Dmitrij Kavarga | Anyag és test.
Mérgező antropocentrizmus

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Vas
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
1950-es, 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unknown, so far unpublished photos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 1950-es, 60-as, 70-es
évekről.

GYULA
Kohán Gallery
Kohán Képtár
Gyula, Béke sgrt. 35.
Tu, Th, Sa: 1.30pm – 6pm,
We, Fr, Su: 10am – 1pm
https://gyulakult.hu
01/06/2019 – 25/08/2019
From Nagybánya to Brașov.
Transylvanian painters from the Böhm
Collection
Nagybányától Brassóig. Erdélyi festők
a Böhm-gyűjteményből
Paintings that can rarely be seen in
Hungary, a collection of the most
signiﬁcant Hungarian and Saxon-related
private collections have arrived at the
Kohan Gallery in Gyula. Some items of
the cross-border collection of Germanybased Dr József Böhm – among others,
works by Sándor Ziﬀer, Csaba Vilmos
Perlrott, Noémi Ferenczy, Ernő Tibor and
János Mattis Teutsch – stand out even
from the international ﬁeld.
Magyarországon ritkán látható
festmények, a legjelentősebb magyar és
szász vonatkozású magángyűjtemények
közé sorolható kollekció érkezett
a gyulai Kohán Képtárba. A
Németországban élő dr. Böhm József
határon átnyúló gyűjteményének egyes
darabjai – többek között Ziffer Sándor,
Perlrott Csaba Vilmos, Ferenczy Noémi,
Tibor Ernő és Mattis Teutsch János
művei – a nemzetközi mezőnyből is
kiemelkednek.

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

MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
25/05/2019 – 04/08/2019
Sonic Weapons
Hangfegyverek
The three young sound artists –
Ádám Krasz, Ádám Jeneses and
Dániel Kophelyi – are former and
current students of the MOME and
the Hungarian University of Fine Arts.
Their works that sound and appear in
the black spaces of the exhibition are
fictitious and real examples of sonic
weaponry. Various sound installations
show how our voices can become
a weapon, a boundary between
acceptable and unacceptable sounds,
and how destructive silence can be.
A három pályakezdő hangművész –
Krasz Ádám, Jeneses Ádám és Kophelyi
Dániel – a MOME és a Képzőművészeti
Egyetem egykori és aktív hallgatója.
A kiállítás fekete tereiben felhangzó
és megjelenő munkáik a szónikus
fegyverkezés fiktív és valós példái.
A különféle hanginstallációk
megmutatják, hogyan válhat a saját
hangunk fegyverré, hol van a határ
befogadható és befogadhatatlan hangok
között, és milyen pusztító is lehet a
csend.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
21/03/2019 – 04/08/2019
The works of József Rippl-Rónai from
the Antal-Lusztig Collection
Rippl-Rónai József alkotásai az AntalLusztig 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
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 Kulturá
Kulturális
Negyed –
m21 Gal
aléria
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.

The Moscow-based artist is an
emblematic representative of socalled post-human art. His first
exhibition in Hungary focuses on his
Anthropocentrism Toxicosis series,
which thematises the vulnerability of
humanity, the changes in the physical
body and the mind. The site-specific
installation offers a view into the world
of a post-human vision.
A Moszkvában élő alkotó az úgynevezett
poszthumán művészet emblematikus
képviselője. Első magyarországi
tárlatának fókuszában a Mérgező
antropocentrizmus című sorozat
áll, amely az emberi populáció
kiszolgáltatottságát, a fizikai test és a
tudat változását tematizálja. A művész
által a helyszínen installált tárlat egy
poszthumán vízió nyomasztó világába
vezeti be a látogatót.

25/05/2019 – 01/09/2019
Kriszta Nagy x-T |
Sleeping Beauty is Dead
Nagy Kriszta x-T |
Csipke Rózsika halott
The new exhibition of Kriszta Nagy,
who is also a well-known singer under

the pseudonym Tereskova, is a huge
site-specific installation. The exhibition
reflects on a female experience that
can be best described as a neverending longing for the prince on a white
horse. The rewriting of Grimm’s original
narrative has resulted in a contemporary
project that makes us confront the fairy
tale about the girl who was cursed and
put into a hundred-year-long dream.
A Tereskova néven énekesként is
közismert alkotó új kiállítása egy
hatalmas helyspecifikus installáció.
A tárlat arra a női tapasztalatra reflektál,
amely a fehér lovon érkező herceg
után történő végtelen vágyakozásként
írható le. A Grimm-mese narratívájának
újraírásával frivol hangoltságú kortárs
projekt jött létre, amely szembesít
minket az átok révén százéves álomba
taszított lányról szóló mesével.

Black House
Fekete ház

Tihany hosted the first posthumous
exhibition of Béla Kondor in 1973. The
painter and graphic artist was soon
labelled as the “last icon painter” in
the publications about his art, which
refers to the icon-painting era of
his oeuvre, the universal nature of
Kondor’s worldview and his monastic
humility towards art. The material of the
exhibition is selected from this period
called the “iconic”, and also expands
the definition with the works that
emphasize construction.
Tihany adott otthont 1973-ban Kondor
Béla első posztumusz kiállításának. A
festő- és grafikusművész művészetét
elemző írásokban hamar megjelent az
„utolsó ikonfestő” titulus, mely egyszerre
utal az életmű ikonos korszakára, Kondor
világképének univerzális jellegére és a
művészet iránti szerzetesi alázatára.
A tárlat anyaga részben ebből az
ikonosnak nevezett korszakból válogat,
részben pedig kitágítja a meghatározást
a konstrukciót előtérbe helyező
művekkel.

