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 divattervezőiparművész 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
Déri Museum
Déri Múzeum
Debrecen, Déri tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.derimuz.hu

25/01/2019 – 28/04/2019
The Age of the Avars –
From a bird’s eye view
Az avar kor – Madártávlatból
The visitors can see the treasures of
about three centuries at the show. There
are ﬁndings that became the property of
the Hungarian National Museum in the
19th century, others were discovered by
archaeologists in the 21st century. An
interesting feature of the exhibition is that
while the majority of the objects are well
known, not even many of the professional
researchers could see their originals
before.
Mintegy három évszázad kincseit
láthatja a közönség a tárlaton. Van olyan
leletegyüttes, amely a 19. században került
a Magyar Nemzeti Múzeumba, de olyan is,
amelyet már a 21. században tártak fel a
régészek. Külön érdekessége a kiállításnak,
hogy a bemutatott tárgyak többsége jól
ismert ugyan, de korábban még a szakma
kutatóinak többsége sem találkozhatott
velük eredetiben.

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

14/03/2019 – 26/05/2019
Lajos Kossuth’s message
Kossuth Lajos azt üzente...”
The new exhibition about 1849, opened
within the event series entitled
Debrecen, Capital of Freedom, focuses
on Lajos Kossuth’s person and his
residence in Debrecen. The exhibition
presents historical events in addition to
selected documents and objects, and
commemorates the 125th anniversary of
Kossuth’s death.
A Debrecen, a szabadság fővárosa című
rendezvénysorozat keretében megnyílt új
1849-es kiállítás Kossuth Lajos személyét
és debreceni tartózkodását helyezi
a középpontba. A tárlat a válogatott
dokumentumok és tárgyak mellett
három kézirat segítségével mutatja be a
történelmi eseményeket, és állít emléket
Kossuthnak halála 125. évfordulóján.

Kecskemét, Rákóczi u. 1.
Tu–Sa: 10am – 5pm
http://muzeum.kecskemet.hu/
cifrapalota

Paks, Tolnai u. 2.
Tu–Fr: 10am – 6pm,
Sa–Su: 12am – 18pm
www.paksikeptar.hu

SZENTENDRE

12/03/2019 – 31/08/2019
Flood paintings from Szeged
„Szegedet lesujtva fölemeltem” –
Árvízi festmények

Czóbel Museum
Czóbel Múzeum

On March 12, 1879, perhaps the greatest
tragedy in the history of Szeged took
place: the Tisza overflowed on that
day, destroying much of the city. On
the anniversary of the calamity, an
exhibition of works that depict the
disaster was opened. The exhibition
reveals, for example, how Franz Joseph

Szentendre, Templom tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
07/04/2019 – 12/04/2020
WANTED – Czóbel’s lost works
WANTED – Czóbel elveszett művei

24/03/2019 – 19/05/2019
Harmonia Structuralis –
Paralell gestures in the art
of Tibor Csiky and Tamás Hencze
Harmonia Structuralis –
Párhuzamos mozdulatok Csiky Tibor
és Hencze Tamás művészetében
Sculptor Tibor Csiky died thirty years
ago and painter Tamás Hencze passed
away just a year ago. The exhibition
gives a glimpse into the possibilities of
presenting an important era and a key
concept by displaying the works of two
excellent representatives of the third
generation of Hungarian avant-garde.
And it does so with such works that
have not or have rarely been seen by the
public until now.
A szobrászművész Csiky Tibor harminc,
a festőművész Hencze Tamás egy éve
hunyt el. A kiállítás a magyar avantgarde
képzőművészet harmadik generációjának
két kiváló képviselője előtt tisztelegve
ad képet egy fontos korszak és egy
kulcsfogalom megjelenítésének
lehetőségeiről is. Mindezt olyan művekkel,
melyek eddig nem, vagy csak ritkán
szerepeltek a nyilvánosság előtt.

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.

16/02/2019 – 05/05/2019
Go, Stay, Stop
Megy, Marad, Megáll/Go, Stay, Stop

Katona József
Museum at
Kecskemét –
Ornamented Palace
Kecskeméti Katona
József Múzeum –
Cifrapalota

Art Gallery Paks
Paksi Képtár

Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu

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.

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

April 2019

SZEGED
Regional Art Center
(REÖK)
Regionális
Összművészeti Központ
(REÖK)

ArtMill
MűvészetMalom

Szeged, Magyar Ede tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://reok.hu
28/02/2019 – 28/04/2019
János Aknay –
Geometry in Heaven and Earth
Aknay János – Égi és Földi Geometria
The comprehensive exhibition presents
the signiﬁcant works from all the periods
of the Kossuth- and Munkácsy-Prizewinning 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.

29/03/2019 – 12/05/2019
Public Private Aﬀairs.
The Art of the ’90s in Hungarian Private Collections
Publikus magánügyek. A 90-es évek művészete
magyarországi magángyűjteményekben
PINCZEHELYI SÁNDOR: Cím nélkül (Coca), 1999
szitanyomat, porcelán | átmérő: 30 cm | Hunya Gábor gyűjtemény

Pesti Est ART

SZIGETI ANDRÁS – KORODI JÁNOS: 20th Century Box,
1999 | színes fotó, műanyaglemez | 160×100 cm
fotó: Illés Barna, bokszkesztyű: Uglár Csaba | Újlak gyűjtemény
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The black and white
reproductions of the works
by Béla Czóbel that were
born in the first half of
his career, until 1925, but their
whereabouts are currently unknown are
displayed in this exhibition. In addition
to the aforementioned works, with the
help of archive recordings, the exhibition
also attempts to give an idea about
how significant theses works that
disappeared almost without a trace
from the oeuvre are.
A kiállításon Czóbel Béla azon
műveinek fekete-fehér reprodukciói
szerepelnek, melyek a csaknem az
egész huszadik századon átívelő
életpályája 1925-ig terjedő, első felében
születtek, de hollétük jelenleg
ismeretlen. A tárlat a bemutatott művek
mellett archív felvételekből válogatva
igyekszik képet adni arról, milyen
jelentős műalkotások tűntek el szinte
nyomtalanul az életműből.

Gallery of Modern
Hungarian Art
Modern Magyar Képtár

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu

KECSKEMÉT

PAKS

Black house
Fekete ház

was given a hussars pelisse overjacket instead of the Austrian general’s
coat, and how Franz Liszt helped the
reconstruction.
1879. március 12-én került sor Szeged
történetének talán legnagyobb
tragédiájára: ezen a napon öntött ki a
Tisza, elpusztítva a város jelentős részét.
A sorscsapás évfordulóján azokból
a festményekből nyílt kiállítás,
melyek a katasztrófa rombolását
szemléltetik. A tárlaton kiderül például,
hogyan kapott Ferenc József osztrák
tábornoki köpeny helyett huszármentét,
és hogy miként segítette az újjáépítést
Liszt Ferenc.

PÉCS

MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM Modern
és Kortárs Művészeti
Központ

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.

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.

Az átfogó, életmű jellegű kiállításon
Aknay János minden korszakából
láthatunk jelentős műveket. A Kossuthés 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.
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The nineties were not only the age of change on the political and
the social level, many paradigm shifts took place in the art world
as well. The works at the ArtMill’s current exhibition arrived from
such private collections in which the diverse art of the decade
plays an important role - without genre and medial constraints.
The new approaches of the nineties, the works that reﬂect the
changed role of art, as well as media-conscious works have been
given a prominent role in this selection.

