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

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
17/03/2019 – 14/07/2019
Lake Balaton - Photos from the 1950s,
60s and 70s
Balatoni nyár – Írófényképek az 1950es, 60-as, 70-es évekből
Hungarian writers and poets at Lake
Balaton – this is the theme of the
exhibition that displays the photo
collection of the Petőﬁ Literary Museum.
The exhibition, which recalls the summer
vibe, features more than a hundred
photographs, including unknown, so far
unpublished photos of Lake Balaton. The
photographs, the diary entries, excerpts
of letters and quotes provide an exciting
description of the 1950s, 60s and 70s.
A magyar írók és költők balatoni
térfoglalásáról szól a Petőﬁ Irodalmi
Múzeum fotógyűjteményét bemutató
kiállítás. A nyári hangulatot idéző tárlat több
mint száz fényképet vonultat fel, köztük
ismeretlen, eddig be nem mutatott balatoni
fotográﬁákat. A fényképek és a mellettük
olvasható napló- illetve levélrészletek és
idézetek izgalmas korrajzot adnak az 1950es, 60-as, 70-es évekről.

DEBRECEN
Déri Museum
Déri Múzeum

GG Tánc Eger

Carnations and Roses

Clébio Oliveira:

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
23/03/2019 – 07/07/2019
Rewritable stories
Újraírható történetek
The central question of the
methodically constructed project
of ROTERS&SZOLNOKI entitled
Wunderblock is what the creation of
personal and collective identity means
in the often turbulent socio-historical
context of the 20th century? The
National Textbook founded and led
by Zsolt Keserue concentrates on the
development of critical thinking and the
capability of reﬂection by comparing the
often contradictory narratives of historical
memory varying from nation to nation.
A ROTERS&SZOLNOKI (Katharina Roters
és Szolnoki Jozsef) alkotópáros, illetőleg
a Zsolt Keserue által jegyzett projektek
közösek abban, hogy az identitáskonstrukció, identitás-újraírás folyamatait
tematizálják a gyorsan és sokszor
drámaian változó történelmi körülmények
között. A problémát különböző
léptékekben vizsgálják: az egyén, a
csoport és a nemzet szintjén egyaránt.

ESZTERGOM

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

2019. június 6. csütörtök 19.30

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

Esztergom Castle
Museum of the
Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi
Vármúzeuma
Esztergom, Szent István tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.varmegom.hu
12/05/2019 – 30/06/2019
Károly Lotz: The death of Hunyadi
Lotz Károly: Hunyadi halála
Visitors to the Castle Museum of the
Hungarian National Museum in Esztergom
can become acquainted with one of
the great works of Károly Lotz and the
painting’s extraordinary story this month.
The oil painting entitled The death of
Hunyadi, a masterpiece by one of the
most important representatives of the
19th century academic Hungarian wall and
portrait painting, has been transferred
from the museum’s storage to the
exhibition space in collaboration with the
Bálint Balassa Museum.
Lotz Károly egyik jelentős alkotását és
annak különös történetét ismerhetik
meg mindazok, akik ellátogatnak
ebben a hónapban a Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi Vármúzeumába. A
19. századi akadémikus magyar fal- és
portréfestészet fontos képviselőjének
Hunyadi halála című olajfestménye
a Balassa Bálint Múzeummal
együttműködve került a múzeumi
raktárból a kiállítótérbe.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
12/06/2018 – 31/12/2019
In the Land of Pyramids
A piramisok országában
Rezső Soó travelled to Egypt in the mid1960s, crossing the Nile Valley between
Cairo and Aswan, and exploring the area
around Alexandria and Port Saíd with his
camera. In the exhibition we can see the
photos from Soó’s heritage that portray
the aims of the botanist’s journey and
the unique natural and cultural values
of the desert country in the most
spectacular way.
Soó Rezső az 1960-as évek közepén
utazott Egyiptomba, a Nílus-völgy Kairó
és Asszuán közötti szakaszát, valamint
Alexandria és Port Szaíd kikötővárosok
környékét járta be fényképezőgépével.
A tárlaton a Soó-fotóhagyaték
felvételeiből azokat láthatjuk, amelyek
a leglátványosabban mutatják be a
botanikus útjának céljait, valamint a
sivatagai ország egyedülálló természeti
és kulturális értékeit.

21/03/2019 – 04/08/2019
The works of József Rippl-Rónai
from the Antal-Lusztig Collection
Rippl-Rónai József alkotásai az
Antal-Lusztig Gyűjteményből
The interesting aspect of the exhibition is
that József Rippl-Rónai, one of the leading
ﬁgures of modern Hungarian painting,
and his art is presented to the public from
the collector’s point of view. The AntalLusztig Collection, which consists of over
4,500 items, contains a number of works
that are indispensable when presenting
an important creative career and the 49
works on display here by Rippl-Rónai are
suﬃcient to give a cross-section of the
artist’s work.
A modern magyar festészet egyik
vezéralakját, Rippl-Rónai Józsefet
és művészetét bemutató válogatás
érdekessége, hogy egy gyűjtő
szemszögéből mutatja be az életművet.
A több mint 4500 darabból álló AntalLusztig-gyűjtemény ugyanis számtalan
olyan művet rejt magában, amely
megkerülhetetlen egy-egy fontos
alkotói pálya bemutatásakor, a most
látható 49 mű pedig alkalmas arra, hogy
a keresztmetszetét adja a művész
munkásságának.

PÉCS
Csontváry Museum
Csontváry Múzeum
Pécs, Janus Pannonius u. 11.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.jpm.hu
10/05/2019 – 30/06/2020
The ﬁrst villages – the bygone
world of the New Stone Age
in Southern Transdanubia
Az első falvak – az újkőkor
letűnt világa a Dél-Dunántúlon
During the excavations that preceded
the construction of the M6 motorway,
many previously unexplored large-scale
archaeological sites were discovered,
including some dating back to the New
Stone Age. The exhibition of the Janus
Pannonius Museum and the Institute
of Archaeology Research Centre for the
Humanities of the Hungarian Academy
of Sciences presents a signiﬁcant
archaeological heritage of local Neolithic
communities in light of the latest research
results.
Az M6-os autópálya építését megelőző
feltárások során számos korábban
ismeretlen, nagykiterjedésű lelőhely
látott napvilágot, többek között az újkőkor
időszakából. A pécsi Janus Pannonius
Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Régészeti Intézetének
közös kiállítása a helyi újkőkori
közösségek közép-európai szinten is
jelentős régészeti örökségét mutatja be, a
legújabb kutatási eredmények tükrében.

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
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.

SZENTENDRE
Czóbel Museum
Czóbel Múzeum

felvételekből válogatva igyekszik képet
adni arról, milyen jelentős műalkotások
tűntek el szinte nyomtalanul az
életműből.

26/04/2019 – 12/04/2020
Czóbel reconsidered 4.0 – Mysteries
at the museum – Research in focus
Újragondolt Czóbel 4.0 – Rejtélyek a
múzeumban – Fókuszban a kutatás

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
Black and white reproductions of the
works by Béla Czóbel that were created
in the ﬁrst half of his career, until 1925
– but the whereabouts of the original
works 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, which
disappeared almost without a trace from
the oeuvre, actually are.
A kiállításon Czóbel Béla azon műveinek
fekete-fehér reprodukciói szerepelnek,
melyek a csaknem az egész huszadik
századon átívelő életpályája 1925ig terjedő, első felében születtek, de
hollétük jelenleg ismeretlen. A tárlat
a bemutatott művek mellett archív

The fourth exhibition since the reopening
diﬀers from the previous concepts. The
most spectacular change is that now
beside the museum’s space, the exhibition
extends to the Ilosvai wing of the building.
Here, we can see the masterpieces of
Czóbel’s lost, lurking works and also
archive photographs of the works which
if they re-appeared, would signiﬁcantly
change the perception of his legacy.
Az újranyitást követő újrarendezések
sorában negyedik tárlat eltér a korábbi
koncepcióktól. A leglátványosabb
változás, hogy ezúttal nem csak a
múzeum területére, hanem az Ilosvai
épületszárnyra is kiterjed a kiállítás. Itt
Czóbel elveszett, lappangó művei közül
válogatva azon remekműveit, illetve archív
fotókat láthatunk, melyek előkerülése
jelentősen befolyásolná az életmű
megítélését.