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
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Béla Kondor – The Last Icon Painter
Kondor Béla – Az utolsó ikonfestő
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Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/03/2019 – 31/08/2019
Flood paintings from Szeged
„Szegedet lesujtva fölemeltem” –
Árvízi festmények
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 over-jacket 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
Czóbell Múzeum
M

July 2019

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 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.

ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu/
muveszetmalom
25/05/2019 – 15/09/2019
Dmitrij Kavarga | Substance and body.
Anthropocentrism Toxicosis
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Martin Munkácsi: Cím nélkül (Úszóruha), zselatinos ezüst nagyítás, Magyar Fotográﬁai Múzeum

Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
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The Famous and the Pictures – Modern trends in Hungarian photography
Híresek és Képek – Modern irányzatok a magyar fotográﬁában
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150 exciting photos by ﬁve world-renowned creators of universal photography, André Kertész, László MoholyNagy, Robert Capa, Brassaï and Martin Munkacsi, and a further 20 famous Hungarian photographers have arrived in
Székesfehérvár. The exhibition highlights the parallels between the artistic view of modern and avant-garde Hungarian
artists and the later world-renowned creators between the two world wars, thus lifting the well-known works of
Hungarian photography’s history into the main Hungary-related works of universal photography.
Az egyetemes fotóművészet öt világhírűvé vált alkotója, André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Brassaï és
Martin Munkacsi, valamint további közel húsz neves magyar fotográfus 150 izgalmas alkotása érkezett Székesfehérvárra.
A tárlat rávilágít a két világháború közötti időszakban a magyar modern és avantgárd fotóművészek és a később
világhírűvé vált alkotók művészeti látásmódja közötti párhuzamra, így emelve be a magyar fotótörténet ismert alkotásait
az egyetemes fotográﬁa magyar vonatkozású főművei közé.

BUDAPEST
Anker’t
Anker
er’t
VI., Paulay Ede u. 33.
Su–Tu: 4pm – 12pm,
We: 4 pm – 1am, Th: 6pm – 1am,
Fr: 4pm – 5am, Sa: 4pm – 3am
www.facebook.com/ankertbar
04/06/2019 – 04/08/2019
Tolerance Poster Show
Tolerance Poster Show
The initiator and curator of the collection,
Mirko Ilić, is an internationally acclaimed
designer, illustrator and graphic artist from
New York, who has been expanding the
exhibition’s material for years. Posters
bearing the word tolerance are on display
on the Paulay Ede utca place for two
months, with at least 10 out of 100 posters
visible from the street front in order to
convey the original message of the artists
onto the street.
A gyűjtemény ötletadója és kurátora Mirko
Ilić New York-ban élő, nemzetközi hírű
designer, illusztrátor és tervezőgraﬁkus
művész, aki évek óta újabb és újabb
művekkel bővíti anyagát. A tolerancia szót
hordozó és hirdető plakátok két hónapon
át láthatók a Paulay Ede utcában, ahol a
százból legalább tíz poszter az utcafront
felől is elérhető, vagyis az utcára viszik az
üzenetet, amit a művész rájuk bízott.

Bible Museum
Bibliamúzeu
eum
IX., Ráday u. 28.
Mo–Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 5pm
www.bibliamuzeum.com
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)

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We–Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
01/06/2019 – 01/09/2019
re:ﬂex – Contemporary
Interpretations of Bauhaus
in Graphic Design
re:ﬂex – Kortárs tervezőgraﬁkai
értelmezések a Bauhaus nyomán
The Graphic Design Department at the
Moholy-Nagy University of Art and
Design has devoted the spring semester
of its 2019 academic year to the 100th
anniversary of the birth of Bauhaus.
Through the selection of works made by
the students, they attempt to capture
the ‘Bauhaus spirit’ in present-day
digital processes, social initiatives and
collaborative practices.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Tervezőgraﬁka Tanszéke a 2019-es év
tavaszi szemeszterét a Bauhaus 100.
évfordulójának szentelte. A hallgatói
munkákból kiderül, hogy a ﬁatal tervezők
miként értelmezik és alkalmazzák a
„Bauhaus-szellemet” a jelen digitális
folyamataiban, szociális és társadalmi
irányú kezdeményezéseiben, vagy a
közösségi alapú szerveződésekben.

Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeu
zeum –
Kortárs Művésze
szeti
Múzeum

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.

20/06/2019 – 30/08/2020
Made in Asia. The Hundred-Year-Old
Hopp Museum
Made in Asia. Százéves a Hopp
Múzeum
The exhibition presents the best of the
150-year-old collection of the museum
that has entered its centennial year. The
exhibition introduces the great epochs
after the foundation of the museum, from
the period that is connected to the ﬁrst
director of the institution, Zoltán Felvinczi
Takács, between the two world wars, to
the Buddhist exhibitions of the famous
sinologist Mária Ferenczy, who passed
away in 2017.
A kiállítás a centenáriumi évébe
lépett múzeum százötven éves
gyűjteményének legjavát mutatja be.
A tárlat sorra veszi a múzeumalapítást
követő nagy korszakokat, az intézmény
első igazgatója, Felvinczi Takács Zoltán
művészettörténész nevéhez fűződő, két
világháború közötti időszaktól a 2017-ben
elhunyt neves sinológus, Ferenczy Mária
nevéhez köthető buddhista kiállítások
időszakáig.

