds –
The life and art of Lajos Vajda
Világok között –
Vajda Lajos élete és művészete

március

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Fr–Su: 10am – 4pm
www.kogarttihany.hu
30/11/2018 – 31/03/2019
Etudes II. –
Contemporary ﬁne art selection
Etűdök II. Kortárs képzőművészeti válogatás
The artworks presented and oﬀered
for purchase by the Kovács Gábor Art
Foundation introduce the viewer to the
various segments of ﬁne art, serving as a
kind of guide to those who are committed
to art. Through the artworks we are able
to get a glimpse into a rich tradition that
provides a context for the works and
oﬀers new possibilities of interpretation.
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány
válogatásában bemutatott kortárs alkotások
a képzőművészet különböző szegmenseibe
vezetik be a látogatót, egyfajta útmutatóként
szolgálva a művészetek iránt elkötelezettek
számára. A műveken keresztül bepillantást
nyerhetünk egy gazdag hagyományba,
amely kontextust ad a műtárgyaknak, és
új értelmezési lehetőségeket mutat fel.

ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ DJ TÁRLATVEZETÉSEK
MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK JAZZ
TEMATIKUS SÉTÁK BORBÁRTI FÉNYFESTÉS
ES NES
ART BONBON WORKSHOP YFINE
E ART
OK BISTRO
NG R A M T I. H U
ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ DJ ITÁRLATVEZETÉSEK
O G SZE
P R EP MUVE
JAZZ
MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK
SZ
TEMATIKUS SÉTÁK BORBÁR FÉNYFESTÉS
ART BONBON WORKSHOP FINE ART BISTRO
ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ DJ TÁRLATVEZETÉSEK

MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
28/02/2019 – 08/06/2019
Someone’s self-portrait –
Monotypes of Béla Kondor
Valaki önarcképe –
Kondor Béla monotípiái
Béla Kondor was a painter and graphic
artist who created a signiﬁcant body of
work during his two-decade long career.
The current exhibition, which is part of the
series of Kondor exhibitions in Miskolc,
presents the audience with a selection of
nearly ﬁfty items ranging from monotypes,
to artworks that are on the border
between painting and graphic activities.
Kondor Béla festő- és graﬁkusművész
korszakos jelentőségű életművet hozott
létre mintegy két évtizedes pályafutása
során. A miskolci Kondor-tárlatok
sorába illeszkedő jelen kiállítás a művész
monotípiáiból, festészeti és graﬁkai
tevékenységének határán elhelyezkedő
műalkotásaiból tár a közönség elé egy
közel ötven darabos válogatást.

March 2019

PÉCS
Gallery of Modern
Hungarian Art
Modern Magyar
Képtár
Pécs, Papnövelde u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
09/05/2018 – 26/05/2019
Faces and Horizons
Arczok és láthatárok
A representative collection from 19th
century Hungarian painting that displays
the most important themes and the
works of the most renowned and 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 worldfamous 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.

03/02/2019 – 31/03/2019

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.

Regional Art
Center (REÖK)
Regionális
Összművészeti
Központ (REÖK)
28/02/2019 – 28/04/2019
János Aknay – Geometry
in Heaven and Earth
Aknay János –
Égi és Földi Geometria

Gallery of Szentendre
Szentendrei Képtár
Szentendre, Fő tér 2-5.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
30/10/2018 – 31/03/2019
“There should be an exhibition after all”
– The life and art of Júlia Vajda
„Mégis legyen kiállítás…” –
Vajda Júlia élete és művészete
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Aknay János: Emlék, 2017, 100x80 cm

Szeged, Magyar Ede tér 2.

Tu–Su: 10am – 6pm

http://reok.hu

The comprehensive exhibition presents the signiﬁcant works
from all the periods of the Kossuth- and Munkácsy-Prize-winning
painter. Visitors can explore the recurring motifs of János Aknay’s
outstanding scenic and graphic works in the large-scale exhibition
that displays over two hundred works. These motifs include the
angel, the puppet, the cross, the house, the window and the old
Hungarian-Szekler script called rovásírás.

Az átfogó, életmű jellegű kiállításon Aknay János minden
korszakából láthatunk jelentős műveket. A Kossuth- és Munkácsy
Mihály-díjas festőművész kiemelkedő festői és graﬁkusi
tevékenységének számos visszatérő motívumát – angyal,
bábu, kereszt, ház, ablak, valamint a székely-magyar rovásírás –
fedezhetik fel a látogatók a nagyszabású, több mint kétszáz Aknayművet felvonultató tárlaton.

BUDAPEST
Bible Museum
Bibliamúzeum
IX., Ráday u. 28.
Mo–Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 5pm
www.bibliamuzeum.com
22/11/2018 – 18/04/2019
„Like a lily among thorns” – Hungarian
female artists of the 20th-century
„Mint liliom a tövisek közt” – 20.
századi magyar női képzőművészek
The exciting exhibition features the
well-known favourites such as Lili
Ország, Ilka Gedő, Mária Modok, Margit
Anna,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.

Cervantes Institute
Cervantes Intézet
VI., Vörösmarty u. 32.
Mo–Su: 10am – 7pm
https://budapest.cervantes.es

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We–Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
26/10/2018 – 31/03/2019
Active Diagrams. Avant-Garde
Network-Building Strategies
Aktív ábrák. Kapcsolatépítési
stratégiák az avantgárd hálózatokban
Hungarian and international research on
the Avant-garde has recently shown a
keen interest in issues of ‘the network’ and
‘the journal’, which also happen to shed
light on each other. The exhibition links the
two topics through an analysis of network
diagrams illustrating the interrelationships
between avant-garde journals of the 1920s.
Az utóbbi években a magyar és
nemzetközi avantgárdkutatásban két,
egymást megvilágító jelenség került az
érdeklődés középpontjába: a hálózat és
a folyóirat kérdésköre. A kiállítás e két
témát köti össze az 1920-as évekbeli
avantgárd folyóiratok nemzetközi
viszonyrendszerét szemléltető hálózati
ábrák elemzésével.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
12/10/2018 – 24/03/2019
1971. Parallel Nonsynchronism
1971. Párhuzamos különidők

21/01/2019 – 29/03/2019
Cuba Mustra – Exhibition of Csilla
Szigeti and Irra Velázquez
Cuba Mustra – Szigeti Csilla és Irra
Velázquez kiállítása