A kilencvenes évek nemcsak politikai és társadalmi szinten
volt a változás kora, de a képzőművészeti életben is számos
paradigmaváltás zajlott ekkor. A MűvészetMalom kiállítására
olyan magángyűjteményekből érkeztek a művek, melyekben
nagy jelentősége van az évtized sokszínű művészetének –
műfaji és mediális megkötések nélkül. A válogatásban kiemelt
szerepet kaptak a kilencvenes évek új megközelítései,
a művészet megváltozott szerepére reﬂektáló művek, valamint a
médiumtudatos alkotások.

BUDAPEST
V., Kossuth Lajos u. 14.
Tu–Th, Sa: 12am – 6pm,
Fr: 9am – 5pm
www.facebook.com/
budapestprojektgaleria
29/03/2019 – 20/04/2019
Changing Landscape – Modern
Portuguese Photography
Változó tájkép –
Modern portugál fotográﬁa
The exhibition showcases the concept
of modern landscape by presenting four
Portuguese contemporary photographers.
Landscape, which is one of the eternal
themes of visual art, is reinterpreted by
these diﬀerent photographic approaches.
Tiago Casanova, Paulo Catrica, João Grama
and Tito Mouraz represent the vision of the
traditional areas and modern landscapes
formed by society.
A kiállítás a modern tájkép fogalmát
vizsgálja négy kortárs portugál fotográfus
különböző nézőpontjából. A tájkép, amely
a vizuális művészet egyik örök témája, az
eltérő fotográﬁai munkák értelmezésében
formálódik újjá. Tiago Casanova, Paulo
Catrica, João Grama és Tito Mouraz a
tradicionális területek, illetve a modern
társadalom által alakított táj látképét
ábrázolják.

Cervantes Institute
Cervantes Intézet
VI., Vörösmarty u. 32.
Mo–Fr: 10am – 7pm
https://budapest.cervantes.es
11/04/2019 – 30/06/2019

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.

05/04/2019 – 15/06/2019
Perspectives / Contemporary
Hungarian Landscape
Távlatok / Kortárs magyar tájkép
For the third consecutive year now, the
Budapest Photo Festival chose a classic
genre as an inspiration for contemporary
Hungarian photographers. This time,
the organizers were looking for works
that interpret or redeﬁne the genre
of landscapes, or continue the wellestablished, traditional lines. Pictures that
ﬁt into the broader concept of landscape
photography were welcome for this year’s
open call. The exhibition features works by
almost ﬁfty artists.
A Budapest FotóFesztivál immár
harmadik alkalommal választotta és
ajánlotta a klasszikus fotóművészeti

2019.04.11.
18-22h
AZ MVM ÉS AZ OTP BANK BEMUTATJA:

Bauhaus100. Absztrakt Revü –
Válogatott művek Weininger Andor
hagyatékából
To mark the centenary of the founding of
the Bauhaus and the 120th anniversary of
the birth of Andor Weininger, an exhibition
selected from the legacy of the Hungarian
artist opened in the Hungarian National
Gallery. In 2002, eighty works and another
eighty smaller sketches entered the
collection of the Gallery from Weininger’s
oeuvre; a selection of this material is on
public display for the ﬁrst time.
A Bauhaus alapításának századik
és Weininger Andor születésének
százhuszadik évfordulója alkalmából a
művész hagyatékából válogatott kiállítás
nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. A New
Yorkban elhunyt művész alkotásaiból
2002-ben nyolcvan mű és ugyancsak
nyolcvan kisebb vázlat került a galéria
gyűjteményébe, az anyagból most először
látható válogatás.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14-16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
08/03/2019 – 28/05/2019
Gold of California – Hungarian
”prospectors” in the Wild West
Kalifornia aranya –
Magyar „aranyásók” a Vadnyugaton
The exhibition includes three pieces of rare
gold coins issued by Wass, Molitor & Co. at
the beginning of the 1850s, and an original
autograph by Sámuel Wass from 1852. The
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Cristina de Middel and Bruno Morais:
EXCESSOCENUS
Cristina de Middel és Bruno Morais:
EXCESSOCENUS
Excessocenus received the Greenpeace
Photo Award 2016 and it was developed
in the collaboration between Bruno
Morais and Cristina de Middel. The two
artists decided to visualize the eﬀects
of the macro-economy in the African
micro-routines while focusing on the daily
domestic gestures. They use photography
to reﬂect on environmental issues as well
as on the problems related to the visual
representation of the African continent.
A Cristina de Middel és Bruno Morais
együttműködésének eredményeképpen
született Excessocenus 2016ban elnyerte a Greenpeace Photo
Award díjat. Az alkotók célja az volt,
hogy a fotóművészet segítségével
láthatóvá tegyék a makrogazdaságnak
a legkiszolgáltatottabb és
legfelkészületlenebb területeket érintő
hatásait, s egyúttal reﬂektáljanak a
környezettel és az afrikai kontinens
vizuális megjelenítésével kapcsolatos
problémákra is.

FUGA – Budapest
Center of Architecture
FUGA – Budapesti
Építészeti Központ
V., Petőﬁ Sándor u. 5.
Mo, We–Su: 1pm – 9pm
http://fuga.org.hu
03/04/2019 – 21/04/2019
Robert Vano – Memories / exhibition
of the Czech Centre in Budapest
Robert Vano – Memories / a Cseh
Centrum kiállítása
The collection of personal memories
captured by Robert Vano’s Polaroid
camera gives an insight into his life and
work, and presents his many colourful
photos to the public for the ﬁrst time. A
signiﬁcant part of this stunning collection
was born in New York, Paris and Milan,
and the photographer, based on his own
associations, summarizes his work from
1968 to the present.
Robert Vano Polaroiddal megörökített
személyes emlékeinek gyűjteménye
formabontó betekintést enged életébe
és munkájába, több színes fotóját most
először mutatja be a nagyközönségnek.
A lenyűgöző kollekció jelentős része New
Yorkban, Párizsban és Milánóban született,
s a fényképész saját asszociációi alapján
rendezve összegzi Vano munkásságát
1968-tól napjainkig.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
18/12/2018 – 23/06/2019
„The Black Hole”. Underground
Budapest ’88-’94

műfajok egyikét, mint inspirációt a kortárs
alkotóknak. A szervezők ezúttal a tájkép
műfaját értelmező, megújító vagy éppen
a tradíciókat mai kontextusban folytató
műveket vártak, a Kiscelli Múzeum
kiállításán csaknem félszáz alkotó ezen
munkáit láthatják az érdeklődők.

Polish Institute
Lengyel Intézet
VI., Nagymező u. 15.
Mo–We: 9am – 8pm,
Th–Fr: 9am – 5pm
https://polinst.hu
29/03/2019 – 03/05/2019
The city regained. Documentary
photography of Warsaw 1918-1939
A visszavett város.
Fotóriport Varsóról 1918-1939
The aim of the exhibition was to reveal how
the capital of the Second Polish Republic
was changing and developing in only 20
years between the two World Wars and
how the people of Warsaw lived their lives
during that time. It is a picture story about
the city, a stroll around the streets and
hidden corners of pre-war Warsaw, a close
encounter with its inhabitants.
A sajtófotó válogatás révén megtudhatjuk,
miként változott és fejlődött a két
világháború között eltelt közel húsz év
alatt a II. Lengyel Köztársaság fővárosa,
s hogyan élte hétköznapjait és ünnepeit
Varsó lakossága. A lengyel függetlenség
visszaszerzésének századik évfordulója
alkalmából született kiállítás séta a két
világháború közötti Varsó utcáin, izgalmas
találkozás annak lakóival.