06/06/2019 – 08/09/2019
Exhibition of painter Ákos Hamza D.
Hamza D. Ákos festőművész kiállítása
Ákos Hamza D., a ﬁlm director, painter and
sculptor, directed 10 feature ﬁlms until
1944, then left Hungary and only returned
to his native country, from São Paulo,
in 1989. The Hamza Collection and Jász
Gallery were elaborated from his heritage
– the ﬁgural compositions that cannot
be associated with any trend, the lyrical
abstract images and plastics art pieces
dealing with the problems of colour and
space – from which the material of the
exhibition came.
Hamza D. Ákos ﬁlmrendező, festőés szobrászművész 1944-ig tíz
nagyjátékﬁlmet rendezett, majd elhagyta
az országot, és csak 1989-ben tért vissza
São Paulóból a szülőföldjére. Hagyatékából
– az egyetlen irányzathoz sem köthető
ﬁgurális kompozíciókból, valamint a
szín- és térproblémákkal foglalkozó lírai
absztrakt képekből és plasztikákból –
szerveződött meg a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galéria, innen érkezett a kiállítás
anyaga.

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.

18/06/2019 – 15/09/2019
Beware! High Voltage –
Exhibition of Ottó Vincze
Vigyázz! Nagyfeszültség –
Vincze Ottó kiállítása

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

XIV. Városliget, Vajdahunyadvár
Tu–Su: 10am – 5pm
www.mezogazdasagimuzeum.hu

I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu

III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu

Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum

The Museum and Library
of Hungarian Agriculture
Magyar Mező
ezőgazdasági
Múzeum és Köny
önyvtár

Hungarian
National Gallery
Ma
Magyar
Nem
emzeti Galéria

Municipal Picture Gallery
– Kiscelli Museum
Főv
városi Képtár –
Kisscelli Múzeum

The work of Ottó Vincze, on the one hand,
weaves a web of cross-references from
the speciﬁc language registers of the
museum’s professional operation and the
technical terms used in energetics. On the
other hand, it emphasises the dangers
of the high-voltage power lines, with no
insulation, decimating birds populations
across the country.
Vincze Ottó műve egyfelől a múzeum
szakintézményi működésének sajátos
nyelvi regisztereiből és az energetikában
használatos műszaki kifejezésekből
sző kereszt-referenciális szövedékeket,
másfelől az országot behálózó
magasfeszültségű távvezetékek
megidézése által a szigetelés nélküli
kábelrengeteg madarakat tizedelő
veszélyeit nyomatékosítja.

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.

IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
10/04/2019 – 25/08/2019
Bauhaus 100. Program for the Now –
Contemporary Viewpoints
Bauhaus100. Program a mának –
Kortárs nézőpontok
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.

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

korszakára fókuszál, az 1929-es év
eseménydús, személyes és művészi
ellentétekben gazdag időszakán keresztül
mutatja be a szürrealizmus fő tendenciáit,
a csoport vezéralakjait és kiemelkedő
alkotóit. 1929 történései között érdemes
kiemelni a katalán Salvador Dalí
feltűnését a párizsi művészeti szintéren,
aki hamarosan kulcsszerepet vállalt a
csoport életében.

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.

21/06/2019 – 22/09/2019
Guillermo Kahlo, Mexico’s
Photographer
Frida országa – Guillermo Kahlo
mexikói fotográﬁái
Very few people in Hungary are familiar
with the renowned Mexican photographer
Guillermo Kahlo, the father of the worldfamous painter Frida Kahlo. The exhibition
depicts Guillermo’s special architectural
photographs in Mexico in the ﬁrst three
decades of the 1900s, the creation of
which had an impact on the artistic
formation of his daughter, the emblematic
painter of the 20th century.
Magyarországon szinte ismeretlen a
fotótörténetben nagyra megbecsült
mexikói fotográfus, Guillermo Kahlo, a
világhírű Frida Kahlo festőművésznő apja.
A kiállítás az 1890-ben Pforzheimből
kivándorolt művésznek az 1910-es,
20-as és 30-as évek Mexikójában
készült különleges építészeti fotográﬁáit
mutatja be, melyek születésének
folyamata hatással volt lánya, a 20.
század emblematikus festőnője művészi
formálódására.

10/07/2019 – 22/09/2019
Exhibition by Iván Máriási Masznyik
Máriási Masznyik Iván kiállítása
Iván Máriási Masznyik (1928–1997) was
a painter and a legendary teacher at the
Budapest University of Technology’s
Department of Design, who ran an
extra-curricular course in Art History for
students. His teachings, communicated
through his pictures on display here, speak