Janus Pannonius
Museum –
Museum Gallery
Janus Pannonius
Múzeum –
Múzeum Galéria
Pécs, Káptalan u. 4.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
18/04/2019 – 31/08/2019
This Beer
Ez sör!
At the exhibition, we can learn about
the history of beer production and the
customs of beer consumption. We can
time-travel from the “drinking culture”
of our conquering ancestors to the
medieval “beer educators”, check out the
activities of German and Czech brewers.
In addition, we can get to know the history
of our largest beer brewing companies,
the state’s role in brewing, today’s craft
breweries and the festivals created by
their initiative.
A kiállításon mindent megtudhatnak a
sörgyártás történetéről és a sörfogyasztás
szokásairól. Időutazást tehetünk a
honfoglaló őseink italkultúrájától a
középkori sernevelők, s a német és cseh
sörfőzők tevékenységéig, emellett a
legnagyobb üzemeink történetét, az állami
sörfőzést, a napjainkban működő kisüzemi
főzdéket és a kezdeményezésükre
létrejövő fesztiválokat is megismerhetjük.

Zsolnay Cultural Quarter
– m21 Gallery
Zsolnay Kulturális
Negyed – m21 Galéria

June 2019

Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.zsolnaynegyed.hu
17/05/2019 – 10/11/2019
Munkácsy in the Zsolnay
Cultural Quarter
Munkácsy a Zsolnay Negyedben
The exhibition of the world-famous
Hungarian painter is being hosted by
the m21 Gallery of the Zsolnay Cultural
Quarter in Pécs for half a year. The
displayed selection is part of the
collection of Hungarian and American
collector Imre Pákh, and the uniqueness
of the show is that three images will be
displayed for the ﬁrst time.
A világhírű magyar festőzseni
kiállításának ad otthont fél éven át
a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed
m21 Galériája. A kiállított gyűjtemény
Pákh Imre magyar–amerikai
műgyűjtő kollekciójának része, a tárlat
különlegességét pedig az adja, hogy
három kép most először lesz látható.
Munkácsy Műteremben V. című képe, a
Tanulmány az Éjszakai csavargók című
képhez, valamint Halmi Artúr Munkácsy
Mihály Párizsi műtermében című alkotása.

Halász Castle
Halász-kastély

SZEGED
Black House
Fekete ház
Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu

Péreli Zsuzsa, János vitéz-sorozat
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30/03/2019 – 30/06/2019
Picture Stories from the masters of Hungarian graphics
Kép-Történetek a magyar graﬁka mestereitől
The exhibition gives an insight into the exciting and magically diverse world of contemporary Hungarian graphics.
The interlocking spaces of Halász Castle provide an opportunity to present an era or an artist’s oeuvre independently,
and at the same time the exhibition provides a snapshot of the narrow but more exclusive circle of masters working with
diﬀerent graphic techniques, from the classical artists through the inﬂuential ﬁgures of our time to the younger generation.
A kiállítás a kortárs magyar graﬁka izgalmas és varázslatosan sokszínű világába enged betekintést. A Halász-kastély
egymásba nyíló terei alkalmat adnak egy-egy korszak vagy alkotó munkásságának önálló bemutatására, ugyanakkor a tárlat
körképet nyújt a különböző graﬁkai technikákkal dolgozó mesterek szűk, de annál exkluzívabb köréről, a ma már
klasszikusnak számító alkotóktól korunk meghatározó művészein át egészen a ﬁatal nemzedékig.

BUDAPEST
2B Gallery
2B Galéria
IX., Ráday u. 47.
Mo–Fr: 10.30am – 6pm
www.2b-org.hu
23/05/2019 – 21/06/2019
City of animals
Állatok városa
The main focus of the cooperation
between Finnish artist Heini Nieminen
and Katalin Tesch is wildlife urbanisation:
the worldwide phenomenon of animal
adaptation and migration into an urban
environment. Although the artists have
a shared interest in the subject, they
possess slightly diﬀerent perspectives:
Tesch’s projects are characterised by the
use of new media and Nieminen’s works
are marked by environmental themes.
Heini Nieminen ﬁnn művész és Tesch Katalin
2013 óta dolgozik együtt országokon
átívelő kollaborációban. Együttműködésük
fő témája az élővilág urbanizációja: a
vadon élő állatok beilleszkedése és
megtelepedése az ember által kialakított
környezetben. Habár tematikájuk közös,
nézőpontjuk némileg eltér egymástól,
Tesch fő eszköze az új média, míg Nieminen
munkáit a környezettel kapcsolatos témák
határozzák meg.

Barabas Mansion
Barabás Villa
XII., Városmajor u. 44.
Mo–Th: 9am – 6pm, Su: 9am – 1pm
www.barabasvilla.hu
13/06/2019 – 30/06/2019
MOME photo 1.0 | 1.0 English | Street
photo
MOME fotó 1.0 | 1.0 English | Streetfotó

egyike – jelen pillanatban a nagyobbik –
a fotó médiumára, míg a másik a kortárs
magyar képzőművészet kiemelkedő
középgenerációs ﬁguratív és absztrakt
alkotóinak munkásságára fókuszál.

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

IX., Ráday u. 28.
Mo–Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 5pm
www.bibliamuzeum.com

17/05/2019 – 30/06/2019
Arcana
Arcana
The private Hungarian art collection called
Arcana Collection can be divided, as per
thematic and genre-based speciﬁcations,
into two units that, at times, enter into
dialogue with one another. The larger of
these units focuses on the medium of
photography, while the other concentrates
on the oeuvres of prominent ﬁgurative
and abstract artists from the middle
generation of Hungarian contemporary art.
Az Arcana névre hallgató hazai kortárs
magángyűjtemény a tematikus és
műfaji meghatározottságok alapján
két, egymással esetenként dialogikus
viszonyban is álló egységre bontható. Ezek

Korean Cultural Center
Koreai Kulturális
Központ
XII., Csörsz u. 49-51.
Mo–Fr: 12.30pm – 8pm
http://hungary.korean-culture.
org/hu
01/04/2019 – 28/06/2019
Tradition and fashion: the healing
journey to ourselves
Hagyomány és divat: gyógyító utazás
önmagunkhoz

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

08/05/2019 – 21/09/2019
PARIS – PARIS! – “If I rise on the wings
of the dawn” (Psalm 139,9)
PÁRIZS ‒ PARIS! ‒ „Ha a hajnal
szárnyaira kelnék” (Zsoltárok 139,9)

III., Lajos u. 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://budapestgaleria.hu

Lajos Barta was born in Budapest in 1899,
then, in 1965, he moved to the GDR. The
sculptor personally experienced the
oppression of two dictatorships and also
the freedom of democracy. His exhibited
works are conceptualized by presenting
the historical background, while discussing
how to preserve artistic independence
under the changing historical conditions.
Az 1899-ben Budapesten született, majd
1965-ben az NSZK-ba költözött Barta
Lajos szobrászművész személyesen
tapasztalta meg két diktatúra elnyomását,
majd a demokrácia szabadságát. Kiállított
művei a történelmi háttér bemutatásával
kerülnek összefűzésre úgy, hogy közben
azt a kérdést járják körül, miként lehet
megőrizni a művészi függetlenséget a
változó történelmi körülmények között.

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

Bible Museum
Bibliamúzeum

Budapest Gallery
Budapest Galéria

30/05/2019 – 22/09/2019
Lajos Barta: Survival strategies
Barta Lajos: Túlélési stratégiák

Graphic artist cum art therapist Quack
Gongjoo and fashion designer Ro Juhyun
are declaring their path to self-knowledge
and healing through the act of drawing
lines with a variety of media. The exhibition
looks for the answer to how the ‘I’ is
expressed in ’clothes’, as well as examining
the feelings, inner and outer conditions
associated with the search via installations
and tools of art therapy.
Quack Gongjoo graﬁkus, művészetterapeuta és Ro Juhyun divattervező különféle
médiumokkal, a vonalhúzás aktusán keresztül vallanak önismereti és gyógyulási
útjukról közös kiállításukon. A tárlat arra
keresi a választ, miként fejeződik ki az ’én’
a ’ruhákban’, valamint az installációk és a
művészetterápia eszközeivel vizsgálja az
útkereséshez kapcsolódó érzéseket, belső
és külső viszonyokat.

The Moholy-Nagy University of Art
and Design has been organising
its photography courses for years,
culminating in an exhibition presenting
the works of the graduating students. The
courses and the exhibition reﬂect the spirit
of MOME: beside the technical knowledge,
emphasising the critical approach
of photography to help participants
in shaping their visual views and
transforming their thoughts into images.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
évek óta megrendezi fotótanfolyamait,
melyeket a végzős hallgatók munkáit
bemutató kiállítás zár. A kurzusok
és a kiállítás a MOME szellemiségét
tükrözik: a technikai ismeretek mellett
kiemelt szerepet kap a fotográﬁa kritikai
megközelítése, mely a résztvevők vizuális
véleményformálásában és az önálló
gondolatok képpé alakításában nyújt
segítséget.