Hungarian
National Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
13/12/2018 – 19/05/2019
Floating Inﬁnity. Žilvinas Kempinas –
Attila Csörgő – Miklós Erdély
Lebegő végtelen. Zilvinas Kempinas –
Csörgő Attila – Erdély Miklós
At the thematic chamber exhibition we can
see one of the recently acquired works of
the Museum of Fine Arts, the installation
of Žilvinas Kempinas Lemniscate.
Alongside it, works that can be associated
with each other, such as Miklós Erdély’s
conceptual work and Time Travel, and
Time-Mebius and Attila Csörgő’s ClockWork are also on display.
A tematikus kamarakiállításon a
Szépművészeti Múzeum egyik új
szerzeményét, Žilvinas Kempinas
Lemniscate című installációját láthatjuk.
Mellette olyan egymással asszociatív
kapcsolatba hozható alkotások
szerepelnek, mint Erdély Miklós Időzárójel
és Időutazás című konceptuális művei és
Idő-mőbiusz című szövege, illetve Csörgő
Attila Clock-Work című alkotása.

28/03/2019 – 28/07/2019
Bauhaus100. Abstract Revue –
Selected works from the
Legacy of Andor Weininger

magniﬁcent images of the National Gallery
of Canada (Ottawa) showcasing the 1850s
California gold diggers highlight the show.
A kiállításon látható többek között három
darab a Wass, Molitor & Co. cég által az
1850-es évek elején kibocsátott, ritka
aranypénzből, valamint egy eredeti,
autográf Wass Sámuel-levél is 1852-ből.
A tárlat fényét emelik a National Gallery
of Canada (Ottawa) csodálatos képei,
amelyek az 1850-es évekbeli Kalifornia
aranyásóit mutatják be.

Hungarian House of
Photography –
Mai Manó House
Magyar
Fotográfusok Háza –
Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
27/03/2019 – 12/05/2019
Bauhaus 100. The genius
experimenter: the photography of
László Moholy-Nagy
Bauhaus 100. A zseniális kísérletező:
Moholy-Nagy László fotográﬁái
The Mai Manó House celebrates the
Bauhaus Centenary with the exhibition of
the artist, theoretician and teacher who
has had a remarkable inﬂuence on the
development of modern photography. The
exhibition presents Moholy-Nagy’s largest
collection of 87 pieces that is kept at the
Hungarian Museum of Photography and is
displayed together for the ﬁrst time now in
Budapest.
A Bauhaus centenáriumát a Mai
Manó Ház a modern fotóművészet
fejlődésére rendkívül jelentős hatással
bíró képzőművész, teoretikus és tanár,
Moholy-Nagy László kiállításával ünnepli.
A tárlat az itthoni legnagyobb, a Magyar
Fotográﬁai Múzeumban őrzött 87 darabos
Moholy-Nagy fotókollekciót mutatja be
egyben, amely Budapesten most először
látható.

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

Hungarian National Museum
Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
15/01/2019 – 23/06/2019
The unsung hero: General Görgei
Az ismeretlen Görgei
In its latest exhibition, the Hungarian National
Museum attempts to show the real personality,
the career and the changing perception of the most
controversial ﬁgure of the 1848-1849 Hungarian
War of Independence, Artúr Görgei (1818-1916), and
also to commemorate him with due respect. With
over 400 works of art, multimedia applications and
movies, the visitors can get familiar with the legacy
of the legendary general.

A kertészkedő Görgei Artúr, fotó, 1890 körül; Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár

Budapest Project Gallery
Budapest Projekt Galéria

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb időszaki
kiállítása arra tesz kísérletet, hogy az 1848-1849.
évi szabadságharc legvitatottabb alakja, Görgei
Artúr (1818-1916) valós személyét, pályafutását,
majd megítélését, s annak változásait napjainkig
bemutassa, s emlékét az őt megillető tisztelettel
és megbecsüléssel övezze. A tárlaton több mint
400 műtárgy, multimédiás alkalmazások és ﬁlmek
segítségével tekintheti meg a közönség a legendás
tábornok örökségét.

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.

22/03/2019 – 28/04/2019
Houses of Life / Immortal Jewish
Cemeteries – Photographs by
Rudolf Klein
Az élet házai / Halhatatlan zsidó
temetők – Klein Rudolf fotói
Traditional Jewish cemeteries are like
immense pages of old chronicles or the
Scripture, handwritten on the soil
with gravestones as letters and lanes
as the background, dotted with ritual
buildings and framed by long walls.
Modern Jewish graves depart from this
world in order to bring Jewish
cemeteries closer to the Christian world.
Photographs by Rudolf Klein oﬀer an
insight into this world.
Régi zsidó temetőkben járni olyan,
mint belépni egy hatalmas, kézzel írott
ősi krónikába, vagy magába az Írásba.
Sorokban a sírok, mint talajra írt betűk,
írásjelek a rituális épületek, szegély a fal,
mely elválaszt az élők zajos világától.
A modern zsidó temetők eltérnek a
hagyománytól, hogy közelebb kerüljenek
a keresztény sírkertekhez. Ebbe a
világba vezet el Klein Rudolf a fotográfia
erejével.

Mymuseum Gallery
Mymuseum Galéria

Italian Cultural Institute
– Xénia Gallery
Olasz Kultúrintézet –
Xénia Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 8.
Mo–Fr: 3pm – 8pm
https://iicbudapest.esteri.it/IIC_
Budapest/it
27/03/2019 – 18/04/2019
Marina Cavazza: Portrait of a
(Working) Mother
Marina Cavazza:
Egy dolgozó anya portréja
Through a series of images and stories,
the exhibition delves into the tension that
manifests in the challenges of motherhood
and identity, parenting, gender equality,
career advancement, international mobility
and personal/professional fulﬁlment.
The exhibition focuses speciﬁcally on
the expatriate, career-oriented mothers
living in Geneva, often in multicultural
households.
A kiállítás képeken és elbeszéléseken
keresztül mutatja be azt a feszültséget,
ami az anyaság és az identitás, a szülői
szerep, a nemek egyenlősége, a karrier,
a nemzetközi mobilitás és az egyéni
megelégedettség kihívásaiként jelenik
meg. A tárlat a munkájukból kifolyólag
Genfben letelepedett, sok esetben
multikulturális családdal rendelkező
anyákból álló csoport történetét beszéli el.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu

VII., Dohány u. 30/a.
Mo–Fr: 2pm – 8pm,
Su: 2pm – 6pm
http://mymuseum.co

26/03/2019 – 29/04/2019
András Nagy: Chrono
Nagy András: Chrono

05/04/2019 – 26/05/2019
The asylum
A menedék
With the use of a plot of a house, the
exhibiting space visualises a home which
is an aesthetised alternative reality for
those living inside. The artworks on display
simultaneously reﬂect on the functions
of the spaces in the house and make the
excluded outside reality, the problems
of the world visible. The photos, videos
and mixed media artworks of The asylum
address issues about the tension between
social responsibility and the intactness of
private life.
A kiállítótér egy otthont idéz meg egy ház
alaprajzán keresztül, ami egy esztétizált
alternatív valóság a benne lakók számára.
A kiállított munkák egyszerre reﬂektálnak
a ház tereinek funkciójára, és jelenítik
meg a kizárt külső valóságot, a kinti világ
problémáit. A menedék a társadalmi
kötelességvállalás és a magánélet
sérthetetlensége között kialakuló
feszültséget láttatja fotók, videók és
vegyes technikával készült művek
segítségével.