the languages of sense and consciousness
at the same time. And the message is:
recognising the order of the universe can
help humankind to reconnect with its
environment.
Máriási Masznyik Iván (1928–1997)
festőművész és a Műegyetem Rajzi
és Formaismereti Tanszékének
legendás tanára volt, aki fakultatív
művészettörténet kurzust tartott a
diákoknak. Tantételei most kiállított
képeiben az érzékek és a tudat nyelvén
egyszerre szólalnak meg. Az üzenet pedig:
a világegyetem rendjének felismerése
segíthet újra rátalálni ember és környezete
megbomlott egységére.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa
Kortárs Fotográﬁai
Központ
VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
04/06/2019 – 22/07/2019
István Bielik: Faces of Freedom
Bielik István – Szabadságok
István Bielik, the Grand Prize winner
of the 32nd Hungarian Press Photo
Contest, reveals his new creative side
and the creative freedom. He is not a
reporter, not a correspondent; he was
not commissioned, he did not have
strict concepts to stick to: he emerges
as a photographer thinking in terms
of projects. Without any pressure to
comply, he freely photographs freedom
itself.
Bielik István, a 32. Magyar Sajtófotó
Pályázat nagydíjasa ezúttal új alkotói arcát
mutatja meg – élve önnön szabadságával.
Nem riporter, nem tudósító, nem
megrendelésre dolgozott, nem szigorú
koncepció szerint, projektekben
gondolkodó fotográfusként tűnik föl.
Mindössze megfelelési kényszer nélkül,
szabadon fényképezte a szabadságot.

III., Szentlélek tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
http://vasarely.hu

07/06/2019 – 01/09/2019
Jacques Henri Lartigue –
Life in Color
Jacques Henri Lartigue –
Life in Color
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.

BORSZERDA

Vasarely Museum
Vasarely Múzeum

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.

PANORÁMATERASZ | KIÁLLÍT
Í TÁSOK | ZENE | TÁ
T RLATVEZETÉSEK

18.00–22.00 | mng.hu

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
07.03. ELEGÁNS | 07.10. TESTES
07.17. FRISS | 07.24. GYÜMÖLCSÖS

Az estéken időszaki kiállításaink is látogathatóak:
A SZÜRREALISTA MOZGALOM DALÍTÓL MAGRITTE-IG
07.03. | 07.10. | 07.17. | 07.24
MINDEN MÚLT A MÚLTAM #huszadikszázad
#privátfotó #Fortepan 07.10. | 07.24.

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 photoarchives, 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.

27/06/2019 – 20/10/2019
The Surrealist movement
from Magritte to Dalí. Crisis
and rebirth in 1929.
A szürrealista mozgalom Magritte-tól
Dalíig. Válság és újjászületés 1929-ben
The exhibition focuses on the extremely
exciting period within the history of the
Surrealist movement. It presents the main
trends of surrealism, its leading ﬁgures and
outstanding creators through the year of
1929 that was rich in personal and artistic
diﬀerences. Among other events, it was
the year when the Catalan Salvador Dalí
appeared on the Parisian art scene and
soon took the key role in the group’s life.
A kiállítás a szürrealista mozgalom
történetének egy rendkívül izgalmas

Forgács Péter: Idő/közben: Rembrandt morfok, 2006
videoinstalláció 35.30 min. Szépművészeti Múzeum, Budapest

Hungarian National Gallery
mzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
The Phantom of the Self-Portrait.
Rembrandt 350
Az önarckép fantomja. Rembrandt 350

Lakner László: Rembrandt tanulmányok, 1966 | olaj, vászon, 110 × 95 cm
Szépművészeti Múzeum Budapest – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

07/06/2019 – 22/09/2019
The Hungarian National Gallery’s new dossier exhibition organised on the occasion of the 350th anniversary
of Rembrandt’s death brings some classic Rembrandt paraphrases by Hungarian neo-avant-garde artists
to the public, including László Lakner’s painting titled Rembrandt Studies (1966), Ákos Birkás’s conceptual
photographic work Rembrandt, the Phantom of the Self-Portrait (1977) and Péter Forgács’s video installation
In/between: Rembrandt Morphs (2006).
Rembrandt halálának 350. évfordulóján a magyarországi neoavantgárd néhány immár klasszikusnak
tekinthető Rembrandt-parafrázisát mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria legújabb kamarakiállítása. A tárlaton
többek között Lakner László Rembrandt tanulmányok (1966) című festményét, Birkás Ákos Rembrandt, az
önarckép fantomja (1977) című konceptuális fotóművét, illetve Forgács Péter Idő/közben: Rembrandt morfok
(2006) című videoinstallációját láthatja a közönség.

BUDAPEST
Anker’t
Anker
er’t
VI., Paulay Ede u. 33.
Su–Tu: 4pm – 12pm,
We: 4 pm – 1am, Th: 6pm – 1am,
Fr: 4pm – 5am, Sa: 4pm – 3am
www.facebook.com/ankertbar
04/06/2019 – 04/08/2019
Tolerance Poster Show
Tolerance Poster Show
The initiator and curator of the collection,
Mirko Ilić, is an internationally acclaimed
designer, illustrator and graphic artist from
New York, who has been expanding the
exhibition’s material for years. Posters
bearing the word tolerance are on display
on the Paulay Ede utca place for two
months, with at least 10 out of 100 posters
visible from the street front in order to
convey the original message of the artists
onto the street.
A gyűjtemény ötletadója és kurátora Mirko
Ilić New York-ban élő, nemzetközi hírű
designer, illusztrátor és tervezőgraﬁkus
művész, aki évek óta újabb és újabb
művekkel bővíti anyagát. A tolerancia szót
hordozó és hirdető plakátok két hónapon
át láthatók a Paulay Ede utcában, ahol a
százból legalább tíz poszter az utcafront
felől is elérhető, vagyis az utcára viszik az
üzenetet, amit a művész rájuk bízott.