A selection of works by Hungarian artists
living in Paris are exhibited at the Bible
Museum. The art treasures that arrived
from the collection of the art collector
couple, Judith Nemes and András SzöllősiNagy are the evidence of the twentiethcentury cultural connections between the
two countries and can also be placed into
a biblical context, so the exhibition is not
simply an array of works of art.
Párizsban élt és élő magyar művészek
alkotásainak válogatásából nyílt kiállítás a
Bibliamúzeumban. A műgyűjtő házaspár,
Nemes Judith és Szöllősi-Nagy András
gyűjteményéből érkezett műkincseket
– melyek két ország huszadik századi
kultúr-kapcsolódásainak bizonyítékai
– bibliai kontextusba is helyezhetjük,
vagyis a tárlat nem csupán műalkotások
összessége.

jelentett fontos állomást. A Fekete Lyuk
egy generáció számára volt az avantgárd
és alternatív kultúra helyszíne.

10/04/2019 – 25/08/2019
Bauhaus 100. Program for the Now –
Contemporary Viewpoints
Bauhaus100. Program a mának –
Kortárs nézőpontok

Municipal Picture Gallery
– Kiscelli 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
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

The exhibition introduces the work
carried out at the Bauhaus in thematic
focus groups (e.g. colour theory, the cube
house, vision/utopia, modelling, light art,
theatre, etc.), with the works of mostly
contemporary artists centred around
these. It is an attempt to reread this unique
modernist utopia, to look back on it and to
evoke it from a contemporary viewpoint.
A kiállítás olyan tematikus
fókuszcsoportokban mutatja be
a Bauhaus tevékenységét, mint a
színelmélet, a kockaház, a vízió/utópia,
a tárgyformálás, a fényművészet vagy
éppen a színház, amelyek köré nagyrészt
kortárs alkotók munkái szerveződnek.
A tárlat kísérlet ennek az egyedülálló
modernista utópiának az újraolvasására,
visszatekintésre és kortárs nézőpontból
történő felidézésére.

19/04/2019 – 23/06/2019
SIGNAL – The Story of (Post)
Conceptual Art in Slovakia
SIGNAL – Konceptuális és
posztkonceptuális tendenciák a
szlovák képzőművészetben
The exhibition introduces one of the
crucial trends present in modern and
contemporary Slovak art. It focuses on
the origination of and the developments
in Conceptual and Post-Conceptual Art of
the past 50 years in Slovakia, i.e. from the
alternative unoﬃcial scene of the 1960s
through the artistic platform after 1989 to
the latest tendencies.
A kiállítás a kortárs szlovák
képzőművészet egyik legmarkánsabb
irányzatát mutatja be az utóbbi ötven
év legjelentősebb szlovák alkotóinak
munkásságán keresztül. A kiállítás
súlypontját a hatvanas-hetvenes
évek nem hivatalos szcénájának
konceptuális művészeti pozíciói képezik,
szoros összefüggésben a 90-es évek
posztkonceptuális törekvéseivel, valamint
a legújabb tendenciák képviselőivel.

Hungarian House of
Photography – Manó
Mai House
Magyar Fotográfusok
Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
22/05/2019 – 18/08/2019
The Many Lives of Erik Kessels
Erik Kessels több élete
The exhibition presents the photographic
body of work of Dutch artist, designer and
curator Erik Kessels by way of seventeen
projects and an installation comprising
many hundreds of photos and occupying
entire spaces. Over the twenty years of
his career, Kessels has come to the fore as
one of the main and unquestionable points
of reference in the ﬁeld of so-called “found
photography”.
A kiállítás tizenhét projekten és egy sok száz
képet felvonultató és teljes tereket elfoglaló
installáción keresztül vezet végig Erik Kessels
holland művész, formatervező és kurátor
fotográﬁai életművén. Pályája húsz éve alatt
Kessels az úgynevezett „talált fotográﬁa”
műfajának egyik legfőbb, megkerülhetetlen
hivatkozási pontjává nőtte ki magát.

Hungarian
National Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
28/03/2019 – 28/07/2019
Bauhaus100. Abstract Revue –
Selected works from the Legacy of
Andor Weininger
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.

17/04/2019 – 25/08/2019
Every Past Is My Past
#twentiethcentury
#photography #Fortepan
Minden múlt a múltam
#huszadikszázad #privátfotó
#Fortepan
Every Past Is My Past displays a selection
of more than three hundred pictures from
the popular Fortepan digital photo-archives,
which is now ten years old. The photographs
are closely intertwined with Hungary’s
20th-century history. The images capture
the period in many ways and layers but
the focus is on the perspective of ordinary
people and their experiences conveyed
by private photographs, which form the
backbone of the collection.
A kiállítás a népszerű Fortepan digitális
fotóarchívum anyagából vonultat fel egy
több mint háromszáz darabos válogatást.
A kiállított képek szorosan kapcsolódnak
Magyarország XX. századi történelméhez.
Az adott kor, melyben készültek, sokféle
módon, számos rétegben jelenik meg
ezeken a képeken, de a hangsúlyt a
gyűjtemény gerincét adó privát fotókon
keresztül az átlagember nézőpontja és
életeseményei kapják.

Hungarian
National Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ

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

VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.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 Magyar Nemzeti Múzeum legújabb
időszaki kiállítása arra tesz kísérletet,
hogy az 1848-1849. évi szabadságharc
legvitatottabb alakja, Görgei Artúr (18181916) 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.

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.

07/06/2019 – 01/08/2019
Jacques Henri Lartigue –
Life in Color
Jacques Henri Lartigue – Life in Color

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
26/04/2019 – 25/08/2019
COVER /// AGE | 2nd National Salon
of Architecture
TÉR /// ERŐ | II. Építészeti Nemzeti
Szalon
In the last ﬁve years, the Kunsthalle has
served as the venue for the National
Salons, where the fresh achievements of
various creative genres are presented. This
year, it’s architecture’s turn again, with
the exhibition presenting the outstanding
results of Hungarian architecture with
special emphasis on communal force and
collective activity in architectural spaces.
Az elmúlt öt évben a Műcsarnokban
műfajonkénti elosztásban valósultak
meg az egyes művészeti ágak friss
teljesítményét bemutató Szalonok. Idén
újra Építészeti Szalon következik, amelyen
a kimagasló hazai építészeti eredmények
bemutatásával különös hangsúlyt kap az
építészeti térben és annak létrehozásában
egyre fontosabbá váló közösségi erő, az
együttes aktivitás.

15/05/2019 – 30/06/2019
Principles | An exhibition by Sándor
Bátai
Princípiumok | Bátai Sándor kiállítása
The collection of works on display in
the Principles exhibition explores the
parallels between man-made and natural
forms. These are highlighted by a puritan
installation that shows the individual
works as ‘fossils’, deliberately invoking
the milieu of a traditional museum. The
exhibition is a call to contemplation: within
the broad space of the intellect, we can
ruminate on the magical impulses and
secrets of art, and in this context, on
existence itself.
A kiállításon bemutatott műegyüttes az
ember és a természet alkotta formák
azonosságát kutatja. Ezt emeli ki a
puritán installáció, mely az egyes műveket
mintegy ’leletként’ mutatja be, tudatosan
megidézve a hagyományos múzeumi
közeget. A tárlat szemlélődésre hív: a
szellem tágas terében gondolkodhatunk
el a művészet mágikus mozzanatairól és
titkairól, valamint ezzel összefüggésben
létünkről.

One of the surprise-oeuvres of
photography is that of the French painter
Jacques Henri Lartigue, who was born 125
years ago. He became a world-renowned
photographer at the age of 69, following
his extremely successful solo exhibition
that was showcased at the Museum of
Modern Art (MoMA) in New York. Lartigue
is a photographer of the bright side of life,
whose visual diary reveals a history of the
20th century ﬁlled with beauty and joyful
moments.
A fotográﬁai meglepetés-életművek
közül az egyik a 125 éve született
Jacques Henri Lartigue francia festőé,
aki hatvankilenc évesen a New York-i
Museum of Modern Art-ban (MoMA)
bemutatott egyéni kiállításának
hatalmas sikere nyomán lett világhírű,
mint fotográfus. Lartigue az élet napos
oldalának fényképésze, képes naplója a
huszadik század szépséggel és derűs
pillanatokkal teli történetét mutatja meg.