Portraits, street scenes, videos – people
looking into the camera (into our eyes).
Although Kim Corbisier passed away
at a painfully young age, she has left an
incredibly rich body of work. INDA Gallery’s
exhibition now presents a selection of
Corbisier’s legacy that is in the gallery’s
trusteeship, along with some videos and
a portrait of the artist by fellow artist and
friend Márta Czene.
Portrék, utcaképek, videók – a kamerába
(a szemünkbe) néző emberek. A
fájdalmasan ﬁatalon elhunyt, de
elképesztően gazdag életművet maga
után hagyó Kim Corbisier hagyatékának
az INDA Galéria kezelésében lévő részéből,
festményekből válogat a tárlat, ezeket
egészíti ki néhány videó, valamint a
művészről egy a művésztárs és barát,
Czene Márta által készített portré.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
15/02/2019 – 17/03/2019
Derkó 2019 | Reporting exhibition of
the ﬁne arts scholarship awardees
Derkó 2019
Artists under the age of 35 can apply
for the scholarship named after Gyula
Derkovits, the Hungarian painter and
graphic artist. The exhibition held at
Kunsthalle Budapest after the judging
process has been an important forum
for presenting the works of ﬂedging
Derkó Scholars for many years now.
It showcases a small selection of each
artists’ work, which in itself can lead
to exciting new opportunities, such as
invitations to participate in group or solo
exhibitions.
A Derkovits Gyula festő- és
graﬁkusművészről elnevezett ösztöndíjra
a 35. életévüket be nem töltött művészek
pályázhatnak. A zsűrizés folyamata
után megvalósuló, a Műcsarnokban
megrendezett kiállítás évek óta a friss
ösztöndíjasok bemutatkozásának fóruma.
A tárlat válogatott seregszemle, amelyből
új utak indulhatnak, csoportos vagy önálló
kiállítási felkérésekkel.

27/02/2019 – 24/03/2019
Spaces (ap)art: András Bojti | Naomi
Devil | Éva Mónika Horváth | Milorad
Krstić | Marcell Németh | Sára Richter |
Ábel Szabó
Külön ter(m)ek: Bojti András | Naomi
Devil | Horváth Éva Mónika | Milorad
Krstić | Németh Marcell | Richter Sára |
Szabó Ábel
For the third time, the Kunsthalle is
organizing a group exhibition, in which
each artist can display their work in a
separate hall based on the selection
and concept of one of the Kunsthalle’s
curators. The characters of the
exhibitors’ work are different, but the
exhibitions of each of the “spaces” are
held together by the common title, the
mutual catalogue and the curators of the
Kunsthalle.
Harmadik alkalommal szervez a
Műcsarnok olyan csoportos kiállítást,
amelyben termenként egy-egy
művész állítja ki munkáit, a Műcsarnok
egy-egy kurátorának válogatása és
koncepciója szerint. A kiállító művészek
munkásságának karaktere különböző,
de az egyes „külön” termek kiállításait
összetartja a közös cím, a közös
katalógus és az, hogy minden esetben
a Műcsarnok munkatársai válogatnak a
művek közül.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa
Kortárs Fotográﬁai
Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
28/06/2018 – 31/07/2019
The Photojournalist Robert Capa
Robert Capa, a tudósító
The Capa Center is presenting the work
of the institution’s eponym, Robert Capa,
in one of its exhibition halls. Robert Capa
is regarded as the unique visual chronicler
of several 20th-century wars (the Spanish
Civil War, the Second Sino-Japanese War,
the Second World War, the First ArabIsraeli War and the First Indochina War),
both within the world’s and Hungary’s
history of photography. The exhibition’s
ﬁfty photographs span the whole of
Capa’s career.
Egyik kiállítóterében névadójának,
Robert Capának a munkásságát mutatja
be a Capa Központ. Capát a huszadik
század több háborújának (a spanyol
polgárháború, a második kínai-japán
háború, a II. világháború, az első arabizraeli háború és az első indokínai háború)
egyedülálló képi krónikásaként jegyzi az
egyetemes és a magyar fotótörténet.
A kiállítás ötven fotográﬁája az életút
egészét bejárja.

23/01/2019 – 24/03/2019
Krisztina Erdei: The Birth
of Venus and Other Stories
Erdei Krisztina: Vénusz
születése és más történetek
This exhibition is the result of a one-yearlong project by Krisztina Erdei, who won
the Budapest Photography Grant 2017.
The building complex known as Dzsumbuj
was located on the corner of Illatos Street
and Gubacsi Street had provided the living
space and home for a community for
almost a century before it was demolished.
The photographer followed the lives of the
community’s members for a year after
their moving out.
A kiállítás annak az egyéves
munkafolyamatnak az eredménye,
amelyet a 2017-ben elnyert Budapest
Fotográﬁai Ösztöndíj tett lehetővé Erdei
Krisztina számára. Az Illatos út és Gubacsi
út sarkán álló, Dzsumbujnak nevezett
épületegyüttes közel száz évig volt élettér
és egy közösség otthona, egészen
2015-ös felszámolásáig. A fotós a
megszűnt közösség tagjainak további
életét követte nyomon egy éven át.

05/02/2019 – 18/03/2019
Pécsi József Photography
Grant 2018
Pécsi József Fotóművészeti
Ösztöndíj 2018
The photography grant created for
commemorating the photographer József
Pécsi. Its purpose is to help to start the
career, creative work, and development
of talented photographers working as
independent artists. The series exhibited
this year also attest to that the grant
recipients have created quality works
by employing the diverse possibilities of
photography.

A Pécsi József fotóművész tiszteletére
létrehozott fotóművészeti ösztöndíj
célja, hogy segítse az önálló művészi
tevékenységet folytató tehetséges
fotográfusok pályakezdését,
alkotómunkáját és művészi fejlődését.
A most kiállított sorozatok is azt
bizonyítják, hogy a fotográﬁa sokszínű
eszköztárát használva minőségi műveket
hoztak létre az ösztöndíjat elnyert
alkotók.

Rugógyár Gallery
Rugógyár Galéria
V., Szarka u. 7.
Tu: 10am – 4pm,
We–Th: 12am – 7pm
www.rugogyargaleria.hu
15/02/2019 – 22/03/2019
András Halász: New York is my
Vietnam and other stories
Halász András: New York is my
Vietnam és egyéb történetek
András Halász, one of the leading ﬁgures
of the new generation of artists who
emerged in the 1970s, moved to New York
in 1979, where his art took a new turn. His
series entitled “New York is my Vietnam”
is considered to be a real rarity in the
Hungarian-related art production of the
80s, and the work was further elaborated
in the form of large paintings in 2015, a
selection of which is also shows at the
exhibition.
Halász András, a 70-es évek meghatározó,
új képzőművész-generációjának egyik
vezéralakja 1979-ben New Yorkba disszidált, ahol új fordulatot vett
művészete. A „New York is my Vietnam”
című sorozat igazi ritkaságnak számít
a 80-as évek magyar vonatkozású
képzőművészeti termésében, ennek a
műnek a továbbgondolása nagyméretű
festmények formájában 2015-ben
történt, ezekből is láthatunk válogatást a
kiállításon.