Bible Museum
Bibliamúzeu
eum
IX., Ráday u. 28.
Mo–Fr: 10am – 6pm,
Sa: 10am – 5pm
www.bibliamuzeum.com
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)

Kassák Museum
Kassák Múzeum
III., Fő tér 1.
We–Su: 10am – 5pm
www.kassakmuzeum.hu
01/06/2019 – 01/09/2019
re:ﬂex – Contemporary
Interpretations of Bauhaus
in Graphic Design
re:ﬂex – Kortárs tervezőgraﬁkai
értelmezések a Bauhaus nyomán
The Graphic Design Department at the
Moholy-Nagy University of Art and
Design has devoted the spring semester
of its 2019 academic year to the 100th
anniversary of the birth of Bauhaus.
Through the selection of works made by
the students, they attempt to capture
the ‘Bauhaus spirit’ in present-day
digital processes, social initiatives and
collaborative practices.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Tervezőgraﬁka Tanszéke a 2019-es év
tavaszi szemeszterét a Bauhaus 100.
évfordulójának szentelte. A hallgatói
munkákból kiderül, hogy a ﬁatal tervezők
miként értelmezik és alkalmazzák a
„Bauhaus-szellemet” a jelen digitális
folyamataiban, szociális és társadalmi
irányú kezdeményezéseiben, vagy a
közösségi alapú szerveződésekben.

Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeu
zeum –
Kortárs Művésze
szeti
Múzeum

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.

20/06/2019 – 30/08/2020
Made in Asia. The Hundred-Year-Old
Hopp Museum
Made in Asia. Százéves a Hopp
Múzeum
The exhibition presents the best of the
150-year-old collection of the museum
that has entered its centennial year. The
exhibition introduces the great epochs
after the foundation of the museum, from
the period that is connected to the ﬁrst
director of the institution, Zoltán Felvinczi
Takács, between the two world wars, to
the Buddhist exhibitions of the famous
sinologist Mária Ferenczy, who passed
away in 2017.
A kiállítás a centenáriumi évébe
lépett múzeum százötven éves
gyűjteményének legjavát mutatja be.
A tárlat sorra veszi a múzeumalapítást
követő nagy korszakokat, az intézmény
első igazgatója, Felvinczi Takács Zoltán
művészettörténész nevéhez fűződő, két
világháború közötti időszaktól a 2017-ben
elhunyt neves sinológus, Ferenczy Mária
nevéhez köthető buddhista kiállítások
időszakáig.

06/06/2019 – 08/09/2019
Exhibition of painter Ákos Hamza D.
Hamza D. Ákos festőművész kiállítása
Ákos Hamza D., a ﬁlm director, painter and
sculptor, directed 10 feature ﬁlms until
1944, then left Hungary and only returned
to his native country, from São Paulo,
in 1989. The Hamza Collection and Jász
Gallery were elaborated from his heritage
– the ﬁgural compositions that cannot
be associated with any trend, the lyrical
abstract images and plastics art pieces
dealing with the problems of colour and
space – from which the material of the
exhibition came.
Hamza D. Ákos ﬁlmrendező, festőés szobrászművész 1944-ig tíz
nagyjátékﬁlmet rendezett, majd elhagyta
az országot, és csak 1989-ben tért vissza
São Paulóból a szülőföldjére. Hagyatékából
– az egyetlen irányzathoz sem köthető
ﬁgurális kompozíciókból, valamint a
szín- és térproblémákkal foglalkozó lírai
absztrakt képekből és plasztikákból –
szerveződött meg a Hamza Gyűjtemény
és Jász Galéria, innen érkezett a kiállítás
anyaga.

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.

18/06/2019 – 15/09/2019
Beware! High Voltage –
Exhibition of Ottó Vincze
Vigyázz! Nagyfeszültség –
Vincze Ottó kiállítása

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

XIV. Városliget, Vajdahunyadvár
Tu–Su: 10am – 5pm
www.mezogazdasagimuzeum.hu

I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu

III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu

Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum

The Museum and Library
of Hungarian Agriculture
Magyar Mező
ezőgazdasági
Múzeum és Köny
önyvtár

Hungarian
National Gallery
Ma
Magyar
Nem
emzeti Galéria

Municipal Picture Gallery
– Kiscelli Museum
Főv
városi Képtár –
Kisscelli Múzeum

The work of Ottó Vincze, on the one hand,
weaves a web of cross-references from
the speciﬁc language registers of the
museum’s professional operation and the
technical terms used in energetics. On the
other hand, it emphasises the dangers
of the high-voltage power lines, with no
insulation, decimating birds populations
across the country.
Vincze Ottó műve egyfelől a múzeum
szakintézményi működésének sajátos
nyelvi regisztereiből és az energetikában
használatos műszaki kifejezésekből
sző kereszt-referenciális szövedékeket,
másfelől az országot behálózó
magasfeszültségű távvezetékek
megidézése által a szigetelés nélküli
kábelrengeteg madarakat tizedelő
veszélyeit nyomatékosítja.

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.

IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
10/04/2019 – 25/08/2019
Bauhaus 100. Program for the Now –
Contemporary Viewpoints
Bauhaus100. Program a mának –
Kortárs nézőpontok
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.