Vasarely Museum
Vasarely Múzeum
III., Szentlélek tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
http://.vasarely.hu
13/06/2019 – 22/09/2019
Moon Museum. 1969. Art and space
Holdmúzeum 1969.
Művészet és világűr
The 50th anniversary of the Moon Landing
is the subject of the exhibition. The most
important piece of the exhibition is the
Moon Museum, which is also featured in
the title of the exhibition. It is a nail-sized
ceramic tile that really landed on the Moon
and was sent there as a message to aliens
about American contemporary art with
miniature drawings by Andy Warhol, John
Chamberlain, Robert Rauschenberg and
Claes Oldenburg on it.
A kiállítás apropója a holdraszállás
ötvenedik évfordulója. A tárlat
sztárdarabja a kiállítás címében is szereplő
Holdmúzeum, egy körömnyi méretű,
a Holdat valóban megjárt kerámialap,
amely a földönkívüliek számára kívánt
üzenni az amerikai kortárs művészetről
olyan alkotók miniatűr rajzaival, mint
Andy Warhol, John Chamberlain, Robert
Rauschenberg vagy Claes Oldenburg.

06/04/2019 – 30/06/2019
The Triumph of the Body
– Michelangelo and
Sixteenth-century Italian
Draughtsmanship
A test diadala. Michelangelo
és a 16. századi itáliai
rajzművészet
The exhibition presents eighty
works of the Renaissance
master and his contemporaries.
Thirty ﬁgure studies of
Michelangelo arrived to
Budapest from the world’s most
prestigious collections, including
the British Museum in London,
the Uﬃzi in Florence, and the
Louvre in Paris. A drawing that
was recently discovered in a
foreign private collection and
was identiﬁed as the earliest
known drawing of the teenage
artist is shown for the ﬁrst time
on this exhibition.
A kiállítás a reneszánsz mester
és kortársai nyolcvan művét
mutatja be. Michelangelo
harminc, a világ legrangosabb
gyűjteményeiből, többek között
a londoni British Museumból,
a ﬁrenzei Uﬃziből és a párizsi
Louvre-ból kölcsönzött
alaktanulmánya érkezett
Budapestre. A kiállításon
látható először az a rajz, amelyet
nemrégiben fedeztek fel egy
külföldi magángyűjteményben
s a tizenéves művész legkorábbi
ismert rajzaként azonosítottak.

XIV., Dózsa György út 41.
Tu–Su: 10am – 17.30pm
www.szepmuveszeti.hu

Museum of Fine Arts
Szépművészeti Múzeum
Michelangelo Buonarroti: Fejtanulmány/Studies for a Head, c. 1529-1530 körül
Firenze, Casa Buonarroti, Fondazione Casa Buonarroti, Firenze. Photo © Associazione MetaMorfosi, Roma

BUDAPEST
2B Gallery
2B Galéria
IX., Ráday u. 47.
Mo–Fr: 10.30am – 6pm
www.2b-org.hu
23/05/2019 – 21/06/2019
City of animals
Állatok városa
The main focus of the cooperation
between Finnish artist Heini Nieminen
and Katalin Tesch is wildlife urbanisation:
the worldwide phenomenon of animal
adaptation and migration into an urban
environment. Although the artists have
a shared interest in the subject, they
possess slightly diﬀerent perspectives:
Tesch’s projects are characterised by the
use of new media and Nieminen’s works
are marked by environmental themes.
Heini Nieminen ﬁnn művész és Tesch Katalin
2013 óta dolgozik együtt országokon
átívelő kollaborációban. Együttműködésük
fő témája az élővilág urbanizációja: a
vadon élő állatok beilleszkedése és
megtelepedése az ember által kialakított
környezetben. Habár tematikájuk közös,
nézőpontjuk némileg eltér egymástól,
Tesch fő eszköze az új média, míg Nieminen
munkáit a környezettel kapcsolatos témák
határozzák meg.

Barabas Mansion
Barabás Villa
XII., Városmajor u. 44.
Mo–Th: 9am – 6pm, Su: 9am – 1pm
www.barabasvilla.hu
13/06/2019 – 30/06/2019
MOME photo 1.0 | 1.0 English | Street
photo
MOME fotó 1.0 | 1.0 English | Streetfotó

egyike – jelen pillanatban a nagyobbik –
a fotó médiumára, míg a másik a kortárs
magyar képzőművészet kiemelkedő
középgenerációs ﬁguratív és absztrakt
alkotóinak munkásságára fókuszál.

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

IX., Ráday u. 28.
Mo–Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 5pm
www.bibliamuzeum.com

17/05/2019 – 30/06/2019
Arcana
Arcana
The private Hungarian art collection called
Arcana Collection can be divided, as per
thematic and genre-based speciﬁcations,
into two units that, at times, enter into
dialogue with one another. The larger of
these units focuses on the medium of
photography, while the other concentrates
on the oeuvres of prominent ﬁgurative
and abstract artists from the middle
generation of Hungarian contemporary art.
Az Arcana névre hallgató hazai kortárs
magángyűjtemény a tematikus és
műfaji meghatározottságok alapján
két, egymással esetenként dialogikus
viszonyban is álló egységre bontható. Ezek

Korean Cultural Center
Koreai Kulturális
Központ
XII., Csörsz u. 49-51.
Mo–Fr: 12.30pm – 8pm
http://hungary.korean-culture.
org/hu
01/04/2019 – 28/06/2019
Tradition and fashion: the healing
journey to ourselves
Hagyomány és divat: gyógyító utazás
önmagunkhoz

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

08/05/2019 – 21/09/2019
PARIS – PARIS! – “If I rise on the wings
of the dawn” (Psalm 139,9)
PÁRIZS ‒ PARIS! ‒ „Ha a hajnal
szárnyaira kelnék” (Zsoltárok 139,9)

III., Lajos u. 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://budapestgaleria.hu

Lajos Barta was born in Budapest in 1899,
then, in 1965, he moved to the GDR. The
sculptor personally experienced the
oppression of two dictatorships and also
the freedom of democracy. His exhibited
works are conceptualized by presenting
the historical background, while discussing
how to preserve artistic independence
under the changing historical conditions.
Az 1899-ben Budapesten született, majd
1965-ben az NSZK-ba költözött Barta
Lajos szobrászművész személyesen
tapasztalta meg két diktatúra elnyomását,
majd a demokrácia szabadságát. Kiállított
művei a történelmi háttér bemutatásával
kerülnek összefűzésre úgy, hogy közben
azt a kérdést járják körül, miként lehet
megőrizni a művészi függetlenséget a
változó történelmi körülmények között.

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

Bible Museum
Bibliamúzeum

Budapest Gallery
Budapest Galéria

30/05/2019 – 22/09/2019
Lajos Barta: Survival strategies
Barta Lajos: Túlélési stratégiák

Graphic artist cum art therapist Quack
Gongjoo and fashion designer Ro Juhyun
are declaring their path to self-knowledge
and healing through the act of drawing
lines with a variety of media. The exhibition
looks for the answer to how the ‘I’ is
expressed in ’clothes’, as well as examining
the feelings, inner and outer conditions
associated with the search via installations
and tools of art therapy.
Quack Gongjoo graﬁkus, művészetterapeuta és Ro Juhyun divattervező különféle
médiumokkal, a vonalhúzás aktusán keresztül vallanak önismereti és gyógyulási
útjukról közös kiállításukon. A tárlat arra
keresi a választ, miként fejeződik ki az ’én’
a ’ruhákban’, valamint az installációk és a
művészetterápia eszközeivel vizsgálja az
útkereséshez kapcsolódó érzéseket, belső
és külső viszonyokat.

The Moholy-Nagy University of Art
and Design has been organising
its photography courses for years,
culminating in an exhibition presenting
the works of the graduating students. The
courses and the exhibition reﬂect the spirit
of MOME: beside the technical knowledge,
emphasising the critical approach
of photography to help participants
in shaping their visual views and
transforming their thoughts into images.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
évek óta megrendezi fotótanfolyamait,
melyeket a végzős hallgatók munkáit
bemutató kiállítás zár. A kurzusok
és a kiállítás a MOME szellemiségét
tükrözik: a technikai ismeretek mellett
kiemelt szerepet kap a fotográﬁa kritikai
megközelítése, mely a résztvevők vizuális
véleményformálásában és az önálló
gondolatok képpé alakításában nyújt
segítséget.