Trafó Gallery
Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41.
Tu–Su: 4pm – 7pm
https://trafo.hu
09/02/2019 – 24/03/2019
Gergő Szinyova:
No Abracadabra
Szinyova Gergő:
No Abracadabra
Gergő Szinyova’s (1986) artistic
practice in the last decade has been
centred around the renewal of the
language of abstract painting. His new
paintings at Trafó Gallery carry different
graphical and visual references, from
colour misregistrations to sequentially
repetitive motives typical of the
graphical process of risography.
Szinyova Gergő (1986) művészeti
pályája közel egy évtizede az absztrakció
festészeti nyelvének megújításáról
szól. A Trafó Galériában bemutatott új
festményei graﬁkai vizuális referenciákat
és áthallásokat is tartalmaznak, kezdve
a rizográﬁai eljárás „színelcsúszásaitól” a
szekvenciálisan visszatérő motívumokig.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

06/02/2019 – 14/04/2019
On the Other Side of the
Intermediate State: The Art of Tibor
Hajas and the Tibetan Mysteries
A köztes lét túloldalán.
Hajas Tibor művészete és a tibeti
misztériumok

20/02/2019 – 19/04/2019
Observations –
Works by Kim Corbisier
Megﬁgyelések –
Kim Corbisier munkáiból

It was ﬁfty years ago that the
paradigmatic exhibitions Iparterv I.
and Iparterv II. took place, augmenting
the canon of Hungarian art history and
denominating an entire generation of
artists. The current group exhibition
presents a selection from the latest
(or, in case of concluded oeuvres, the
last) works of the artists who were
represented at the Iparterv exhibitions.
Ötven éve rendezték meg a
magyarországi művészeti színtér
kánonformáló esemény-sorozatát, az
Iparterv I. és Iparterv II. kiállításokat. Az
aczéli kultúrpolitika nyomása miatt csak
néhány napig látható csoportos tárlatok
alapjaiban változtatták meg a magyar
művészettörténetet és mindazt, amit a
kortárs képzőművészetről gondolunk. A
kiállítás az egykori „Ipartervesek” legújabb
munkáiból nyújt válogatást.

The Hungarian National Gallery devotes
his 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.

VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu

VI., Király u. 34. II/4.
Tu–Fr: 2pm – 6pm
www.indagaleria.hu

01/02/2019 – 24/03/2019
Iparterv 50+
Iparterv 50+

20/12/2018 – 07/04/2019
From The Clearest Springs. Tradition
and Abstraction in the Art of Dezső
Korniss (1908-1984)
Csak tiszta forrásból. Hagyomány
és absztrakció Korniss Dezső
(1908-1984) művészetében

Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum

Inda Gallery
Inda Galéria

IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu

I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
www.mng.hu

Csilla Szigeti has directed several
documentaries about Cuba but this time
we can see her photos. She takes pictures
with a mobile phone so she can capture
people right away, in their own reality.
The centre of the art of Cuban painter Irra
Velázquez is also her birthplace of Cuba.
Although from diﬀerent perspectives, they
both give an insight into the everyday life
of the Cuban people.
Szigeti Csilla több dokumentumﬁlmet
rendezett már Kubáról, ezúttal azonban
fotóit láthatjuk. Mobiltelefonnal fényképez,
mert így tudja az embereket azonnal, a
maguk valóságában megörökíteni. Irra
Velázquez kubai festő művészetének
középpontjában is Kuba, a szülőhazája
áll, így bár különböző aspektusokból,
de mindketten a kubai emberek
mindennapjaiba engednek betekintést a
kiállításon.

The exhibition ﬁts into the series of the
Hopp Museum’s exhibitions that examine
the inﬂuence of Asian culture on Hungarian
artists of the 19th and the 20th centuries.
This time, visitors will become acquainted
with the ﬁnal creative period of Tibor Hajas
(1946–1980), a poet and an artist who
died tragically at a young age, with special
regards to the works in which the aspects
of Tibetan Buddhism are signiﬁcant. 18+
A tárlat a Hopp Múzeum azon
kiállításainak sorába illeszkedik, melyek
az ázsiai kultúráknak a 19–20. századi
hazai alkotókra gyakorolt hatását
teszik vizsgálatuk tárgyává. Ezúttal
a tragikusan ﬁatalon elhunyt költő és
képzőművész, Hajas Tibor (1946–1980)
utolsó alkotói periódusának olyan
műveivel ismerkedhetnek meg a
látogatók, melyekben a tibeti buddhizmus
vonatkozásai a meghatározók. 18+

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

A kiállítás kortárs művészek munkáit
vonultatja fel, akik olyan technikákat,
eljárásokat vagy akár témákat
alkalmaznak, amelyek bizonyos
szempontból emlékeztetnek a 19. század
első felének fotográfusai által is használt
módszerekre. E művészek nemcsak
ihletet nyernek a fotográﬁa hajnalának
úttörő megoldásaiból, de rendhagyó
ötleteikkel tovább is gondolják azokat.

VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
27/06/2018 – 31/03/2019
The Seuso treasure
A Seuso-kincs
The temporary exhibition points out the
parallel phenomena of the Kádár era by
presenting two groups of artworks from
two generations of artist, 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 – 23/06/2019
„The Black Hole”. Underground
Budapest ‚88-’94
Fekete Lyuk. A pokol tornáca –
Underground Budapest ‚88-’94
The exhibition puts the one-time cultic
punk club called Fekete Lyuk (Black
Hole) in the spotlight. The club, 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 Fekete Lyuk meant the
place for 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.

The 14 silver pots of the Seuso treasure
and the copper vessel used to hide them
are considered to be the most valuable
among all the ﬁndings of feasting and
hygienic sets preserved from the late
period of the Roman Empire. In their genre,
its items were the zeitgeist pieces of the
art of their age – their ornamentation
suited the visual world of the aristocratic
art of the time perfectly.
A Seuso-kincs ma ismert 14
ezüstedénye és az elrejtésükre használt
rézüst a római császárkor késői
szakaszából fennmaradt, lakoma- és
tisztálkodó készleteket tartalmazó
kincsleletek között a legértékesebbnek
számít. Ezüstedényei saját műfajukban
koruk művészetének csúcsdarabjai
voltak, ábrázolásaik jól illeszkedtek a
kor arisztokratikus művészetének képi
világába.

© David Lynch / SmallStories: Interior #1

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

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu

VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
© David Lynch / SmallStories: Head #2

01/02/2019 – 17/03/2019
Back to the Future.
The 19th Century in the 21st Century
Vissza a jövőbe –
A 19. század a 21. században
The exhibition focuses on the works
of contemporary artists who employ
techniques, methods, processes and
themes that in one way or another
resemble those of the early nineteenthcentury photographers. As well as being
inspired by the pioneering years of
photography, the artists also build upon
them in surprising ways.

01/03/2019 – 02/06/2019
David Lynch: Small Stories
David Lynch: Small Stories / Kis történetek
The opening exhibition of the Budapest Photo Festival is
registered by David Lynch, the living legend of American
independent ﬁlm. The glowing tension of invisible connections,
the unveiling of unspeakable feelings and the unleashing of
fantasy create the inimitable atmosphere of the exhibition of
works by Lynch. The special American tradition of artistic and the
popular depiction of surrealism, esoteric, anxiety and violence
has had a decisive inﬂuence on the artist’s entire oeuvre,
including this series.