András Nagy’s sensitive perspective is
probably best known from his work as
a cinematographer, for example in the
feature ﬁlms Bibliotheque Pascal and
White Palms. Besides creating moving
pictures and constructed spectacles, he
has also established a more liberated,
peculiar photographic universe. The ﬁrst
solo exhibition of Nagy showcases a
selection of his photographs from the past
2–3 years.
Nagy András érzékeny látásmódját
elsősorban operatőri munkásságából,
többek között a Bibliotheque Pascal és a
Fehér tenyér című ﬁlmekből ismerhetjük.
Nagy a mozgóképes munkák, a konstruált
látványok létrehozása mellett egy
szabadabb, sajátos fotográﬁai univerzumot
épít. Első egyéni kiállítása az elmúlt kéthárom évben készült fényképeiből mutat
be válogatást.

05/04/2019 – 19/05/2019
37th Hungarian Press Photo Exhibition
37. Magyar Sajtófotó Kiállítás
The works that have been selected from
the thousands of entries submitted
for the 37th Hungarian Press Photo

#magyarfilmnapja
április 30.

Contest follow in the ﬁnest traditions of
Hungarian documentary photography.
Fourteen categories ensure that all the
most important moments in politics,
culture, everyday life and sports will be on
display, making a colourful and ruminative
collection thanks to the joint eﬀort of
Hungarian photojournalists.
A 37. alkalommal kiírt Magyar Sajtófotó
Pályázatra beküldött több ezer kép közül
kiválasztott alkotások a legjobb magyar
dokumentarista hagyományok nyomán
születtek. A pályázat tizennégy kategóriája
biztosítja, hogy a politika, a kultúra, a
mindennapi élet és a sport legfontosabb
pillanatai egyként helyet kapnak a tárlaton.
A magyar fotóriporterek közös munkája
sokszínű és elgondolkodtató.

TOBE Gallery
TOBE Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 36.
We–Fr: 2pm – 6pm,
Sa: 11am – 3pm
www.tobegallery.hu
17/04/2019 – 25/05/2019
Cristina Kahlo: Post-Hispanic MX
Cristina Kahlo: Posthispánico MX
Post-Hispanic MX is a reﬂection upon the
Mexican indigenous past, approached
with a contemporary vision. Intervened
images of ceremonial centres and
architectural spaces tied to the preHispanic Mexican culture are included as
a fundamental part of this project. The
importance of architecture in cosmogony
has been fundamental in the construction
of Mexico’s history and symbolism.
A Posthispánico MX reflexió a mexikói
bennszülött múlt kortárs látásmóddal
való megközelítésére. A projekt legfőbb
részét a spanyol hódítás előtti mexikói
kultúra szertartási központjai és
építészeti terei alkotják. A világegyetem
kialakulásának elméletében az építészet
rendkívüli fontossággal bírt, és alapvető
hatással volt a mexikói történelem és
szimbolizmus felépülésére.

Vasarely Museum
Vasarely Múzeum
III., Szentlélek tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
http://vasarely.hu
13/03/2019 – 26/05/2019
Bauhaus 100 – OSAS
Bauhaus 100 – OSAS
On the occasion of the 100th anniversary
of the Bauhaus, we can see the work
of 50 artists – painters, graphic artists,
sculptors and artists, as well as other
intermedial creators – the majority of
whom grew up on the artistic results of
the Bauhaus and integrated the principles
of one of the major art institutions of the
twentieth century into their own creative
activities.
A Bauhaus századik évfordulója alkalmából
50 olyan művész – festők, graﬁkusok,
szobrászok és fényművészek, valamint
más intermediális alkotók – munkáit
láthatjuk a kiállításon, akiknek jelentős
része a Bauhaus művészeti eredményein
nőtt fel, és saját alkotói tevékenységükbe
integrálták a huszadik század egyik
legjelentősebb művészeti intézményének
főbb elveit.

BUDAPEST
V., Kossuth Lajos u. 14.
Tu–Th, Sa: 12am – 6pm,
Fr: 9am – 5pm
www.facebook.com/
budapestprojektgaleria
29/03/2019 – 20/04/2019
Changing Landscape – Modern
Portuguese Photography
Változó tájkép –
Modern portugál fotográﬁa
The exhibition showcases the concept
of modern landscape by presenting four
Portuguese contemporary photographers.
Landscape, which is one of the eternal
themes of visual art, is reinterpreted by
these diﬀerent photographic approaches.
Tiago Casanova, Paulo Catrica, João Grama
and Tito Mouraz represent the vision of the
traditional areas and modern landscapes
formed by society.
A kiállítás a modern tájkép fogalmát
vizsgálja négy kortárs portugál fotográfus
különböző nézőpontjából. A tájkép, amely
a vizuális művészet egyik örök témája, az
eltérő fotográﬁai munkák értelmezésében
formálódik újjá. Tiago Casanova, Paulo
Catrica, João Grama és Tito Mouraz a
tradicionális területek, illetve a modern
társadalom által alakított táj látképét
ábrázolják.

Cervantes Institute
Cervantes Intézet
VI., Vörösmarty u. 32.
Mo–Fr: 10am – 7pm
https://budapest.cervantes.es
11/04/2019 – 30/06/2019

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.

05/04/2019 – 15/06/2019
Perspectives / Contemporary
Hungarian Landscape
Távlatok / Kortárs magyar tájkép
For the third consecutive year now, the
Budapest Photo Festival chose a classic
genre as an inspiration for contemporary
Hungarian photographers. This time,
the organizers were looking for works
that interpret or redeﬁne the genre
of landscapes, or continue the wellestablished, traditional lines. Pictures that
ﬁt into the broader concept of landscape
photography were welcome for this year’s
open call. The exhibition features works by
almost ﬁfty artists.
A Budapest FotóFesztivál immár
harmadik alkalommal választotta és
ajánlotta a klasszikus fotóművészeti

2019.04.11.
18-22h
AZ MVM ÉS AZ OTP BANK BEMUTATJA:

Bauhaus100. Absztrakt Revü –
Válogatott művek Weininger Andor
hagyatékából
To mark the centenary of the founding of
the Bauhaus and the 120th anniversary of
the birth of Andor Weininger, an exhibition
selected from the legacy of the Hungarian
artist opened in the Hungarian National
Gallery. In 2002, eighty works and another
eighty smaller sketches entered the
collection of the Gallery from Weininger’s
oeuvre; a selection of this material is on
public display for the ﬁrst time.
A Bauhaus alapításának századik
és Weininger Andor születésének
százhuszadik évfordulója alkalmából a
művész hagyatékából válogatott kiállítás
nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. A New
Yorkban elhunyt művész alkotásaiból
2002-ben nyolcvan mű és ugyancsak
nyolcvan kisebb vázlat került a galéria
gyűjteményébe, az anyagból most először
látható válogatás.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14-16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
08/03/2019 – 28/05/2019
Gold of California – Hungarian
”prospectors” in the Wild West
Kalifornia aranya –
Magyar „aranyásók” a Vadnyugaton
The exhibition includes three pieces of rare
gold coins issued by Wass, Molitor & Co. at
the beginning of the 1850s, and an original
autograph by Sámuel Wass from 1852. The
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Cristina de Middel and Bruno Morais:
EXCESSOCENUS
Cristina de Middel és Bruno Morais:
EXCESSOCENUS
Excessocenus received the Greenpeace
Photo Award 2016 and it was developed
in the collaboration between Bruno
Morais and Cristina de Middel. The two
artists decided to visualize the eﬀects
of the macro-economy in the African
micro-routines while focusing on the daily
domestic gestures. They use photography
to reﬂect on environmental issues as well
as on the problems related to the visual
representation of the African continent.
A Cristina de Middel és Bruno Morais
együttműködésének eredményeképpen
született Excessocenus 2016ban elnyerte a Greenpeace Photo
Award díjat. Az alkotók célja az volt,
hogy a fotóművészet segítségével
láthatóvá tegyék a makrogazdaságnak
a legkiszolgáltatottabb és
legfelkészületlenebb területeket érintő
hatásait, s egyúttal reﬂektáljanak a
környezettel és az afrikai kontinens
vizuális megjelenítésével kapcsolatos
problémákra is.