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

korszakára fókuszál, az 1929-es év
eseménydús, személyes és művészi
ellentétekben gazdag időszakán keresztül
mutatja be a szürrealizmus fő tendenciáit,
a csoport vezéralakjait és kiemelkedő
alkotóit. 1929 történései között érdemes
kiemelni a katalán Salvador Dalí
feltűnését a párizsi művészeti szintéren,
aki hamarosan kulcsszerepet vállalt a
csoport életében.

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.

21/06/2019 – 22/09/2019
Guillermo Kahlo, Mexico’s
Photographer
Frida országa – Guillermo Kahlo
mexikói fotográﬁái
Very few people in Hungary are familiar
with the renowned Mexican photographer
Guillermo Kahlo, the father of the worldfamous painter Frida Kahlo. The exhibition
depicts Guillermo’s special architectural
photographs in Mexico in the ﬁrst three
decades of the 1900s, the creation of
which had an impact on the artistic
formation of his daughter, the emblematic
painter of the 20th century.
Magyarországon szinte ismeretlen a
fotótörténetben nagyra megbecsült
mexikói fotográfus, Guillermo Kahlo, a
világhírű Frida Kahlo festőművésznő apja.
A kiállítás az 1890-ben Pforzheimből
kivándorolt művésznek az 1910-es,
20-as és 30-as évek Mexikójában
készült különleges építészeti fotográﬁáit
mutatja be, melyek születésének
folyamata hatással volt lánya, a 20.
század emblematikus festőnője művészi
formálódására.

10/07/2019 – 22/09/2019
Exhibition by Iván Máriási Masznyik
Máriási Masznyik Iván kiállítása
Iván Máriási Masznyik (1928–1997) was
a painter and a legendary teacher at the
Budapest University of Technology’s
Department of Design, who ran an
extra-curricular course in Art History for
students. His teachings, communicated
through his pictures on display here, speak

the languages of sense and consciousness
at the same time. And the message is:
recognising the order of the universe can
help humankind to reconnect with its
environment.
Máriási Masznyik Iván (1928–1997)
festőművész és a Műegyetem Rajzi
és Formaismereti Tanszékének
legendás tanára volt, aki fakultatív
művészettörténet kurzust tartott a
diákoknak. Tantételei most kiállított
képeiben az érzékek és a tudat nyelvén
egyszerre szólalnak meg. Az üzenet pedig:
a világegyetem rendjének felismerése
segíthet újra rátalálni ember és környezete
megbomlott egységére.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa
Kortárs Fotográﬁai
Központ
VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
04/06/2019 – 22/07/2019
István Bielik: Faces of Freedom
Bielik István – Szabadságok
István Bielik, the Grand Prize winner
of the 32nd Hungarian Press Photo
Contest, reveals his new creative side
and the creative freedom. He is not a
reporter, not a correspondent; he was
not commissioned, he did not have
strict concepts to stick to: he emerges
as a photographer thinking in terms
of projects. Without any pressure to
comply, he freely photographs freedom
itself.
Bielik István, a 32. Magyar Sajtófotó
Pályázat nagydíjasa ezúttal új alkotói arcát
mutatja meg – élve önnön szabadságával.
Nem riporter, nem tudósító, nem
megrendelésre dolgozott, nem szigorú
koncepció szerint, projektekben
gondolkodó fotográfusként tűnik föl.
Mindössze megfelelési kényszer nélkül,
szabadon fényképezte a szabadságot.

III., Szentlélek tér 6.
Tu–Su: 10am – 5.45pm
http://vasarely.hu

07/06/2019 – 01/09/2019
Jacques Henri Lartigue –
Life in Color
Jacques Henri Lartigue –
Life in Color
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.

BORSZERDA

Vasarely Museum
Vasarely Múzeum

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.

PANORÁMATERASZ | KIÁLLÍT
Í TÁSOK | ZENE | TÁ
T RLATVEZETÉSEK

18.00–22.00 | mng.hu

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
07.03. ELEGÁNS | 07.10. TESTES
07.17. FRISS | 07.24. GYÜMÖLCSÖS

Az estéken időszaki kiállításaink is látogathatóak:
A SZÜRREALISTA MOZGALOM DALÍTÓL MAGRITTE-IG
07.03. | 07.10. | 07.17. | 07.24
MINDEN MÚLT A MÚLTAM #huszadikszázad
#privátfotó #Fortepan 07.10. | 07.24.

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 photoarchives, 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.

27/06/2019 – 20/10/2019
The Surrealist movement
from Magritte to Dalí. Crisis
and rebirth in 1929.
A szürrealista mozgalom Magritte-tól
Dalíig. Válság és újjászületés 1929-ben
The exhibition focuses on the extremely
exciting period within the history of the
Surrealist movement. It presents the main
trends of surrealism, its leading ﬁgures and
outstanding creators through the year of
1929 that was rich in personal and artistic
diﬀerences. Among other events, it was
the year when the Catalan Salvador Dalí
appeared on the Parisian art scene and
soon took the key role in the group’s life.
A kiállítás a szürrealista mozgalom
történetének egy rendkívül izgalmas

Forgács Péter: Idő/közben: Rembrandt morfok, 2006
videoinstalláció 35.30 min. Szépművészeti Múzeum, Budapest

Hungarian National Gallery
mzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
The Phantom of the Self-Portrait.
Rembrandt 350
Az önarckép fantomja. Rembrandt 350