A selection of works by Hungarian artists
living in Paris are exhibited at the Bible
Museum. The art treasures that arrived
from the collection of the art collector
couple, Judith Nemes and András SzöllősiNagy are the evidence of the twentiethcentury cultural connections between the
two countries and can also be placed into
a biblical context, so the exhibition is not
simply an array of works of art.
Párizsban élt és élő magyar művészek
alkotásainak válogatásából nyílt kiállítás a
Bibliamúzeumban. A műgyűjtő házaspár,
Nemes Judith és Szöllősi-Nagy András
gyűjteményéből érkezett műkincseket
– melyek két ország huszadik századi
kultúr-kapcsolódásainak bizonyítékai
– bibliai kontextusba is helyezhetjük,
vagyis a tárlat nem csupán műalkotások
összessége.

jelentett fontos állomást. A Fekete Lyuk
egy generáció számára volt az avantgárd
és alternatív kultúra helyszíne.

10/04/2019 – 25/08/2019
Bauhaus 100. Program for the Now –
Contemporary Viewpoints
Bauhaus100. Program a mának –
Kortárs nézőpontok

Municipal Picture Gallery
– Kiscelli 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
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

The exhibition introduces the work
carried out at the Bauhaus in thematic
focus groups (e.g. colour theory, the cube
house, vision/utopia, modelling, light art,
theatre, etc.), with the works of mostly
contemporary artists centred around
these. It is an attempt to reread this unique
modernist utopia, to look back on it and to
evoke it from a contemporary viewpoint.
A kiállítás olyan tematikus
fókuszcsoportokban mutatja be
a Bauhaus tevékenységét, mint a
színelmélet, a kockaház, a vízió/utópia,
a tárgyformálás, a fényművészet vagy
éppen a színház, amelyek köré nagyrészt
kortárs alkotók munkái szerveződnek.
A tárlat kísérlet ennek az egyedülálló
modernista utópiának az újraolvasására,
visszatekintésre és kortárs nézőpontból
történő felidézésére.

19/04/2019 – 23/06/2019
SIGNAL – The Story of (Post)
Conceptual Art in Slovakia
SIGNAL – Konceptuális és
posztkonceptuális tendenciák a
szlovák képzőművészetben
The exhibition introduces one of the
crucial trends present in modern and
contemporary Slovak art. It focuses on
the origination of and the developments
in Conceptual and Post-Conceptual Art of
the past 50 years in Slovakia, i.e. from the
alternative unoﬃcial scene of the 1960s
through the artistic platform after 1989 to
the latest tendencies.
A kiállítás a kortárs szlovák
képzőművészet egyik legmarkánsabb
irányzatát mutatja be az utóbbi ötven
év legjelentősebb szlovák alkotóinak
munkásságán keresztül. A kiállítás
súlypontját a hatvanas-hetvenes
évek nem hivatalos szcénájának
konceptuális művészeti pozíciói képezik,
szoros összefüggésben a 90-es évek
posztkonceptuális törekvéseivel, valamint
a legújabb tendenciák képviselőivel.

Hungarian House of
Photography – Manó
Mai House
Magyar Fotográfusok
Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
22/05/2019 – 18/08/2019
The Many Lives of Erik Kessels
Erik Kessels több élete
The exhibition presents the photographic
body of work of Dutch artist, designer and
curator Erik Kessels by way of seventeen
projects and an installation comprising
many hundreds of photos and occupying
entire spaces. Over the twenty years of
his career, Kessels has come to the fore as
one of the main and unquestionable points
of reference in the ﬁeld of so-called “found
photography”.
A kiállítás tizenhét projekten és egy sok száz
képet felvonultató és teljes tereket elfoglaló
installáción keresztül vezet végig Erik Kessels
holland művész, formatervező és kurátor
fotográﬁai életművén. Pályája húsz éve alatt
Kessels az úgynevezett „talált fotográﬁa”
műfajának egyik legfőbb, megkerülhetetlen
hivatkozási pontjává nőtte ki magát.

Hungarian
National Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
28/03/2019 – 28/07/2019
Bauhaus100. Abstract Revue –
Selected works from the Legacy of
Andor Weininger
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.

17/04/2019 – 25/08/2019
Every Past Is My Past
#twentiethcentury
#photography #Fortepan
Minden múlt a múltam
#huszadikszázad #privátfotó
#Fortepan
Every Past Is My Past displays a selection
of more than three hundred pictures from
the popular Fortepan digital photo-archives,
which is now ten years old. The photographs
are closely intertwined with Hungary’s
20th-century history. The images capture
the period in many ways and layers but
the focus is on the perspective of ordinary
people and their experiences conveyed
by private photographs, which form the
backbone of the collection.
A kiállítás a népszerű Fortepan digitális
fotóarchívum anyagából vonultat fel egy
több mint háromszáz darabos válogatást.
A kiállított képek szorosan kapcsolódnak
Magyarország XX. századi történelméhez.
Az adott kor, melyben készültek, sokféle
módon, számos rétegben jelenik meg
ezeken a képeken, de a hangsúlyt a
gyűjtemény gerincét adó privát fotókon
keresztül az átlagember nézőpontja és
életeseményei kapják.

Hungarian
National Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ

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

VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.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 Magyar Nemzeti Múzeum legújabb
időszaki kiállítása arra tesz kísérletet,
hogy az 1848-1849. évi szabadságharc
legvitatottabb alakja, Görgei Artúr (18181916) 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.

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.

07/06/2019 – 01/08/2019
Jacques Henri Lartigue –
Life in Color
Jacques Henri Lartigue – Life in Color

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
26/04/2019 – 25/08/2019
COVER /// AGE | 2nd National Salon
of Architecture
TÉR /// ERŐ | II. Építészeti Nemzeti
Szalon
In the last ﬁve years, the Kunsthalle has
served as the venue for the National
Salons, where the fresh achievements of
various creative genres are presented. This
year, it’s architecture’s turn again, with
the exhibition presenting the outstanding
results of Hungarian architecture with
special emphasis on communal force and
collective activity in architectural spaces.
Az elmúlt öt évben a Műcsarnokban
műfajonkénti elosztásban valósultak
meg az egyes művészeti ágak friss
teljesítményét bemutató Szalonok. Idén
újra Építészeti Szalon következik, amelyen
a kimagasló hazai építészeti eredmények
bemutatásával különös hangsúlyt kap az
építészeti térben és annak létrehozásában
egyre fontosabbá váló közösségi erő, az
együttes aktivitás.

15/05/2019 – 30/06/2019
Principles | An exhibition by Sándor
Bátai
Princípiumok | Bátai Sándor kiállítása
The collection of works on display in
the Principles exhibition explores the
parallels between man-made and natural
forms. These are highlighted by a puritan
installation that shows the individual
works as ‘fossils’, deliberately invoking
the milieu of a traditional museum. The
exhibition is a call to contemplation: within
the broad space of the intellect, we can
ruminate on the magical impulses and
secrets of art, and in this context, on
existence itself.
A kiállításon bemutatott műegyüttes az
ember és a természet alkotta formák
azonosságát kutatja. Ezt emeli ki a
puritán installáció, mely az egyes műveket
mintegy ’leletként’ mutatja be, tudatosan
megidézve a hagyományos múzeumi
közeget. A tárlat szemlélődésre hív: a
szellem tágas terében gondolkodhatunk
el a művészet mágikus mozzanatairól és
titkairól, valamint ezzel összefüggésben
létünkről.

One of the surprise-oeuvres of
photography is that of the French painter
Jacques Henri Lartigue, who was born 125
years ago. He became a world-renowned
photographer at the age of 69, following
his extremely successful solo exhibition
that was showcased at the Museum of
Modern Art (MoMA) in New York. Lartigue
is a photographer of the bright side of life,
whose visual diary reveals a history of the
20th century ﬁlled with beauty and joyful
moments.
A fotográﬁai meglepetés-életművek
közül az egyik a 125 éve született
Jacques Henri Lartigue francia festőé,
aki hatvankilenc évesen a New York-i
Museum of Modern Art-ban (MoMA)
bemutatott egyéni kiállításának
hatalmas sikere nyomán lett világhírű,
mint fotográfus. Lartigue az élet napos
oldalának fényképésze, képes naplója a
huszadik század szépséggel és derűs
pillanatokkal teli történetét mutatja meg.