FUGA – Budapest
Center of Architecture
FUGA – Budapesti
Építészeti Központ
V., Petőﬁ Sándor u. 5.
Mo, We–Su: 1pm – 9pm
http://fuga.org.hu
03/04/2019 – 21/04/2019
Robert Vano – Memories / exhibition
of the Czech Centre in Budapest
Robert Vano – Memories / a Cseh
Centrum kiállítása
The collection of personal memories
captured by Robert Vano’s Polaroid
camera gives an insight into his life and
work, and presents his many colourful
photos to the public for the ﬁrst time. A
signiﬁcant part of this stunning collection
was born in New York, Paris and Milan,
and the photographer, based on his own
associations, summarizes his work from
1968 to the present.
Robert Vano Polaroiddal megörökített
személyes emlékeinek gyűjteménye
formabontó betekintést enged életébe
és munkájába, több színes fotóját most
először mutatja be a nagyközönségnek.
A lenyűgöző kollekció jelentős része New
Yorkban, Párizsban és Milánóban született,
s a fényképész saját asszociációi alapján
rendezve összegzi Vano munkásságát
1968-tól napjainkig.

Municipal Picture Gallery
– Kiscell Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
18/12/2018 – 23/06/2019
„The Black Hole”. Underground
Budapest ’88-’94

műfajok egyikét, mint inspirációt a kortárs
alkotóknak. A szervezők ezúttal a tájkép
műfaját értelmező, megújító vagy éppen
a tradíciókat mai kontextusban folytató
műveket vártak, a Kiscelli Múzeum
kiállításán csaknem félszáz alkotó ezen
munkáit láthatják az érdeklődők.

Polish Institute
Lengyel Intézet
VI., Nagymező u. 15.
Mo–We: 9am – 8pm,
Th–Fr: 9am – 5pm
https://polinst.hu
29/03/2019 – 03/05/2019
The city regained. Documentary
photography of Warsaw 1918-1939
A visszavett város.
Fotóriport Varsóról 1918-1939
The aim of the exhibition was to reveal how
the capital of the Second Polish Republic
was changing and developing in only 20
years between the two World Wars and
how the people of Warsaw lived their lives
during that time. It is a picture story about
the city, a stroll around the streets and
hidden corners of pre-war Warsaw, a close
encounter with its inhabitants.
A sajtófotó válogatás révén megtudhatjuk,
miként változott és fejlődött a két
világháború között eltelt közel húsz év
alatt a II. Lengyel Köztársaság fővárosa,
s hogyan élte hétköznapjait és ünnepeit
Varsó lakossága. A lengyel függetlenség
visszaszerzésének századik évfordulója
alkalmából született kiállítás séta a két
világháború közötti Varsó utcáin, izgalmas
találkozás annak lakóival.

Hungarian
National Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
13/12/2018 – 19/05/2019
Floating Inﬁnity. Žilvinas Kempinas –
Attila Csörgő – Miklós Erdély
Lebegő végtelen. Zilvinas Kempinas –
Csörgő Attila – Erdély Miklós
At the thematic chamber exhibition we can
see one of the recently acquired works of
the Museum of Fine Arts, the installation
of Žilvinas Kempinas Lemniscate.
Alongside it, works that can be associated
with each other, such as Miklós Erdély’s
conceptual work and Time Travel, and
Time-Mebius and Attila Csörgő’s ClockWork are also on display.
A tematikus kamarakiállításon a
Szépművészeti Múzeum egyik új
szerzeményét, Žilvinas Kempinas
Lemniscate című installációját láthatjuk.
Mellette olyan egymással asszociatív
kapcsolatba hozható alkotások
szerepelnek, mint Erdély Miklós Időzárójel
és Időutazás című konceptuális művei és
Idő-mőbiusz című szövege, illetve Csörgő
Attila Clock-Work című alkotása.

28/03/2019 – 28/07/2019
Bauhaus100. Abstract Revue –
Selected works from the
Legacy of Andor Weininger

magniﬁcent images of the National Gallery
of Canada (Ottawa) showcasing the 1850s
California gold diggers highlight the show.
A kiállításon látható többek között három
darab a Wass, Molitor & Co. cég által az
1850-es évek elején kibocsátott, ritka
aranypénzből, valamint egy eredeti,
autográf Wass Sámuel-levél is 1852-ből.
A tárlat fényét emelik a National Gallery
of Canada (Ottawa) csodálatos képei,
amelyek az 1850-es évekbeli Kalifornia
aranyásóit mutatják be.

Hungarian House of
Photography –
Mai Manó House
Magyar
Fotográfusok Háza –
Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
27/03/2019 – 12/05/2019
Bauhaus 100. The genius
experimenter: the photography of
László Moholy-Nagy
Bauhaus 100. A zseniális kísérletező:
Moholy-Nagy László fotográﬁái
The Mai Manó House celebrates the
Bauhaus Centenary with the exhibition of
the artist, theoretician and teacher who
has had a remarkable inﬂuence on the
development of modern photography. The
exhibition presents Moholy-Nagy’s largest
collection of 87 pieces that is kept at the
Hungarian Museum of Photography and is
displayed together for the ﬁrst time now in
Budapest.
A Bauhaus centenáriumát a Mai
Manó Ház a modern fotóművészet
fejlődésére rendkívül jelentős hatással
bíró képzőművész, teoretikus és tanár,
Moholy-Nagy László kiállításával ünnepli.
A tárlat az itthoni legnagyobb, a Magyar
Fotográﬁai Múzeumban őrzött 87 darabos
Moholy-Nagy fotókollekciót mutatja be
egyben, amely Budapesten most először
látható.

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

Hungarian National Museum
Magyar Nemzeti Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mnm.hu
15/01/2019 – 23/06/2019
The unsung hero: General Görgei
Az ismeretlen Görgei
In its latest exhibition, the Hungarian National
Museum attempts to show the real personality,
the career and the changing perception of the most
controversial ﬁgure of the 1848-1849 Hungarian
War of Independence, Artúr Görgei (1818-1916), and
also to commemorate him with due respect. With
over 400 works of art, multimedia applications and
movies, the visitors can get familiar with the legacy
of the legendary general.

A kertészkedő Görgei Artúr, fotó, 1890 körül; Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár

Budapest Project Gallery
Budapest Projekt Galéria

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb időszaki
kiállítása arra tesz kísérletet, hogy az 1848-1849.
évi szabadságharc legvitatottabb alakja, Görgei
Artúr (1818-1916) valós személyét, pályafutását,
majd megítélését, s annak változásait napjainkig
bemutassa, s emlékét az őt megillető tisztelettel
és megbecsüléssel övezze. A tárlaton több mint
400 műtárgy, multimédiás alkalmazások és ﬁlmek
segítségével tekintheti meg a közönség a legendás
tábornok örökségét.

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.