A Budapest FotóFesztivál nyitókiállítását David Lynch, az
amerikai függetlenﬁlm élő legendája jegyzi. Az egyedülálló tárlat
hangulatát a láthatatlan összefüggések izzása, a kimondhatatlan
érzések felszínre hozása és a felszabadított fantázia
kiteljesedése adja. Az alkotó egész munkásságára, így erre
a sorozatára is meghatározó hatással volt a szürrealizmus,
az ezotéria, a szorongás és az erőszak művészi és populáris
megjelenítésének speciálisan amerikai tradíciója.

BUDAPEST
Bible Museum
Bibliamúzeum
IX., Ráday u. 28.
Mo–Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 5pm
www.bibliamuzeum.com
22/11/2018 – 18/04/2019
„Like a lily among thorns” – Hungarian
female artists of the 20th-century
„Mint liliom a tövisek közt” – 20.
századi magyar női képzőművészek
The exciting exhibition features the
well-known favourites such as Lili
Ország, Ilka Gedő, Mária Modok, Margit
Anna,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.

Cervantes Institute
Cervantes Intézet
VI., Vörösmarty u. 32.
Mo–Su: 10am – 7pm
https://budapest.cervantes.es

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We–Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
26/10/2018 – 31/03/2019
Active Diagrams. Avant-Garde
Network-Building Strategies
Aktív ábrák. Kapcsolatépítési
stratégiák az avantgárd hálózatokban
Hungarian and international research on
the Avant-garde has recently shown a
keen interest in issues of ‘the network’ and
‘the journal’, which also happen to shed
light on each other. The exhibition links the
two topics through an analysis of network
diagrams illustrating the interrelationships
between avant-garde journals of the 1920s.
Az utóbbi években a magyar és
nemzetközi avantgárdkutatásban két,
egymást megvilágító jelenség került az
érdeklődés középpontjába: a hálózat és
a folyóirat kérdésköre. A kiállítás e két
témát köti össze az 1920-as évekbeli
avantgárd folyóiratok nemzetközi
viszonyrendszerét szemléltető hálózati
ábrák elemzésével.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
12/10/2018 – 24/03/2019
1971. Parallel Nonsynchronism
1971. Párhuzamos különidők

21/01/2019 – 29/03/2019
Cuba Mustra – Exhibition of Csilla
Szigeti and Irra Velázquez
Cuba Mustra – Szigeti Csilla és Irra
Velázquez kiállítása

Portraits, street scenes, videos – people
looking into the camera (into our eyes).
Although Kim Corbisier passed away
at a painfully young age, she has left an
incredibly rich body of work. INDA Gallery’s
exhibition now presents a selection of
Corbisier’s legacy that is in the gallery’s
trusteeship, along with some videos and
a portrait of the artist by fellow artist and
friend Márta Czene.
Portrék, utcaképek, videók – a kamerába
(a szemünkbe) néző emberek. A
fájdalmasan ﬁatalon elhunyt, de
elképesztően gazdag életművet maga
után hagyó Kim Corbisier hagyatékának
az INDA Galéria kezelésében lévő részéből,
festményekből válogat a tárlat, ezeket
egészíti ki néhány videó, valamint a
művészről egy a művésztárs és barát,
Czene Márta által készített portré.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti
Galéria

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
15/02/2019 – 17/03/2019
Derkó 2019 | Reporting exhibition of
the ﬁne arts scholarship awardees
Derkó 2019
Artists under the age of 35 can apply
for the scholarship named after Gyula
Derkovits, the Hungarian painter and
graphic artist. The exhibition held at
Kunsthalle Budapest after the judging
process has been an important forum
for presenting the works of ﬂedging
Derkó Scholars for many years now.
It showcases a small selection of each
artists’ work, which in itself can lead
to exciting new opportunities, such as
invitations to participate in group or solo
exhibitions.
A Derkovits Gyula festő- és
graﬁkusművészről elnevezett ösztöndíjra
a 35. életévüket be nem töltött művészek
pályázhatnak. A zsűrizés folyamata
után megvalósuló, a Műcsarnokban
megrendezett kiállítás évek óta a friss
ösztöndíjasok bemutatkozásának fóruma.
A tárlat válogatott seregszemle, amelyből
új utak indulhatnak, csoportos vagy önálló
kiállítási felkérésekkel.

27/02/2019 – 24/03/2019
Spaces (ap)art: András Bojti | Naomi
Devil | Éva Mónika Horváth | Milorad
Krstić | Marcell Németh | Sára Richter |
Ábel Szabó
Külön ter(m)ek: Bojti András | Naomi
Devil | Horváth Éva Mónika | Milorad
Krstić | Németh Marcell | Richter Sára |
Szabó Ábel
For the third time, the Kunsthalle is
organizing a group exhibition, in which
each artist can display their work in a
separate hall based on the selection
and concept of one of the Kunsthalle’s
curators. The characters of the
exhibitors’ work are different, but the
exhibitions of each of the “spaces” are
held together by the common title, the
mutual catalogue and the curators of the
Kunsthalle.
Harmadik alkalommal szervez a
Műcsarnok olyan csoportos kiállítást,
amelyben termenként egy-egy
művész állítja ki munkáit, a Műcsarnok
egy-egy kurátorának válogatása és
koncepciója szerint. A kiállító művészek
munkásságának karaktere különböző,
de az egyes „külön” termek kiállításait
összetartja a közös cím, a közös
katalógus és az, hogy minden esetben
a Műcsarnok munkatársai válogatnak a
művek közül.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa
Kortárs Fotográﬁai
Központ
VI., Nagymező utca 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
28/06/2018 – 31/07/2019
The Photojournalist Robert Capa
Robert Capa, a tudósító
The Capa Center is presenting the work
of the institution’s eponym, Robert Capa,
in one of its exhibition halls. Robert Capa
is regarded as the unique visual chronicler
of several 20th-century wars (the Spanish
Civil War, the Second Sino-Japanese War,
the Second World War, the First ArabIsraeli War and the First Indochina War),
both within the world’s and Hungary’s
history of photography. The exhibition’s
ﬁfty photographs span the whole of
Capa’s career.
Egyik kiállítóterében névadójának,
Robert Capának a munkásságát mutatja
be a Capa Központ. Capát a huszadik
század több háborújának (a spanyol
polgárháború, a második kínai-japán
háború, a II. világháború, az első arabizraeli háború és az első indokínai háború)
egyedülálló képi krónikásaként jegyzi az
egyetemes és a magyar fotótörténet.
A kiállítás ötven fotográﬁája az életút
egészét bejárja.

23/01/2019 – 24/03/2019
Krisztina Erdei: The Birth
of Venus and Other Stories
Erdei Krisztina: Vénusz
születése és más történetek
This exhibition is the result of a one-yearlong project by Krisztina Erdei, who won
the Budapest Photography Grant 2017.
The building complex known as Dzsumbuj
was located on the corner of Illatos Street
and Gubacsi Street had provided the living
space and home for a community for
almost a century before it was demolished.
The photographer followed the lives of the
community’s members for a year after
their moving out.
A kiállítás annak az egyéves
munkafolyamatnak az eredménye,
amelyet a 2017-ben elnyert Budapest
Fotográﬁai Ösztöndíj tett lehetővé Erdei
Krisztina számára. Az Illatos út és Gubacsi
út sarkán álló, Dzsumbujnak nevezett
épületegyüttes közel száz évig volt élettér
és egy közösség otthona, egészen
2015-ös felszámolásáig. A fotós a
megszűnt közösség tagjainak további
életét követte nyomon egy éven át.