Vasarely Museum
Vasarely Múzeum
III., Szentlélek tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
http://.vasarely.hu
13/06/2019 – 22/09/2019
Moon Museum. 1969. Art and space
Holdmúzeum 1969.
Művészet és világűr
The 50th anniversary of the Moon Landing
is the subject of the exhibition. The most
important piece of the exhibition is the
Moon Museum, which is also featured in
the title of the exhibition. It is a nail-sized
ceramic tile that really landed on the Moon
and was sent there as a message to aliens
about American contemporary art with
miniature drawings by Andy Warhol, John
Chamberlain, Robert Rauschenberg and
Claes Oldenburg on it.
A kiállítás apropója a holdraszállás
ötvenedik évfordulója. A tárlat
sztárdarabja a kiállítás címében is szereplő
Holdmúzeum, egy körömnyi méretű,
a Holdat valóban megjárt kerámialap,
amely a földönkívüliek számára kívánt
üzenni az amerikai kortárs művészetről
olyan alkotók miniatűr rajzaival, mint
Andy Warhol, John Chamberlain, Robert
Rauschenberg vagy Claes Oldenburg.

06/04/2019 – 30/06/2019
The Triumph of the Body
– Michelangelo and
Sixteenth-century Italian
Draughtsmanship
A test diadala. Michelangelo
és a 16. századi itáliai
rajzművészet
The exhibition presents eighty
works of the Renaissance
master and his contemporaries.
Thirty ﬁgure studies of
Michelangelo arrived to
Budapest from the world’s most
prestigious collections, including
the British Museum in London,
the Uﬃzi in Florence, and the
Louvre in Paris. A drawing that
was recently discovered in a
foreign private collection and
was identiﬁed as the earliest
known drawing of the teenage
artist is shown for the ﬁrst time
on this exhibition.
A kiállítás a reneszánsz mester
és kortársai nyolcvan művét
mutatja be. Michelangelo
harminc, a világ legrangosabb
gyűjteményeiből, többek között
a londoni British Museumból,
a ﬁrenzei Uﬃziből és a párizsi
Louvre-ból kölcsönzött
alaktanulmánya érkezett
Budapestre. A kiállításon
látható először az a rajz, amelyet
nemrégiben fedeztek fel egy
külföldi magángyűjteményben
s a tizenéves művész legkorábbi
ismert rajzaként azonosítottak.

XIV., Dózsa György út 41.
Tu–Su: 10am – 17.30pm
www.szepmuveszeti.hu

Museum of Fine Arts
Szépművészeti Múzeum
Michelangelo Buonarroti: Fejtanulmány/Studies for a Head, c. 1529-1530 körül
Firenze, Casa Buonarroti, Fondazione Casa Buonarroti, Firenze. Photo © Associazione MetaMorfosi, Roma

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

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
17/03/2019 – 14/07/2019
Lake Balaton - Photos from the 1950s,
60s and 70s
Balatoni nyár – Írófényképek az 1950es, 60-as, 70-es évekből
Hungarian writers and poets at Lake
Balaton – this is the theme of the
exhibition that displays the photo
collection of the Petőﬁ Literary Museum.
The exhibition, which recalls the summer
vibe, features more than a hundred
photographs, including unknown, so far
unpublished photos of Lake Balaton. The
photographs, the diary entries, excerpts
of letters and quotes provide an exciting
description of the 1950s, 60s and 70s.
A magyar írók és költők balatoni
térfoglalásáról szól a Petőﬁ Irodalmi
Múzeum fotógyűjteményét bemutató
kiállítás. A nyári hangulatot idéző tárlat több
mint száz fényképet vonultat fel, köztük
ismeretlen, eddig be nem mutatott balatoni
fotográﬁákat. A fényképek és a mellettük
olvasható napló- illetve levélrészletek és
idézetek izgalmas korrajzot adnak az 1950es, 60-as, 70-es évekről.

DEBRECEN
Déri Museum
Déri Múzeum

GG Tánc Eger

Carnations and Roses

Clébio Oliveira:

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
23/03/2019 – 07/07/2019
Rewritable stories
Újraírható történetek
The central question of the
methodically constructed project
of ROTERS&SZOLNOKI entitled
Wunderblock is what the creation of
personal and collective identity means
in the often turbulent socio-historical
context of the 20th century? The
National Textbook founded and led
by Zsolt Keserue concentrates on the
development of critical thinking and the
capability of reﬂection by comparing the
often contradictory narratives of historical
memory varying from nation to nation.
A ROTERS&SZOLNOKI (Katharina Roters
és Szolnoki Jozsef) alkotópáros, illetőleg
a Zsolt Keserue által jegyzett projektek
közösek abban, hogy az identitáskonstrukció, identitás-újraírás folyamatait
tematizálják a gyorsan és sokszor
drámaian változó történelmi körülmények
között. A problémát különböző
léptékekben vizsgálják: az egyén, a
csoport és a nemzet szintjén egyaránt.

ESZTERGOM

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

2019. június 6. csütörtök 19.30

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

Esztergom Castle
Museum of the
Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi
Vármúzeuma
Esztergom, Szent István tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.varmegom.hu
12/05/2019 – 30/06/2019
Károly Lotz: The death of Hunyadi
Lotz Károly: Hunyadi halála
Visitors to the Castle Museum of the
Hungarian National Museum in Esztergom
can become acquainted with one of
the great works of Károly Lotz and the
painting’s extraordinary story this month.
The oil painting entitled The death of
Hunyadi, a masterpiece by one of the
most important representatives of the
19th century academic Hungarian wall and
portrait painting, has been transferred
from the museum’s storage to the
exhibition space in collaboration with the
Bálint Balassa Museum.
Lotz Károly egyik jelentős alkotását és
annak különös történetét ismerhetik
meg mindazok, akik ellátogatnak
ebben a hónapban a Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi Vármúzeumába. A
19. századi akadémikus magyar fal- és
portréfestészet fontos képviselőjének
Hunyadi halála című olajfestménye
a Balassa Bálint Múzeummal
együttműködve került a múzeumi
raktárból a kiállítótérbe.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
12/06/2018 – 31/12/2019
In the Land of Pyramids
A piramisok országában
Rezső Soó travelled to Egypt in the mid1960s, crossing the Nile Valley between
Cairo and Aswan, and exploring the area
around Alexandria and Port Saíd with his
camera. In the exhibition we can see the
photos from Soó’s heritage that portray
the aims of the botanist’s journey and
the unique natural and cultural values
of the desert country in the most
spectacular way.
Soó Rezső az 1960-as évek közepén
utazott Egyiptomba, a Nílus-völgy Kairó
és Asszuán közötti szakaszát, valamint
Alexandria és Port Szaíd kikötővárosok
környékét járta be fényképezőgépével.
A tárlaton a Soó-fotóhagyaték
felvételeiből azokat láthatjuk, amelyek
a leglátványosabban mutatják be a
botanikus útjának céljait, valamint a
sivatagai ország egyedülálló természeti
és kulturális értékeit.

21/03/2019 – 04/08/2019
The works of József Rippl-Rónai
from the Antal-Lusztig Collection
Rippl-Rónai József alkotásai az
Antal-Lusztig Gyűjteményből
The interesting aspect of the exhibition is
that József Rippl-Rónai, one of the leading
ﬁgures of modern Hungarian painting,
and his art is presented to the public from
the collector’s point of view. The AntalLusztig Collection, which consists of over
4,500 items, contains a number of works
that are indispensable when presenting
an important creative career and the 49
works on display here by Rippl-Rónai are
suﬃcient to give a cross-section of the
artist’s work.
A modern magyar festészet egyik
vezéralakját, Rippl-Rónai Józsefet
és művészetét bemutató válogatás
érdekessége, hogy egy gyűjtő
szemszögéből mutatja be az életművet.
A több mint 4500 darabból álló AntalLusztig-gyűjtemény ugyanis számtalan
olyan művet rejt magában, amely
megkerülhetetlen egy-egy fontos
alkotói pálya bemutatásakor, a most
látható 49 mű pedig alkalmas arra, hogy
a keresztmetszetét adja a művész
munkásságának.

PÉCS
Csontváry Museum
Csontváry Múzeum
Pécs, Janus Pannonius u. 11.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.jpm.hu
10/05/2019 – 30/06/2020
The ﬁrst villages – the bygone
world of the New Stone Age
in Southern Transdanubia
Az első falvak – az újkőkor
letűnt világa a Dél-Dunántúlon
During the excavations that preceded
the construction of the M6 motorway,
many previously unexplored large-scale
archaeological sites were discovered,
including some dating back to the New
Stone Age. The exhibition of the Janus
Pannonius Museum and the Institute
of Archaeology Research Centre for the
Humanities of the Hungarian Academy
of Sciences presents a signiﬁcant
archaeological heritage of local Neolithic
communities in light of the latest research
results.
Az M6-os autópálya építését megelőző
feltárások során számos korábban
ismeretlen, nagykiterjedésű lelőhely
látott napvilágot, többek között az újkőkor
időszakából. A pécsi Janus Pannonius
Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Régészeti Intézetének
közös kiállítása a helyi újkőkori
közösségek közép-európai szinten is
jelentős régészeti örökségét mutatja be, a
legújabb kutatási eredmények tükrében.