22/03/2019 – 28/04/2019
Houses of Life / Immortal Jewish
Cemeteries – Photographs by
Rudolf Klein
Az élet házai / Halhatatlan zsidó
temetők – Klein Rudolf fotói
Traditional Jewish cemeteries are like
immense pages of old chronicles or the
Scripture, handwritten on the soil
with gravestones as letters and lanes
as the background, dotted with ritual
buildings and framed by long walls.
Modern Jewish graves depart from this
world in order to bring Jewish
cemeteries closer to the Christian world.
Photographs by Rudolf Klein oﬀer an
insight into this world.
Régi zsidó temetőkben járni olyan,
mint belépni egy hatalmas, kézzel írott
ősi krónikába, vagy magába az Írásba.
Sorokban a sírok, mint talajra írt betűk,
írásjelek a rituális épületek, szegély a fal,
mely elválaszt az élők zajos világától.
A modern zsidó temetők eltérnek a
hagyománytól, hogy közelebb kerüljenek
a keresztény sírkertekhez. Ebbe a
világba vezet el Klein Rudolf a fotográfia
erejével.

Mymuseum Gallery
Mymuseum Galéria

Italian Cultural Institute
– Xénia Gallery
Olasz Kultúrintézet –
Xénia Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 8.
Mo–Fr: 3pm – 8pm
https://iicbudapest.esteri.it/IIC_
Budapest/it
27/03/2019 – 18/04/2019
Marina Cavazza: Portrait of a
(Working) Mother
Marina Cavazza:
Egy dolgozó anya portréja
Through a series of images and stories,
the exhibition delves into the tension that
manifests in the challenges of motherhood
and identity, parenting, gender equality,
career advancement, international mobility
and personal/professional fulﬁlment.
The exhibition focuses speciﬁcally on
the expatriate, career-oriented mothers
living in Geneva, often in multicultural
households.
A kiállítás képeken és elbeszéléseken
keresztül mutatja be azt a feszültséget,
ami az anyaság és az identitás, a szülői
szerep, a nemek egyenlősége, a karrier,
a nemzetközi mobilitás és az egyéni
megelégedettség kihívásaiként jelenik
meg. A tárlat a munkájukból kifolyólag
Genfben letelepedett, sok esetben
multikulturális családdal rendelkező
anyákból álló csoport történetét beszéli el.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu

VII., Dohány u. 30/a.
Mo–Fr: 2pm – 8pm,
Su: 2pm – 6pm
http://mymuseum.co

26/03/2019 – 29/04/2019
András Nagy: Chrono
Nagy András: Chrono

05/04/2019 – 26/05/2019
The asylum
A menedék
With the use of a plot of a house, the
exhibiting space visualises a home which
is an aesthetised alternative reality for
those living inside. The artworks on display
simultaneously reﬂect on the functions
of the spaces in the house and make the
excluded outside reality, the problems
of the world visible. The photos, videos
and mixed media artworks of The asylum
address issues about the tension between
social responsibility and the intactness of
private life.
A kiállítótér egy otthont idéz meg egy ház
alaprajzán keresztül, ami egy esztétizált
alternatív valóság a benne lakók számára.
A kiállított munkák egyszerre reﬂektálnak
a ház tereinek funkciójára, és jelenítik
meg a kizárt külső valóságot, a kinti világ
problémáit. A menedék a társadalmi
kötelességvállalás és a magánélet
sérthetetlensége között kialakuló
feszültséget láttatja fotók, videók és
vegyes technikával készült művek
segítségével.

András Nagy’s sensitive perspective is
probably best known from his work as
a cinematographer, for example in the
feature ﬁlms Bibliotheque Pascal and
White Palms. Besides creating moving
pictures and constructed spectacles, he
has also established a more liberated,
peculiar photographic universe. The ﬁrst
solo exhibition of Nagy showcases a
selection of his photographs from the past
2–3 years.
Nagy András érzékeny látásmódját
elsősorban operatőri munkásságából,
többek között a Bibliotheque Pascal és a
Fehér tenyér című ﬁlmekből ismerhetjük.
Nagy a mozgóképes munkák, a konstruált
látványok létrehozása mellett egy
szabadabb, sajátos fotográﬁai univerzumot
épít. Első egyéni kiállítása az elmúlt kéthárom évben készült fényképeiből mutat
be válogatást.

05/04/2019 – 19/05/2019
37th Hungarian Press Photo Exhibition
37. Magyar Sajtófotó Kiállítás
The works that have been selected from
the thousands of entries submitted
for the 37th Hungarian Press Photo

#magyarfilmnapja
április 30.

Contest follow in the ﬁnest traditions of
Hungarian documentary photography.
Fourteen categories ensure that all the
most important moments in politics,
culture, everyday life and sports will be on
display, making a colourful and ruminative
collection thanks to the joint eﬀort of
Hungarian photojournalists.
A 37. alkalommal kiírt Magyar Sajtófotó
Pályázatra beküldött több ezer kép közül
kiválasztott alkotások a legjobb magyar
dokumentarista hagyományok nyomán
születtek. A pályázat tizennégy kategóriája
biztosítja, hogy a politika, a kultúra, a
mindennapi élet és a sport legfontosabb
pillanatai egyként helyet kapnak a tárlaton.
A magyar fotóriporterek közös munkája
sokszínű és elgondolkodtató.

TOBE Gallery
TOBE Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 36.
We–Fr: 2pm – 6pm,
Sa: 11am – 3pm
www.tobegallery.hu
17/04/2019 – 25/05/2019
Cristina Kahlo: Post-Hispanic MX
Cristina Kahlo: Posthispánico MX
Post-Hispanic MX is a reﬂection upon the
Mexican indigenous past, approached
with a contemporary vision. Intervened
images of ceremonial centres and
architectural spaces tied to the preHispanic Mexican culture are included as
a fundamental part of this project. The
importance of architecture in cosmogony
has been fundamental in the construction
of Mexico’s history and symbolism.
A Posthispánico MX reflexió a mexikói
bennszülött múlt kortárs látásmóddal
való megközelítésére. A projekt legfőbb
részét a spanyol hódítás előtti mexikói
kultúra szertartási központjai és
építészeti terei alkotják. A világegyetem
kialakulásának elméletében az építészet
rendkívüli fontossággal bírt, és alapvető
hatással volt a mexikói történelem és
szimbolizmus felépülésére.

Vasarely Museum
Vasarely Múzeum
III., Szentlélek tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
http://vasarely.hu
13/03/2019 – 26/05/2019
Bauhaus 100 – OSAS
Bauhaus 100 – OSAS
On the occasion of the 100th anniversary
of the Bauhaus, we can see the work
of 50 artists – painters, graphic artists,
sculptors and artists, as well as other
intermedial creators – the majority of
whom grew up on the artistic results of
the Bauhaus and integrated the principles
of one of the major art institutions of the
twentieth century into their own creative
activities.
A Bauhaus századik évfordulója alkalmából
50 olyan művész – festők, graﬁkusok,
szobrászok és fényművészek, valamint
más intermediális alkotók – munkáit
láthatjuk a kiállításon, akiknek jelentős
része a Bauhaus művészeti eredményein
nőtt fel, és saját alkotói tevékenységükbe
integrálták a huszadik század egyik
legjelentősebb művészeti intézményének
főbb elveit.

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 divattervezőiparművész 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
Déri Museum
Déri Múzeum
Debrecen, Déri tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.derimuz.hu

25/01/2019 – 28/04/2019
The Age of the Avars –
From a bird’s eye view
Az avar kor – Madártávlatból
The visitors can see the treasures of
about three centuries at the show. There
are ﬁndings that became the property of
the Hungarian National Museum in the
19th century, others were discovered by
archaeologists in the 21st century. An
interesting feature of the exhibition is that
while the majority of the objects are well
known, not even many of the professional
researchers could see their originals
before.
Mintegy három évszázad kincseit
láthatja a közönség a tárlaton. Van olyan
leletegyüttes, amely a 19. században került
a Magyar Nemzeti Múzeumba, de olyan is,
amelyet már a 21. században tártak fel a
régészek. Külön érdekessége a kiállításnak,
hogy a bemutatott tárgyak többsége jól
ismert ugyan, de korábban még a szakma
kutatóinak többsége sem találkozhatott
velük eredetiben.