05/02/2019 – 18/03/2019
Pécsi József Photography
Grant 2018
Pécsi József Fotóművészeti
Ösztöndíj 2018
The photography grant created for
commemorating the photographer József
Pécsi. Its purpose is to help to start the
career, creative work, and development
of talented photographers working as
independent artists. The series exhibited
this year also attest to that the grant
recipients have created quality works
by employing the diverse possibilities of
photography.

A Pécsi József fotóművész tiszteletére
létrehozott fotóművészeti ösztöndíj
célja, hogy segítse az önálló művészi
tevékenységet folytató tehetséges
fotográfusok pályakezdését,
alkotómunkáját és művészi fejlődését.
A most kiállított sorozatok is azt
bizonyítják, hogy a fotográﬁa sokszínű
eszköztárát használva minőségi műveket
hoztak létre az ösztöndíjat elnyert
alkotók.

Rugógyár Gallery
Rugógyár Galéria
V., Szarka u. 7.
Tu: 10am – 4pm,
We–Th: 12am – 7pm
www.rugogyargaleria.hu
15/02/2019 – 22/03/2019
András Halász: New York is my
Vietnam and other stories
Halász András: New York is my
Vietnam és egyéb történetek
András Halász, one of the leading ﬁgures
of the new generation of artists who
emerged in the 1970s, moved to New York
in 1979, where his art took a new turn. His
series entitled “New York is my Vietnam”
is considered to be a real rarity in the
Hungarian-related art production of the
80s, and the work was further elaborated
in the form of large paintings in 2015, a
selection of which is also shows at the
exhibition.
Halász András, a 70-es évek meghatározó,
új képzőművész-generációjának egyik
vezéralakja 1979-ben New Yorkba disszidált, ahol új fordulatot vett
művészete. A „New York is my Vietnam”
című sorozat igazi ritkaságnak számít
a 80-as évek magyar vonatkozású
képzőművészeti termésében, ennek a
műnek a továbbgondolása nagyméretű
festmények formájában 2015-ben
történt, ezekből is láthatunk válogatást a
kiállításon.

Trafó Gallery
Trafó Galéria
IX., Liliom u. 41.
Tu–Su: 4pm – 7pm
https://trafo.hu
09/02/2019 – 24/03/2019
Gergő Szinyova:
No Abracadabra
Szinyova Gergő:
No Abracadabra
Gergő Szinyova’s (1986) artistic
practice in the last decade has been
centred around the renewal of the
language of abstract painting. His new
paintings at Trafó Gallery carry different
graphical and visual references, from
colour misregistrations to sequentially
repetitive motives typical of the
graphical process of risography.
Szinyova Gergő (1986) művészeti
pályája közel egy évtizede az absztrakció
festészeti nyelvének megújításáról
szól. A Trafó Galériában bemutatott új
festményei graﬁkai vizuális referenciákat
és áthallásokat is tartalmaznak, kezdve
a rizográﬁai eljárás „színelcsúszásaitól” a
szekvenciálisan visszatérő motívumokig.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

06/02/2019 – 14/04/2019
On the Other Side of the
Intermediate State: The Art of Tibor
Hajas and the Tibetan Mysteries
A köztes lét túloldalán.
Hajas Tibor művészete és a tibeti
misztériumok

20/02/2019 – 19/04/2019
Observations –
Works by Kim Corbisier
Megﬁgyelések –
Kim Corbisier munkáiból

It was ﬁfty years ago that the
paradigmatic exhibitions Iparterv I.
and Iparterv II. took place, augmenting
the canon of Hungarian art history and
denominating an entire generation of
artists. The current group exhibition
presents a selection from the latest
(or, in case of concluded oeuvres, the
last) works of the artists who were
represented at the Iparterv exhibitions.
Ötven éve rendezték meg a
magyarországi művészeti színtér
kánonformáló esemény-sorozatát, az
Iparterv I. és Iparterv II. kiállításokat. Az
aczéli kultúrpolitika nyomása miatt csak
néhány napig látható csoportos tárlatok
alapjaiban változtatták meg a magyar
művészettörténetet és mindazt, amit a
kortárs képzőművészetről gondolunk. A
kiállítás az egykori „Ipartervesek” legújabb
munkáiból nyújt válogatást.

The Hungarian National Gallery devotes
his 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.

VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu

VI., Király u. 34. II/4.
Tu–Fr: 2pm – 6pm
www.indagaleria.hu

01/02/2019 – 24/03/2019
Iparterv 50+
Iparterv 50+

20/12/2018 – 07/04/2019
From The Clearest Springs. Tradition
and Abstraction in the Art of Dezső
Korniss (1908-1984)
Csak tiszta forrásból. Hagyomány
és absztrakció Korniss Dezső
(1908-1984) művészetében

Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum

Inda Gallery
Inda Galéria

IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu

I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
www.mng.hu

Csilla Szigeti has directed several
documentaries about Cuba but this time
we can see her photos. She takes pictures
with a mobile phone so she can capture
people right away, in their own reality.
The centre of the art of Cuban painter Irra
Velázquez is also her birthplace of Cuba.
Although from diﬀerent perspectives, they
both give an insight into the everyday life
of the Cuban people.
Szigeti Csilla több dokumentumﬁlmet
rendezett már Kubáról, ezúttal azonban
fotóit láthatjuk. Mobiltelefonnal fényképez,
mert így tudja az embereket azonnal, a
maguk valóságában megörökíteni. Irra
Velázquez kubai festő művészetének
középpontjában is Kuba, a szülőhazája
áll, így bár különböző aspektusokból,
de mindketten a kubai emberek
mindennapjaiba engednek betekintést a
kiállításon.

The exhibition ﬁts into the series of the
Hopp Museum’s exhibitions that examine
the inﬂuence of Asian culture on Hungarian
artists of the 19th and the 20th centuries.
This time, visitors will become acquainted
with the ﬁnal creative period of Tibor Hajas
(1946–1980), a poet and an artist who
died tragically at a young age, with special
regards to the works in which the aspects
of Tibetan Buddhism are signiﬁcant. 18+
A tárlat a Hopp Múzeum azon
kiállításainak sorába illeszkedik, melyek
az ázsiai kultúráknak a 19–20. századi
hazai alkotókra gyakorolt hatását
teszik vizsgálatuk tárgyává. Ezúttal
a tragikusan ﬁatalon elhunyt költő és
képzőművész, Hajas Tibor (1946–1980)
utolsó alkotói periódusának olyan
műveivel ismerkedhetnek meg a
látogatók, melyekben a tibeti buddhizmus
vonatkozásai a meghatározók. 18+

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

A kiállítás kortárs művészek munkáit
vonultatja fel, akik olyan technikákat,
eljárásokat vagy akár témákat
alkalmaznak, amelyek bizonyos
szempontból emlékeztetnek a 19. század
első felének fotográfusai által is használt
módszerekre. E művészek nemcsak
ihletet nyernek a fotográﬁa hajnalának
úttörő megoldásaiból, de rendhagyó
ötleteikkel tovább is gondolják azokat.

VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
27/06/2018 – 31/03/2019
The Seuso treasure
A Seuso-kincs
The temporary exhibition points out the
parallel phenomena of the Kádár era by
presenting two groups of artworks from
two generations of artist, 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 – 23/06/2019
„The Black Hole”. Underground
Budapest ‚88-’94
Fekete Lyuk. A pokol tornáca –
Underground Budapest ‚88-’94
The exhibition puts the one-time cultic
punk club called Fekete Lyuk (Black
Hole) in the spotlight. The club, 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 Fekete Lyuk meant the
place for 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.

The 14 silver pots of the Seuso treasure
and the copper vessel used to hide them
are considered to be the most valuable
among all the ﬁndings of feasting and
hygienic sets preserved from the late
period of the Roman Empire. In their genre,
its items were the zeitgeist pieces of the
art of their age – their ornamentation
suited the visual world of the aristocratic
art of the time perfectly.
A Seuso-kincs ma ismert 14
ezüstedénye és az elrejtésükre használt
rézüst a római császárkor késői
szakaszából fennmaradt, lakoma- és
tisztálkodó készleteket tartalmazó
kincsleletek között a legértékesebbnek
számít. Ezüstedényei saját műfajukban
koruk művészetének csúcsdarabjai
voltak, ábrázolásaik jól illeszkedtek a
kor arisztokratikus művészetének képi
világába.

© David Lynch / SmallStories: Interior #1

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

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu

VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
© David Lynch / SmallStories: Head #2

01/02/2019 – 17/03/2019
Back to the Future.
The 19th Century in the 21st Century
Vissza a jövőbe –
A 19. század a 21. században
The exhibition focuses on the works
of contemporary artists who employ
techniques, methods, processes and
themes that in one way or another
resemble those of the early nineteenthcentury photographers. As well as being
inspired by the pioneering years of
photography, the artists also build upon
them in surprising ways.

01/03/2019 – 02/06/2019
David Lynch: Small Stories
David Lynch: Small Stories / Kis történetek
The opening exhibition of the Budapest Photo Festival is
registered by David Lynch, the living legend of American
independent ﬁlm. The glowing tension of invisible connections,
the unveiling of unspeakable feelings and the unleashing of
fantasy create the inimitable atmosphere of the exhibition of
works by Lynch. The special American tradition of artistic and the
popular depiction of surrealism, esoteric, anxiety and violence
has had a decisive inﬂuence on the artist’s entire oeuvre,
including this series.

A Budapest FotóFesztivál nyitókiállítását David Lynch, az
amerikai függetlenﬁlm élő legendája jegyzi. Az egyedülálló tárlat
hangulatát a láthatatlan összefüggések izzása, a kimondhatatlan
érzések felszínre hozása és a felszabadított fantázia
kiteljesedése adja. Az alkotó egész munkásságára, így erre
a sorozatára is meghatározó hatással volt a szürrealizmus,
az ezotéria, a szorongás és az erőszak művészi és populáris
megjelenítésének speciálisan amerikai tradíciója.

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
12/08/2018 – 12/05/2019
Who Saw Me? Anna Lesznai meets
Kati Zoób
Ki látott engem? Lesznai Anna és
Zoób Kati találkozása
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 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
16/02/2019 – 05/05/2019
Go, Stay, Stop
Megy, Marad, Megáll / Go, Stay, Stop
The exhibiting artists reﬂect on the
dehumanizing phenomena of our
technologically advanced societies
by putting the syntax of machine
programming languages into
contemporary art. A subjective selection
from the leading artists of Hungary and
the neighbouring countries provide an
insight into the region’s contemporary art
tendencies.
A tárlaton kiállító művészek
technologizálódó társadalmaink
dehumanizáló jelenségeire reﬂektálnak,
kortárs képzőművészeti kontextusba
állítva a gépi programozási nyelvek
szintaxisát. Hazánk és a környező
országok meghatározó alkotóitól
láthatunk szubjektív válogatást, amely
betekintést enged a régió kortárs
képzőművészeti tendenciáiba.

DUNAÚJVÁROS
Institute of
Contemporary Art
Kortárs Művészeti
Intézet
Dunaújváros, Vasmű út 12.
Mo–Sa: 10am – 6pm
www.ica-d.hu
18/01/2019 – 29/03/2019
Plan D
D-terv
“Plan D” – the result of more than half a
year of research – is a glimpse of a city,
its past, present and future. It provides
a look around a city which in the 1950s
was pulled down and rebuilt almost from
scratch, based on an ideology or even
more, on a utopia. The Studio of Young
Photographers’ exhibition in Dunaújváros
about Dunaújváros – not just for people of
Dunaújváros.
A „D-terv” pillantás egy városra, annak
múltjára, jelenére és jövőjére, az 1950es években szinte a semmiből, egy
ideológiából ki-és felhúzott város, vagy
inkább utópia létmódjának, jeleinek
körüljárása. A Fiatalok Fotóművészeti
Stúdiójának egy több, mint fél éves
kutatás végeredményeképp létrejött
kiállítása Dunaújvárosban Dunaújvárosról —
nem csak dunaújvárosiaknak.

GYŐR
Rómer Flóris Art and
Historical Museum –
Esterházy Palace
Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum –
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://romer.hu/esterhazy-palota

The anatomy of photography
A fotográﬁa anatómiája
At the exhibition, we can see artworks
that rely on photographic tools, while
others are made by breaking with the
narrow photographic imaging. However,
the emphasis is more on the printing
syntax than the camera level – the former
referring to the methods of elaboration,
the latter is revealing how an image is shot.
A kiállításon a fényképészeti eszközökre
támaszkodó és a szűken vett fotográﬁai
képalkotással szakító alkotásokat
egyaránt láthatunk. Mindazonáltal
a tárlaton nagyobb hangsúlyt kap a
printingszintaxis, mint a kameraszintaxis
– az előbbi kifejezés a kidolgozás
metódusaira, az utóbbi a felvételkészítés
mikéntjére utal.

KECSKEMÉT
Hungarian Museum of
Photography
Magyar Fotográﬁai
Múzeum
Kecskemét, Katona József tér 12.
Tu–Sa: 12am – 5pm
www.fotomuzeum.hu
31/01/2019 – 27/04/2019
Approximate data
Gyenis Tibor: Közelítő adat
Tibor Gyenis took up photography in the
90s. Despite the fact that his chosen
medium was photography, he never
actually studied it. He is a certiﬁed painter
with a keen interest in sculptures, and he
has thus shaped his photographic work in
a way that sculptural activity should be
present in them to some degree.
Gyenis Tibor a kilencvenes években
kezdett el fényképészettel foglalkozni.
Bár választott médiuma a fotográﬁa, soha
nem tanulta azt. Végzettségét tekintve
okleveles festőművész, meghatározó
szobrászati érdeklődéssel, úgy alakította
fotográﬁai munkásságát tehát, hogy abban
valamilyen mértékben jelen legyen a
szobrászati tevékenység.