Lakner László: Rembrandt tanulmányok, 1966 | olaj, vászon, 110 × 95 cm
Szépművészeti Múzeum Budapest – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

07/06/2019 – 22/09/2019
The Hungarian National Gallery’s new dossier exhibition organised on the occasion of the 350th anniversary
of Rembrandt’s death brings some classic Rembrandt paraphrases by Hungarian neo-avant-garde artists
to the public, including László Lakner’s painting titled Rembrandt Studies (1966), Ákos Birkás’s conceptual
photographic work Rembrandt, the Phantom of the Self-Portrait (1977) and Péter Forgács’s video installation
In/between: Rembrandt Morphs (2006).
Rembrandt halálának 350. évfordulóján a magyarországi neoavantgárd néhány immár klasszikusnak
tekinthető Rembrandt-parafrázisát mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria legújabb kamarakiállítása. A tárlaton
többek között Lakner László Rembrandt tanulmányok (1966) című festményét, Birkás Ákos Rembrandt, az
önarckép fantomja (1977) című konceptuális fotóművét, illetve Forgács Péter Idő/közben: Rembrandt morfok
(2006) című videoinstallációját láthatja a közönség.

Dmitrij Kavarga | Anyag és test.
Mérgező antropocentrizmus

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Vas
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
1950-es, 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 1950-es, 60-as, 70-es
évekről.

GYULA
Kohán Gallery
Kohán Képtár
Gyula, Béke sgrt. 35.
Tu, Th, Sa: 1.30pm – 6pm,
We, Fr, Su: 10am – 1pm
https://gyulakult.hu
01/06/2019 – 25/08/2019
From Nagybánya to Brașov.
Transylvanian painters from the Böhm
Collection
Nagybányától Brassóig. Erdélyi festők
a Böhm-gyűjteményből
Paintings that can rarely be seen in
Hungary, a collection of the most
signiﬁcant Hungarian and Saxon-related
private collections have arrived at the
Kohan Gallery in Gyula. Some items of
the cross-border collection of Germanybased Dr József Böhm – among others,
works by Sándor Ziﬀer, Csaba Vilmos
Perlrott, Noémi Ferenczy, Ernő Tibor and
János Mattis Teutsch – stand out even
from the international ﬁeld.
Magyarországon ritkán látható
festmények, a legjelentősebb magyar és
szász vonatkozású magángyűjtemények
közé sorolható kollekció érkezett
a gyulai Kohán Képtárba. A
Németországban élő dr. Böhm József
határon átnyúló gyűjteményének egyes
darabjai – többek között Ziffer Sándor,
Perlrott Csaba Vilmos, Ferenczy Noémi,
Tibor Ernő és Mattis Teutsch János
művei – a nemzetközi mezőnyből is
kiemelkednek.

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

MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
25/05/2019 – 04/08/2019
Sonic Weapons
Hangfegyverek
The three young sound artists –
Ádám Krasz, Ádám Jeneses and
Dániel Kophelyi – are former and
current students of the MOME and
the Hungarian University of Fine Arts.
Their works that sound and appear in
the black spaces of the exhibition are
fictitious and real examples of sonic
weaponry. Various sound installations
show how our voices can become
a weapon, a boundary between
acceptable and unacceptable sounds,
and how destructive silence can be.
A három pályakezdő hangművész –
Krasz Ádám, Jeneses Ádám és Kophelyi
Dániel – a MOME és a Képzőművészeti
Egyetem egykori és aktív hallgatója.
A kiállítás fekete tereiben felhangzó
és megjelenő munkáik a szónikus
fegyverkezés fiktív és valós példái.
A különféle hanginstallációk
megmutatják, hogyan válhat a saját
hangunk fegyverré, hol van a határ
befogadható és befogadhatatlan hangok
között, és milyen pusztító is lehet a
csend.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
21/03/2019 – 04/08/2019
The works of József Rippl-Rónai from
the Antal-Lusztig Collection
Rippl-Rónai József alkotásai az AntalLusztig 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
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 Kulturá
Kulturális
Negyed –
m21 Gal
aléria
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.

The Moscow-based artist is an
emblematic representative of socalled post-human art. His first
exhibition in Hungary focuses on his
Anthropocentrism Toxicosis series,
which thematises the vulnerability of
humanity, the changes in the physical
body and the mind. The site-specific
installation offers a view into the world
of a post-human vision.
A Moszkvában élő alkotó az úgynevezett
poszthumán művészet emblematikus
képviselője. Első magyarországi
tárlatának fókuszában a Mérgező
antropocentrizmus című sorozat
áll, amely az emberi populáció
kiszolgáltatottságát, a fizikai test és a
tudat változását tematizálja. A művész
által a helyszínen installált tárlat egy
poszthumán vízió nyomasztó világába
vezeti be a látogatót.

25/05/2019 – 01/09/2019
Kriszta Nagy x-T |
Sleeping Beauty is Dead
Nagy Kriszta x-T |
Csipke Rózsika halott
The new exhibition of Kriszta Nagy,
who is also a well-known singer under

the pseudonym Tereskova, is a huge
site-specific installation. The exhibition
reflects on a female experience that
can be best described as a neverending longing for the prince on a white
horse. The rewriting of Grimm’s original
narrative has resulted in a contemporary
project that makes us confront the fairy
tale about the girl who was cursed and
put into a hundred-year-long dream.
A Tereskova néven énekesként is
közismert alkotó új kiállítása egy
hatalmas helyspecifikus installáció.
A tárlat arra a női tapasztalatra reflektál,
amely a fehér lovon érkező herceg
után történő végtelen vágyakozásként
írható le. A Grimm-mese narratívájának
újraírásával frivol hangoltságú kortárs
projekt jött létre, amely szembesít
minket az átok révén százéves álomba
taszított lányról szóló mesével.