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

14/03/2019 – 26/05/2019
Lajos Kossuth’s message
Kossuth Lajos azt üzente...”
The new exhibition about 1849, opened
within the event series entitled
Debrecen, Capital of Freedom, focuses
on Lajos Kossuth’s person and his
residence in Debrecen. The exhibition
presents historical events in addition to
selected documents and objects, and
commemorates the 125th anniversary of
Kossuth’s death.
A Debrecen, a szabadság fővárosa című
rendezvénysorozat keretében megnyílt új
1849-es kiállítás Kossuth Lajos személyét
és debreceni tartózkodását helyezi
a középpontba. A tárlat a válogatott
dokumentumok és tárgyak mellett
három kézirat segítségével mutatja be a
történelmi eseményeket, és állít emléket
Kossuthnak halála 125. évfordulóján.

Kecskemét, Rákóczi u. 1.
Tu–Sa: 10am – 5pm
http://muzeum.kecskemet.hu/
cifrapalota

Paks, Tolnai u. 2.
Tu–Fr: 10am – 6pm,
Sa–Su: 12am – 18pm
www.paksikeptar.hu

SZENTENDRE

12/03/2019 – 31/08/2019
Flood paintings from Szeged
„Szegedet lesujtva fölemeltem” –
Árvízi festmények

Czóbel Museum
Czóbel Múzeum

On March 12, 1879, perhaps the greatest
tragedy in the history of Szeged took
place: the Tisza overflowed on that
day, destroying much of the city. On
the anniversary of the calamity, an
exhibition of works that depict the
disaster was opened. The exhibition
reveals, for example, how Franz Joseph

Szentendre, Templom tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
07/04/2019 – 12/04/2020
WANTED – Czóbel’s lost works
WANTED – Czóbel elveszett művei

24/03/2019 – 19/05/2019
Harmonia Structuralis –
Paralell gestures in the art
of Tibor Csiky and Tamás Hencze
Harmonia Structuralis –
Párhuzamos mozdulatok Csiky Tibor
és Hencze Tamás művészetében
Sculptor Tibor Csiky died thirty years
ago and painter Tamás Hencze passed
away just a year ago. The exhibition
gives a glimpse into the possibilities of
presenting an important era and a key
concept by displaying the works of two
excellent representatives of the third
generation of Hungarian avant-garde.
And it does so with such works that
have not or have rarely been seen by the
public until now.
A szobrászművész Csiky Tibor harminc,
a festőművész Hencze Tamás egy éve
hunyt el. A kiállítás a magyar avantgarde
képzőművészet harmadik generációjának
két kiváló képviselője előtt tisztelegve
ad képet egy fontos korszak és egy
kulcsfogalom megjelenítésének
lehetőségeiről is. Mindezt olyan művekkel,
melyek eddig nem, vagy csak ritkán
szerepeltek a nyilvánosság előtt.

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.

16/02/2019 – 05/05/2019
Go, Stay, Stop
Megy, Marad, Megáll/Go, Stay, Stop

Katona József
Museum at
Kecskemét –
Ornamented Palace
Kecskeméti Katona
József Múzeum –
Cifrapalota

Art Gallery Paks
Paksi Képtár

Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu

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.

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

April 2019

SZEGED
Regional Art Center
(REÖK)
Regionális
Összművészeti Központ
(REÖK)

ArtMill
MűvészetMalom

Szeged, Magyar Ede tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://reok.hu
28/02/2019 – 28/04/2019
János Aknay –
Geometry in Heaven and Earth
Aknay János – Égi és Földi Geometria
The comprehensive exhibition presents
the signiﬁcant works from all the periods
of the Kossuth- and Munkácsy-Prizewinning 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.

29/03/2019 – 12/05/2019
Public Private Aﬀairs.
The Art of the ’90s in Hungarian Private Collections
Publikus magánügyek. A 90-es évek művészete
magyarországi magángyűjteményekben
PINCZEHELYI SÁNDOR: Cím nélkül (Coca), 1999
szitanyomat, porcelán | átmérő: 30 cm | Hunya Gábor gyűjtemény

Pesti Est ART

SZIGETI ANDRÁS – KORODI JÁNOS: 20th Century Box,
1999 | színes fotó, műanyaglemez | 160×100 cm
fotó: Illés Barna, bokszkesztyű: Uglár Csaba | Újlak gyűjtemény

SZENTENDRE
Szentendre, Bogdányi u. 32.
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The black and white
reproductions of the works
by Béla Czóbel that were
born in the first half of
his career, until 1925, but their
whereabouts are currently unknown are
displayed in this exhibition. In addition
to the aforementioned works, with the
help of archive recordings, the exhibition
also attempts to give an idea about
how significant theses works that
disappeared almost without a trace
from the oeuvre are.
A kiállításon Czóbel Béla azon
műveinek fekete-fehér reprodukciói
szerepelnek, melyek a csaknem az
egész huszadik századon átívelő
életpályája 1925-ig terjedő, első felében
születtek, de hollétük jelenleg
ismeretlen. A tárlat a bemutatott művek
mellett archív felvételekből válogatva
igyekszik képet adni arról, milyen
jelentős műalkotások tűntek el szinte
nyomtalanul az életműből.

Gallery of Modern
Hungarian Art
Modern Magyar Képtár

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu

KECSKEMÉT
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Black house
Fekete ház

was given a hussars pelisse overjacket instead of the Austrian general’s
coat, and how Franz Liszt helped the
reconstruction.
1879. március 12-én került sor Szeged
történetének talán legnagyobb
tragédiájára: ezen a napon öntött ki a
Tisza, elpusztítva a város jelentős részét.
A sorscsapás évfordulóján azokból
a festményekből nyílt kiállítás,
melyek a katasztrófa rombolását
szemléltetik. A tárlaton kiderül például,
hogyan kapott Ferenc József osztrák
tábornoki köpeny helyett huszármentét,
és hogy miként segítette az újjáépítést
Liszt Ferenc.

PÉCS

MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM Modern
és Kortárs Művészeti
Központ

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.

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.

Az átfogó, életmű jellegű kiállításon
Aknay János minden korszakából
láthatunk jelentős műveket. A Kossuthés 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.
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The nineties were not only the age of change on the political and
the social level, many paradigm shifts took place in the art world
as well. The works at the ArtMill’s current exhibition arrived from
such private collections in which the diverse art of the decade
plays an important role - without genre and medial constraints.
The new approaches of the nineties, the works that reﬂect the
changed role of art, as well as media-conscious works have been
given a prominent role in this selection.

A kilencvenes évek nemcsak politikai és társadalmi szinten
volt a változás kora, de a képzőművészeti életben is számos
paradigmaváltás zajlott ekkor. A MűvészetMalom kiállítására
olyan magángyűjteményekből érkeztek a művek, melyekben
nagy jelentősége van az évtized sokszínű művészetének –
műfaji és mediális megkötések nélkül. A válogatásban kiemelt
szerepet kaptak a kilencvenes évek új megközelítései,
a művészet megváltozott szerepére reﬂektáló művek, valamint a
médiumtudatos alkotások.