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.

Júlia Vajda (1913–1981) started her carrier
in the mid-30s alongside Lajos Vajda,
Dezső Korniss, Endre Bálint, and she
ﬁnished it as the respected 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.

SZOLNOK
Szolnok Gallery
Szolnoki Galéria
Szolnok, Templom u. 2.
Tu–Su: 9am – 17pm
www.djm.hu/szolnoki-galeria

Twelve years after the last one,
a new Munkácsy exhibition opened in
Szolnok. In the grand exhibition that
is held on the occasion of the 175th
anniversary of the painter’s birth we can
see the pieces of Imre Pákh’s collection,
as well as relics from the Munkácsy Mihály
Museum in Békéscsaba, including four
original paintings. The exhibition also
has a surprise: visitors can encounter a
Munkácsy painting that has never been
shown in Hungary before.
Tizenkét év után újra Munkácsykiállítás nyílt Szolnokon. A festőművész
születésének 175. évfordulója alkalmából
rendezett nagyszabású tárlaton Pákh
Imre gyűjteményének darabjait láthatjuk,
illetve a békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeumból érkezett relikviákat,
köztük négy eredeti festményt. A
kiállítás meglepetést is tartogat: egy
Magyarországon eddig még soha be
nem mutatott Munkácsy-képpel is
találkozhatnak a látogatók.

12/01/2019 – 07/04/2019

2019.03.14.
18-22h

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Munkácsy at Szolnok –
Mihály Munkácsy was
born 175 years ago
Munkácsy Szolnokon –
175 éve született Munkácsy Mihály

AZ MVM ÉS AZ OTP BANK BEMUTATJA:

11/11/2018 – 31/03/2019
Between Worlds –
The life and art of Lajos Vajda
Világok között –
Vajda Lajos élete és művészete

március

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Fr–Su: 10am – 4pm
www.kogarttihany.hu
30/11/2018 – 31/03/2019
Etudes II. –
Contemporary ﬁne art selection
Etűdök II. Kortárs képzőművészeti válogatás
The artworks presented and oﬀered
for purchase by the Kovács Gábor Art
Foundation introduce the viewer to the
various segments of ﬁne art, serving as a
kind of guide to those who are committed
to art. Through the artworks we are able
to get a glimpse into a rich tradition that
provides a context for the works and
oﬀers new possibilities of interpretation.
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány
válogatásában bemutatott kortárs alkotások
a képzőművészet különböző szegmenseibe
vezetik be a látogatót, egyfajta útmutatóként
szolgálva a művészetek iránt elkötelezettek
számára. A műveken keresztül bepillantást
nyerhetünk egy gazdag hagyományba,
amely kontextust ad a műtárgyaknak, és
új értelmezési lehetőségeket mutat fel.
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MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
28/02/2019 – 08/06/2019
Someone’s self-portrait –
Monotypes of Béla Kondor
Valaki önarcképe –
Kondor Béla monotípiái
Béla Kondor was a painter and graphic
artist who created a signiﬁcant body of
work during his two-decade long career.
The current exhibition, which is part of the
series of Kondor exhibitions in Miskolc,
presents the audience with a selection of
nearly ﬁfty items ranging from monotypes,
to artworks that are on the border
between painting and graphic activities.
Kondor Béla festő- és graﬁkusművész
korszakos jelentőségű életművet hozott
létre mintegy két évtizedes pályafutása
során. A miskolci Kondor-tárlatok
sorába illeszkedő jelen kiállítás a művész
monotípiáiból, festészeti és graﬁkai
tevékenységének határán elhelyezkedő
műalkotásaiból tár a közönség elé egy
közel ötven darabos válogatást.

March 2019

PÉCS
Gallery of Modern
Hungarian Art
Modern Magyar
Képtár
Pécs, Papnövelde u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
09/05/2018 – 26/05/2019
Faces and Horizons
Arczok és láthatárok
A representative collection from 19th
century Hungarian painting that displays
the most important themes and the
works of the most renowned and 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 worldfamous 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.

03/02/2019 – 31/03/2019

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.

Regional Art
Center (REÖK)
Regionális
Összművészeti
Központ (REÖK)
28/02/2019 – 28/04/2019
János Aknay – Geometry
in Heaven and Earth
Aknay János –
Égi és Földi Geometria

Gallery of Szentendre
Szentendrei Képtár
Szentendre, Fő tér 2-5.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
30/10/2018 – 31/03/2019
“There should be an exhibition after all”
– The life and art of Júlia Vajda
„Mégis legyen kiállítás…” –
Vajda Júlia élete és művészete
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Aknay János: Emlék, 2017, 100x80 cm

Szeged, Magyar Ede tér 2.

Tu–Su: 10am – 6pm

http://reok.hu

The comprehensive exhibition presents the signiﬁcant works
from all the periods of the Kossuth- and Munkácsy-Prize-winning
painter. Visitors can explore the recurring motifs of János Aknay’s
outstanding scenic and graphic works in the large-scale exhibition
that displays over two hundred works. These motifs include the
angel, the puppet, the cross, the house, the window and the old
Hungarian-Szekler script called rovásírás.

Az átfogó, életmű jellegű kiállításon Aknay János minden
korszakából láthatunk jelentős műveket. A Kossuth- és Munkácsy
Mihály-díjas festőművész kiemelkedő festői és graﬁkusi
tevékenységének számos visszatérő motívumát – angyal,
bábu, kereszt, ház, ablak, valamint a székely-magyar rovásírás –
fedezhetik fel a látogatók a nagyszabású, több mint kétszáz Aknayművet felvonultató tárlaton.

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
12/08/2018 – 12/05/2019
Who Saw Me? Anna Lesznai meets
Kati Zoób
Ki látott engem? Lesznai Anna és
Zoób Kati találkozása
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 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
16/02/2019 – 05/05/2019
Go, Stay, Stop
Megy, Marad, Megáll / Go, Stay, Stop
The exhibiting artists reﬂect on the
dehumanizing phenomena of our
technologically advanced societies
by putting the syntax of machine
programming languages into
contemporary art. A subjective selection
from the leading artists of Hungary and
the neighbouring countries provide an
insight into the region’s contemporary art
tendencies.
A tárlaton kiállító művészek
technologizálódó társadalmaink
dehumanizáló jelenségeire reﬂektálnak,
kortárs képzőművészeti kontextusba
állítva a gépi programozási nyelvek
szintaxisát. Hazánk és a környező
országok meghatározó alkotóitól
láthatunk szubjektív válogatást, amely
betekintést enged a régió kortárs
képzőművészeti tendenciáiba.