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
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.

SZENTENDRE
Czóbel Museum
Czóbel Múzeum

felvételekből válogatva igyekszik képet
adni arról, milyen jelentős műalkotások
tűntek el szinte nyomtalanul az
életműből.

26/04/2019 – 12/04/2020
Czóbel reconsidered 4.0 – Mysteries
at the museum – Research in focus
Újragondolt Czóbel 4.0 – Rejtélyek a
múzeumban – Fókuszban a kutatás

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
Black and white reproductions of the
works by Béla Czóbel that were created
in the ﬁrst half of his career, until 1925
– but the whereabouts of the original
works 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, which
disappeared almost without a trace from
the oeuvre, actually are.
A kiállításon Czóbel Béla azon műveinek
fekete-fehér reprodukciói szerepelnek,
melyek a csaknem az egész huszadik
századon átívelő életpályája 1925ig terjedő, első felében születtek, de
hollétük jelenleg ismeretlen. A tárlat
a bemutatott művek mellett archív

The fourth exhibition since the reopening
diﬀers from the previous concepts. The
most spectacular change is that now
beside the museum’s space, the exhibition
extends to the Ilosvai wing of the building.
Here, we can see the masterpieces of
Czóbel’s lost, lurking works and also
archive photographs of the works which
if they re-appeared, would signiﬁcantly
change the perception of his legacy.
Az újranyitást követő újrarendezések
sorában negyedik tárlat eltér a korábbi
koncepcióktól. A leglátványosabb
változás, hogy ezúttal nem csak a
múzeum területére, hanem az Ilosvai
épületszárnyra is kiterjed a kiállítás. Itt
Czóbel elveszett, lappangó művei közül
válogatva azon remekműveit, illetve archív
fotókat láthatunk, melyek előkerülése
jelentősen befolyásolná az életmű
megítélését.

Janus Pannonius
Museum –
Museum Gallery
Janus Pannonius
Múzeum –
Múzeum Galéria
Pécs, Káptalan u. 4.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
18/04/2019 – 31/08/2019
This Beer
Ez sör!
At the exhibition, we can learn about
the history of beer production and the
customs of beer consumption. We can
time-travel from the “drinking culture”
of our conquering ancestors to the
medieval “beer educators”, check out the
activities of German and Czech brewers.
In addition, we can get to know the history
of our largest beer brewing companies,
the state’s role in brewing, today’s craft
breweries and the festivals created by
their initiative.
A kiállításon mindent megtudhatnak a
sörgyártás történetéről és a sörfogyasztás
szokásairól. Időutazást tehetünk a
honfoglaló őseink italkultúrájától a
középkori sernevelők, s a német és cseh
sörfőzők tevékenységéig, emellett a
legnagyobb üzemeink történetét, az állami
sörfőzést, a napjainkban működő kisüzemi
főzdéket és a kezdeményezésükre
létrejövő fesztiválokat is megismerhetjük.

Zsolnay Cultural Quarter
– m21 Gallery
Zsolnay Kulturális
Negyed – m21 Galéria

June 2019

Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.zsolnaynegyed.hu
17/05/2019 – 10/11/2019
Munkácsy in the Zsolnay
Cultural Quarter
Munkácsy a Zsolnay Negyedben
The exhibition of the world-famous
Hungarian painter is being hosted by
the m21 Gallery of the Zsolnay Cultural
Quarter in Pécs for half a year. The
displayed selection is part of the
collection of Hungarian and American
collector Imre Pákh, and the uniqueness
of the show is that three images will be
displayed for the ﬁrst time.
A világhírű magyar festőzseni
kiállításának ad otthont fél éven át
a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed
m21 Galériája. A kiállított gyűjtemény
Pákh Imre magyar–amerikai
műgyűjtő kollekciójának része, a tárlat
különlegességét pedig az adja, hogy
három kép most először lesz látható.
Munkácsy Műteremben V. című képe, a
Tanulmány az Éjszakai csavargók című
képhez, valamint Halmi Artúr Munkácsy
Mihály Párizsi műtermében című alkotása.

Halász Castle
Halász-kastély

SZEGED
Black House
Fekete ház
Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu

Péreli Zsuzsa, János vitéz-sorozat
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30/03/2019 – 30/06/2019
Picture Stories from the masters of Hungarian graphics
Kép-Történetek a magyar graﬁka mestereitől
The exhibition gives an insight into the exciting and magically diverse world of contemporary Hungarian graphics.
The interlocking spaces of Halász Castle provide an opportunity to present an era or an artist’s oeuvre independently,
and at the same time the exhibition provides a snapshot of the narrow but more exclusive circle of masters working with
diﬀerent graphic techniques, from the classical artists through the inﬂuential ﬁgures of our time to the younger generation.
A kiállítás a kortárs magyar graﬁka izgalmas és varázslatosan sokszínű világába enged betekintést. A Halász-kastély
egymásba nyíló terei alkalmat adnak egy-egy korszak vagy alkotó munkásságának önálló bemutatására, ugyanakkor a tárlat
körképet nyújt a különböző graﬁkai technikákkal dolgozó mesterek szűk, de annál exkluzívabb köréről, a ma már
klasszikusnak számító alkotóktól korunk meghatározó művészein át egészen a ﬁatal nemzedékig.

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

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
17/03/2019 – 14/07/2019
Lake Balaton - Photos from the 1950s,
60s and 70s
Balatoni nyár – Írófényképek az 1950es, 60-as, 70-es évekből
Hungarian writers and poets at Lake
Balaton – this is the theme of the
exhibition that displays the photo
collection of the Petőﬁ Literary Museum.
The exhibition, which recalls the summer
vibe, features more than a hundred
photographs, including unknown, so far
unpublished photos of Lake Balaton. The
photographs, the diary entries, excerpts
of letters and quotes provide an exciting
description of the 1950s, 60s and 70s.
A magyar írók és költők balatoni
térfoglalásáról szól a Petőﬁ Irodalmi
Múzeum fotógyűjteményét bemutató
kiállítás. A nyári hangulatot idéző tárlat több
mint száz fényképet vonultat fel, köztük
ismeretlen, eddig be nem mutatott balatoni
fotográﬁákat. A fényképek és a mellettük
olvasható napló- illetve levélrészletek és
idézetek izgalmas korrajzot adnak az 1950es, 60-as, 70-es évekről.

DEBRECEN
Déri Museum
Déri Múzeum

GG Tánc Eger

Carnations and Roses

Clébio Oliveira:

Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
23/03/2019 – 07/07/2019
Rewritable stories
Újraírható történetek
The central question of the
methodically constructed project
of ROTERS&SZOLNOKI entitled
Wunderblock is what the creation of
personal and collective identity means
in the often turbulent socio-historical
context of the 20th century? The
National Textbook founded and led
by Zsolt Keserue concentrates on the
development of critical thinking and the
capability of reﬂection by comparing the
often contradictory narratives of historical
memory varying from nation to nation.
A ROTERS&SZOLNOKI (Katharina Roters
és Szolnoki Jozsef) alkotópáros, illetőleg
a Zsolt Keserue által jegyzett projektek
közösek abban, hogy az identitáskonstrukció, identitás-újraírás folyamatait
tematizálják a gyorsan és sokszor
drámaian változó történelmi körülmények
között. A problémát különböző
léptékekben vizsgálják: az egyén, a
csoport és a nemzet szintjén egyaránt.