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 divattervezőiparművész 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
Déri Museum
Déri Múzeum
Debrecen, Déri tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.derimuz.hu

25/01/2019 – 28/04/2019
The Age of the Avars –
From a bird’s eye view
Az avar kor – Madártávlatból
The visitors can see the treasures of
about three centuries at the show. There
are ﬁndings that became the property of
the Hungarian National Museum in the
19th century, others were discovered by
archaeologists in the 21st century. An
interesting feature of the exhibition is that
while the majority of the objects are well
known, not even many of the professional
researchers could see their originals
before.
Mintegy három évszázad kincseit
láthatja a közönség a tárlaton. Van olyan
leletegyüttes, amely a 19. században került
a Magyar Nemzeti Múzeumba, de olyan is,
amelyet már a 21. században tártak fel a
régészek. Külön érdekessége a kiállításnak,
hogy a bemutatott tárgyak többsége jól
ismert ugyan, de korábban még a szakma
kutatóinak többsége sem találkozhatott
velük eredetiben.

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

14/03/2019 – 26/05/2019
Lajos Kossuth’s message
Kossuth Lajos azt üzente...”
The new exhibition about 1849, opened
within the event series entitled
Debrecen, Capital of Freedom, focuses
on Lajos Kossuth’s person and his
residence in Debrecen. The exhibition
presents historical events in addition to
selected documents and objects, and
commemorates the 125th anniversary of
Kossuth’s death.
A Debrecen, a szabadság fővárosa című
rendezvénysorozat keretében megnyílt új
1849-es kiállítás Kossuth Lajos személyét
és debreceni tartózkodását helyezi
a középpontba. A tárlat a válogatott
dokumentumok és tárgyak mellett
három kézirat segítségével mutatja be a
történelmi eseményeket, és állít emléket
Kossuthnak halála 125. évfordulóján.

Kecskemét, Rákóczi u. 1.
Tu–Sa: 10am – 5pm
http://muzeum.kecskemet.hu/
cifrapalota

Paks, Tolnai u. 2.
Tu–Fr: 10am – 6pm,
Sa–Su: 12am – 18pm
www.paksikeptar.hu

SZENTENDRE

12/03/2019 – 31/08/2019
Flood paintings from Szeged
„Szegedet lesujtva fölemeltem” –
Árvízi festmények

Czóbel Museum
Czóbel Múzeum

On March 12, 1879, perhaps the greatest
tragedy in the history of Szeged took
place: the Tisza overflowed on that
day, destroying much of the city. On
the anniversary of the calamity, an
exhibition of works that depict the
disaster was opened. The exhibition
reveals, for example, how Franz Joseph

Szentendre, Templom tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
07/04/2019 – 12/04/2020
WANTED – Czóbel’s lost works
WANTED – Czóbel elveszett művei

24/03/2019 – 19/05/2019
Harmonia Structuralis –
Paralell gestures in the art
of Tibor Csiky and Tamás Hencze
Harmonia Structuralis –
Párhuzamos mozdulatok Csiky Tibor
és Hencze Tamás művészetében
Sculptor Tibor Csiky died thirty years
ago and painter Tamás Hencze passed
away just a year ago. The exhibition
gives a glimpse into the possibilities of
presenting an important era and a key
concept by displaying the works of two
excellent representatives of the third
generation of Hungarian avant-garde.
And it does so with such works that
have not or have rarely been seen by the
public until now.
A szobrászművész Csiky Tibor harminc,
a festőművész Hencze Tamás egy éve
hunyt el. A kiállítás a magyar avantgarde
képzőművészet harmadik generációjának
két kiváló képviselője előtt tisztelegve
ad képet egy fontos korszak és egy
kulcsfogalom megjelenítésének
lehetőségeiről is. Mindezt olyan művekkel,
melyek eddig nem, vagy csak ritkán
szerepeltek a nyilvánosság előtt.

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.

16/02/2019 – 05/05/2019
Go, Stay, Stop
Megy, Marad, Megáll/Go, Stay, Stop

Katona József
Museum at
Kecskemét –
Ornamented Palace
Kecskeméti Katona
József Múzeum –
Cifrapalota

Art Gallery Paks
Paksi Képtár

Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu

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.

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

April 2019

SZEGED
Regional Art Center
(REÖK)
Regionális
Összművészeti Központ
(REÖK)

ArtMill
MűvészetMalom

Szeged, Magyar Ede tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://reok.hu
28/02/2019 – 28/04/2019
János Aknay –
Geometry in Heaven and Earth
Aknay János – Égi és Földi Geometria
The comprehensive exhibition presents
the signiﬁcant works from all the periods
of the Kossuth- and Munkácsy-Prizewinning 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.

29/03/2019 – 12/05/2019
Public Private Aﬀairs.
The Art of the ’90s in Hungarian Private Collections
Publikus magánügyek. A 90-es évek művészete
magyarországi magángyűjteményekben
PINCZEHELYI SÁNDOR: Cím nélkül (Coca), 1999
szitanyomat, porcelán | átmérő: 30 cm | Hunya Gábor gyűjtemény

Pesti Est ART

SZIGETI ANDRÁS – KORODI JÁNOS: 20th Century Box,
1999 | színes fotó, műanyaglemez | 160×100 cm
fotó: Illés Barna, bokszkesztyű: Uglár Csaba | Újlak gyűjtemény
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The black and white
reproductions of the works
by Béla Czóbel that were
born in the first half of
his career, until 1925, but their
whereabouts are currently unknown are
displayed in this exhibition. In addition
to the aforementioned works, with the
help of archive recordings, the exhibition
also attempts to give an idea about
how significant theses works that
disappeared almost without a trace
from the oeuvre are.
A kiállításon Czóbel Béla azon
műveinek fekete-fehér reprodukciói
szerepelnek, melyek a csaknem az
egész huszadik századon átívelő
életpályája 1925-ig terjedő, első felében
születtek, de hollétük jelenleg
ismeretlen. A tárlat a bemutatott művek
mellett archív felvételekből válogatva
igyekszik képet adni arról, milyen
jelentős műalkotások tűntek el szinte
nyomtalanul az életműből.
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Hungarian Art
Modern Magyar Képtár

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
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was given a hussars pelisse overjacket instead of the Austrian general’s
coat, and how Franz Liszt helped the
reconstruction.
1879. március 12-én került sor Szeged
történetének talán legnagyobb
tragédiájára: ezen a napon öntött ki a
Tisza, elpusztítva a város jelentős részét.
A sorscsapás évfordulóján azokból
a festményekből nyílt kiállítás,
melyek a katasztrófa rombolását
szemléltetik. A tárlaton kiderül például,
hogyan kapott Ferenc József osztrák
tábornoki köpeny helyett huszármentét,
és hogy miként segítette az újjáépítést
Liszt Ferenc.
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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.

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.

Az átfogó, életmű jellegű kiállításon
Aknay János minden korszakából
láthatunk jelentős műveket. A Kossuthés 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.
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The nineties were not only the age of change on the political and
the social level, many paradigm shifts took place in the art world
as well. The works at the ArtMill’s current exhibition arrived from
such private collections in which the diverse art of the decade
plays an important role - without genre and medial constraints.
The new approaches of the nineties, the works that reﬂect the
changed role of art, as well as media-conscious works have been
given a prominent role in this selection.

A kilencvenes évek nemcsak politikai és társadalmi szinten
volt a változás kora, de a képzőművészeti életben is számos
paradigmaváltás zajlott ekkor. A MűvészetMalom kiállítására
olyan magángyűjteményekből érkeztek a művek, melyekben
nagy jelentősége van az évtized sokszínű művészetének –
műfaji és mediális megkötések nélkül. A válogatásban kiemelt
szerepet kaptak a kilencvenes évek új megközelítései,
a művészet megváltozott szerepére reﬂektáló művek, valamint a
médiumtudatos alkotások.