DUNAÚJVÁROS
Institute of
Contemporary Art
Kortárs Művészeti
Intézet
Dunaújváros, Vasmű út 12.
Mo–Sa: 10am – 6pm
www.ica-d.hu
18/01/2019 – 29/03/2019
Plan D
D-terv
“Plan D” – the result of more than half a
year of research – is a glimpse of a city,
its past, present and future. It provides
a look around a city which in the 1950s
was pulled down and rebuilt almost from
scratch, based on an ideology or even
more, on a utopia. The Studio of Young
Photographers’ exhibition in Dunaújváros
about Dunaújváros – not just for people of
Dunaújváros.
A „D-terv” pillantás egy városra, annak
múltjára, jelenére és jövőjére, az 1950es években szinte a semmiből, egy
ideológiából ki-és felhúzott város, vagy
inkább utópia létmódjának, jeleinek
körüljárása. A Fiatalok Fotóművészeti
Stúdiójának egy több, mint fél éves
kutatás végeredményeképp létrejött
kiállítása Dunaújvárosban Dunaújvárosról —
nem csak dunaújvárosiaknak.

GYŐR
Rómer Flóris Art and
Historical Museum –
Esterházy Palace
Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum –
Esterházy-palota
Győr, Király u. 17.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://romer.hu/esterhazy-palota

The anatomy of photography
A fotográﬁa anatómiája
At the exhibition, we can see artworks
that rely on photographic tools, while
others are made by breaking with the
narrow photographic imaging. However,
the emphasis is more on the printing
syntax than the camera level – the former
referring to the methods of elaboration,
the latter is revealing how an image is shot.
A kiállításon a fényképészeti eszközökre
támaszkodó és a szűken vett fotográﬁai
képalkotással szakító alkotásokat
egyaránt láthatunk. Mindazonáltal
a tárlaton nagyobb hangsúlyt kap a
printingszintaxis, mint a kameraszintaxis
– az előbbi kifejezés a kidolgozás
metódusaira, az utóbbi a felvételkészítés
mikéntjére utal.

KECSKEMÉT
Hungarian Museum of
Photography
Magyar Fotográﬁai
Múzeum
Kecskemét, Katona József tér 12.
Tu–Sa: 12am – 5pm
www.fotomuzeum.hu
31/01/2019 – 27/04/2019
Approximate data
Gyenis Tibor: Közelítő adat
Tibor Gyenis took up photography in the
90s. Despite the fact that his chosen
medium was photography, he never
actually studied it. He is a certiﬁed painter
with a keen interest in sculptures, and he
has thus shaped his photographic work in
a way that sculptural activity should be
present in them to some degree.
Gyenis Tibor a kilencvenes években
kezdett el fényképészettel foglalkozni.
Bár választott médiuma a fotográﬁa, soha
nem tanulta azt. Végzettségét tekintve
okleveles festőművész, meghatározó
szobrászati érdeklődéssel, úgy alakította
fotográﬁai munkásságát tehát, hogy abban
valamilyen mértékben jelen legyen a
szobrászati tevékenység.

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.

Júlia Vajda (1913–1981) started her carrier
in the mid-30s alongside Lajos Vajda,
Dezső Korniss, Endre Bálint, and she
ﬁnished it as the respected 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.

SZOLNOK
Szolnok Gallery
Szolnoki Galéria
Szolnok, Templom u. 2.
Tu–Su: 9am – 17pm
www.djm.hu/szolnoki-galeria

Twelve years after the last one,
a new Munkácsy exhibition opened in
Szolnok. In the grand exhibition that
is held on the occasion of the 175th
anniversary of the painter’s birth we can
see the pieces of Imre Pákh’s collection,
as well as relics from the Munkácsy Mihály
Museum in Békéscsaba, including four
original paintings. The exhibition also
has a surprise: visitors can encounter a
Munkácsy painting that has never been
shown in Hungary before.
Tizenkét év után újra Munkácsykiállítás nyílt Szolnokon. A festőművész
születésének 175. évfordulója alkalmából
rendezett nagyszabású tárlaton Pákh
Imre gyűjteményének darabjait láthatjuk,
illetve a békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeumból érkezett relikviákat,
köztük négy eredeti festményt. A
kiállítás meglepetést is tartogat: egy
Magyarországon eddig még soha be
nem mutatott Munkácsy-képpel is
találkozhatnak a látogatók.

12/01/2019 – 07/04/2019

2019.03.14.
18-22h

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu

Munkácsy at Szolnok –
Mihály Munkácsy was
born 175 years ago
Munkácsy Szolnokon –
175 éve született Munkácsy Mihály

AZ MVM ÉS AZ OTP BANK BEMUTATJA:

11/11/2018 – 31/03/2019
Between Worlds –
The life and art of Lajos Vajda
Világok között –
Vajda Lajos élete és művészete

március

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos utca 10.
Fr–Su: 10am – 4pm
www.kogarttihany.hu
30/11/2018 – 31/03/2019
Etudes II. –
Contemporary ﬁne art selection
Etűdök II. Kortárs képzőművészeti válogatás
The artworks presented and oﬀered
for purchase by the Kovács Gábor Art
Foundation introduce the viewer to the
various segments of ﬁne art, serving as a
kind of guide to those who are committed
to art. Through the artworks we are able
to get a glimpse into a rich tradition that
provides a context for the works and
oﬀers new possibilities of interpretation.
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány
válogatásában bemutatott kortárs alkotások
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vezetik be a látogatót, egyfajta útmutatóként
szolgálva a művészetek iránt elkötelezettek
számára. A műveken keresztül bepillantást
nyerhetünk egy gazdag hagyományba,
amely kontextust ad a műtárgyaknak, és
új értelmezési lehetőségeket mutat fel.

ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ DJ TÁRLATVEZETÉSEK
MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK JAZZ
TEMATIKUS SÉTÁK BORBÁRTI FÉNYFESTÉS
ES NES
ART BONBON WORKSHOP YFINE
E ART
OK BISTRO
NG R A M T I. H U
ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ DJ ITÁRLATVEZETÉSEK
O G SZE
P R EP MUVE
JAZZ
MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK
SZ
TEMATIKUS SÉTÁK BORBÁR FÉNYFESTÉS
ART BONBON WORKSHOP FINE ART BISTRO
ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ DJ TÁRLATVEZETÉSEK

MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
28/02/2019 – 08/06/2019
Someone’s self-portrait –
Monotypes of Béla Kondor
Valaki önarcképe –
Kondor Béla monotípiái
Béla Kondor was a painter and graphic
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nearly ﬁfty items ranging from monotypes,
to artworks that are on the border
between painting and graphic activities.
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korszakos jelentőségű életművet hozott
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során. A miskolci Kondor-tárlatok
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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,
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The comprehensive exhibition presents the signiﬁcant works
from all the periods of the Kossuth- and Munkácsy-Prize-winning
painter. Visitors can explore the recurring motifs of János Aknay’s
outstanding scenic and graphic works in the large-scale exhibition
that displays over two hundred works. These motifs include the
angel, the puppet, the cross, the house, the window and the old
Hungarian-Szekler script called rovásírás.
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korszakából láthatunk jelentős műveket. A Kossuth- és Munkácsy
Mihály-díjas festőművész kiemelkedő festői és graﬁkusi
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bábu, kereszt, ház, ablak, valamint a székely-magyar rovásírás –
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