ESZTERGOM

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

2019. június 6. csütörtök 19.30

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

Esztergom Castle
Museum of the
Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi
Vármúzeuma
Esztergom, Szent István tér 1.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.varmegom.hu
12/05/2019 – 30/06/2019
Károly Lotz: The death of Hunyadi
Lotz Károly: Hunyadi halála
Visitors to the Castle Museum of the
Hungarian National Museum in Esztergom
can become acquainted with one of
the great works of Károly Lotz and the
painting’s extraordinary story this month.
The oil painting entitled The death of
Hunyadi, a masterpiece by one of the
most important representatives of the
19th century academic Hungarian wall and
portrait painting, has been transferred
from the museum’s storage to the
exhibition space in collaboration with the
Bálint Balassa Museum.
Lotz Károly egyik jelentős alkotását és
annak különös történetét ismerhetik
meg mindazok, akik ellátogatnak
ebben a hónapban a Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi Vármúzeumába. A
19. századi akadémikus magyar fal- és
portréfestészet fontos képviselőjének
Hunyadi halála című olajfestménye
a Balassa Bálint Múzeummal
együttműködve került a múzeumi
raktárból a kiállítótérbe.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
12/06/2018 – 31/12/2019
In the Land of Pyramids
A piramisok országában
Rezső Soó travelled to Egypt in the mid1960s, crossing the Nile Valley between
Cairo and Aswan, and exploring the area
around Alexandria and Port Saíd with his
camera. In the exhibition we can see the
photos from Soó’s heritage that portray
the aims of the botanist’s journey and
the unique natural and cultural values
of the desert country in the most
spectacular way.
Soó Rezső az 1960-as évek közepén
utazott Egyiptomba, a Nílus-völgy Kairó
és Asszuán közötti szakaszát, valamint
Alexandria és Port Szaíd kikötővárosok
környékét járta be fényképezőgépével.
A tárlaton a Soó-fotóhagyaték
felvételeiből azokat láthatjuk, amelyek
a leglátványosabban mutatják be a
botanikus útjának céljait, valamint a
sivatagai ország egyedülálló természeti
és kulturális értékeit.

21/03/2019 – 04/08/2019
The works of József Rippl-Rónai
from the Antal-Lusztig Collection
Rippl-Rónai József alkotásai az
Antal-Lusztig Gyűjteményből
The interesting aspect of the exhibition is
that József Rippl-Rónai, one of the leading
ﬁgures of modern Hungarian painting,
and his art is presented to the public from
the collector’s point of view. The AntalLusztig Collection, which consists of over
4,500 items, contains a number of works
that are indispensable when presenting
an important creative career and the 49
works on display here by Rippl-Rónai are
suﬃcient to give a cross-section of the
artist’s work.
A modern magyar festészet egyik
vezéralakját, Rippl-Rónai Józsefet
és művészetét bemutató válogatás
érdekessége, hogy egy gyűjtő
szemszögéből mutatja be az életművet.
A több mint 4500 darabból álló AntalLusztig-gyűjtemény ugyanis számtalan
olyan művet rejt magában, amely
megkerülhetetlen egy-egy fontos
alkotói pálya bemutatásakor, a most
látható 49 mű pedig alkalmas arra, hogy
a keresztmetszetét adja a művész
munkásságának.

PÉCS
Csontváry Museum
Csontváry Múzeum
Pécs, Janus Pannonius u. 11.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.jpm.hu
10/05/2019 – 30/06/2020
The ﬁrst villages – the bygone
world of the New Stone Age
in Southern Transdanubia
Az első falvak – az újkőkor
letűnt világa a Dél-Dunántúlon
During the excavations that preceded
the construction of the M6 motorway,
many previously unexplored large-scale
archaeological sites were discovered,
including some dating back to the New
Stone Age. The exhibition of the Janus
Pannonius Museum and the Institute
of Archaeology Research Centre for the
Humanities of the Hungarian Academy
of Sciences presents a signiﬁcant
archaeological heritage of local Neolithic
communities in light of the latest research
results.
Az M6-os autópálya építését megelőző
feltárások során számos korábban
ismeretlen, nagykiterjedésű lelőhely
látott napvilágot, többek között az újkőkor
időszakából. A pécsi Janus Pannonius
Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Régészeti Intézetének
közös kiállítása a helyi újkőkori
közösségek közép-európai szinten is
jelentős régészeti örökségét mutatja be, a
legújabb kutatási eredmények tükrében.

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
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.

SZENTENDRE
Czóbel Museum
Czóbel Múzeum

felvételekből válogatva igyekszik képet
adni arról, milyen jelentős műalkotások
tűntek el szinte nyomtalanul az
életműből.

26/04/2019 – 12/04/2020
Czóbel reconsidered 4.0 – Mysteries
at the museum – Research in focus
Újragondolt Czóbel 4.0 – Rejtélyek a
múzeumban – Fókuszban a kutatás

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
Black and white reproductions of the
works by Béla Czóbel that were created
in the ﬁrst half of his career, until 1925
– but the whereabouts of the original
works 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, which
disappeared almost without a trace from
the oeuvre, actually are.
A kiállításon Czóbel Béla azon műveinek
fekete-fehér reprodukciói szerepelnek,
melyek a csaknem az egész huszadik
századon átívelő életpályája 1925ig terjedő, első felében születtek, de
hollétük jelenleg ismeretlen. A tárlat
a bemutatott művek mellett archív

The fourth exhibition since the reopening
diﬀers from the previous concepts. The
most spectacular change is that now
beside the museum’s space, the exhibition
extends to the Ilosvai wing of the building.
Here, we can see the masterpieces of
Czóbel’s lost, lurking works and also
archive photographs of the works which
if they re-appeared, would signiﬁcantly
change the perception of his legacy.
Az újranyitást követő újrarendezések
sorában negyedik tárlat eltér a korábbi
koncepcióktól. A leglátványosabb
változás, hogy ezúttal nem csak a
múzeum területére, hanem az Ilosvai
épületszárnyra is kiterjed a kiállítás. Itt
Czóbel elveszett, lappangó művei közül
válogatva azon remekműveit, illetve archív
fotókat láthatunk, melyek előkerülése
jelentősen befolyásolná az életmű
megítélését.

Janus Pannonius
Museum –
Museum Gallery
Janus Pannonius
Múzeum –
Múzeum Galéria
Pécs, Káptalan u. 4.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.hu
18/04/2019 – 31/08/2019
This Beer
Ez sör!
At the exhibition, we can learn about
the history of beer production and the
customs of beer consumption. We can
time-travel from the “drinking culture”
of our conquering ancestors to the
medieval “beer educators”, check out the
activities of German and Czech brewers.
In addition, we can get to know the history
of our largest beer brewing companies,
the state’s role in brewing, today’s craft
breweries and the festivals created by
their initiative.
A kiállításon mindent megtudhatnak a
sörgyártás történetéről és a sörfogyasztás
szokásairól. Időutazást tehetünk a
honfoglaló őseink italkultúrájától a
középkori sernevelők, s a német és cseh
sörfőzők tevékenységéig, emellett a
legnagyobb üzemeink történetét, az állami
sörfőzést, a napjainkban működő kisüzemi
főzdéket és a kezdeményezésükre
létrejövő fesztiválokat is megismerhetjük.

Zsolnay Cultural Quarter
– m21 Gallery
Zsolnay Kulturális
Negyed – m21 Galéria

June 2019

Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.zsolnaynegyed.hu
17/05/2019 – 10/11/2019
Munkácsy in the Zsolnay
Cultural Quarter
Munkácsy a Zsolnay Negyedben
The exhibition of the world-famous
Hungarian painter is being hosted by
the m21 Gallery of the Zsolnay Cultural
Quarter in Pécs for half a year. The
displayed selection is part of the
collection of Hungarian and American
collector Imre Pákh, and the uniqueness
of the show is that three images will be
displayed for the ﬁrst time.
A világhírű magyar festőzseni
kiállításának ad otthont fél éven át
a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed
m21 Galériája. A kiállított gyűjtemény
Pákh Imre magyar–amerikai
műgyűjtő kollekciójának része, a tárlat
különlegességét pedig az adja, hogy
három kép most először lesz látható.
Munkácsy Műteremben V. című képe, a
Tanulmány az Éjszakai csavargók című
képhez, valamint Halmi Artúr Munkácsy
Mihály Párizsi műtermében című alkotása.

Halász Castle
Halász-kastély

SZEGED
Black House
Fekete ház
Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
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30/03/2019 – 30/06/2019
Picture Stories from the masters of Hungarian graphics
Kép-Történetek a magyar graﬁka mestereitől
The exhibition gives an insight into the exciting and magically diverse world of contemporary Hungarian graphics.
The interlocking spaces of Halász Castle provide an opportunity to present an era or an artist’s oeuvre independently,
and at the same time the exhibition provides a snapshot of the narrow but more exclusive circle of masters working with
diﬀerent graphic techniques, from the classical artists through the inﬂuential ﬁgures of our time to the younger generation.
A kiállítás a kortárs magyar graﬁka izgalmas és varázslatosan sokszínű világába enged betekintést. A Halász-kastély
egymásba nyíló terei alkalmat adnak egy-egy korszak vagy alkotó munkásságának önálló bemutatására, ugyanakkor a tárlat
körképet nyújt a különböző graﬁkai technikákkal dolgozó mesterek szűk, de annál exkluzívabb köréről, a ma már
klasszikusnak számító alkotóktól korunk meghatározó művészein át egészen a ﬁatal nemzedékig.