Black House
Fekete ház

Tihany hosted the first posthumous
exhibition of Béla Kondor in 1973. The
painter and graphic artist was soon
labelled as the “last icon painter” in
the publications about his art, which
refers to the icon-painting era of
his oeuvre, the universal nature of
Kondor’s worldview and his monastic
humility towards art. The material of the
exhibition is selected from this period
called the “iconic”, and also expands
the definition with the works that
emphasize construction.
Tihany adott otthont 1973-ban Kondor
Béla első posztumusz kiállításának. A
festő- és grafikusművész művészetét
elemző írásokban hamar megjelent az
„utolsó ikonfestő” titulus, mely egyszerre
utal az életmű ikonos korszakára, Kondor
világképének univerzális jellegére és a
művészet iránti szerzetesi alázatára.
A tárlat anyaga részben ebből az
ikonosnak nevezett korszakból válogat,
részben pedig kitágítja a meghatározást
a konstrukciót előtérbe helyező
művekkel.

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
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Béla Kondor – The Last Icon Painter
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Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/03/2019 – 31/08/2019
Flood paintings from Szeged
„Szegedet lesujtva fölemeltem” –
Árvízi festmények
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 over-jacket 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
Czóbell Múzeum
M

July 2019

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 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.

ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu/
muveszetmalom
25/05/2019 – 15/09/2019
Dmitrij Kavarga | Substance and body.
Anthropocentrism Toxicosis
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Martin Munkácsi: Cím nélkül (Úszóruha), zselatinos ezüst nagyítás, Magyar Fotográﬁai Múzeum

Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
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The Famous and the Pictures – Modern trends in Hungarian photography
Híresek és Képek – Modern irányzatok a magyar fotográﬁában
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150 exciting photos by ﬁve world-renowned creators of universal photography, André Kertész, László MoholyNagy, Robert Capa, Brassaï and Martin Munkacsi, and a further 20 famous Hungarian photographers have arrived in
Székesfehérvár. The exhibition highlights the parallels between the artistic view of modern and avant-garde Hungarian
artists and the later world-renowned creators between the two world wars, thus lifting the well-known works of
Hungarian photography’s history into the main Hungary-related works of universal photography.
Az egyetemes fotóművészet öt világhírűvé vált alkotója, André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Brassaï és
Martin Munkacsi, valamint további közel húsz neves magyar fotográfus 150 izgalmas alkotása érkezett Székesfehérvárra.
A tárlat rávilágít a két világháború közötti időszakban a magyar modern és avantgárd fotóművészek és a később
világhírűvé vált alkotók művészeti látásmódja közötti párhuzamra, így emelve be a magyar fotótörténet ismert alkotásait
az egyetemes fotográﬁa magyar vonatkozású főművei közé.

Dmitrij Kavarga | Anyag és test.
Mérgező antropocentrizmus

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Vas
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
1950-es, 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 1950-es, 60-as, 70-es
évekről.

GYULA
Kohán Gallery
Kohán Képtár
Gyula, Béke sgrt. 35.
Tu, Th, Sa: 1.30pm – 6pm,
We, Fr, Su: 10am – 1pm
https://gyulakult.hu
01/06/2019 – 25/08/2019
From Nagybánya to Brașov.
Transylvanian painters from the Böhm
Collection
Nagybányától Brassóig. Erdélyi festők
a Böhm-gyűjteményből
Paintings that can rarely be seen in
Hungary, a collection of the most
signiﬁcant Hungarian and Saxon-related
private collections have arrived at the
Kohan Gallery in Gyula. Some items of
the cross-border collection of Germanybased Dr József Böhm – among others,
works by Sándor Ziﬀer, Csaba Vilmos
Perlrott, Noémi Ferenczy, Ernő Tibor and
János Mattis Teutsch – stand out even
from the international ﬁeld.
Magyarországon ritkán látható
festmények, a legjelentősebb magyar és
szász vonatkozású magángyűjtemények
közé sorolható kollekció érkezett
a gyulai Kohán Képtárba. A
Németországban élő dr. Böhm József
határon átnyúló gyűjteményének egyes
darabjai – többek között Ziffer Sándor,
Perlrott Csaba Vilmos, Ferenczy Noémi,
Tibor Ernő és Mattis Teutsch János
művei – a nemzetközi mezőnyből is
kiemelkednek.

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

MODEM Modern
and Contemporary
Art Center
MODEM Modern és
Kortárs Művészeti
Központ
Debrecen, Baltazár Dezső tér 1-3.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.modemart.hu
25/05/2019 – 04/08/2019
Sonic Weapons
Hangfegyverek
The three young sound artists –
Ádám Krasz, Ádám Jeneses and
Dániel Kophelyi – are former and
current students of the MOME and
the Hungarian University of Fine Arts.
Their works that sound and appear in
the black spaces of the exhibition are
fictitious and real examples of sonic
weaponry. Various sound installations
show how our voices can become
a weapon, a boundary between
acceptable and unacceptable sounds,
and how destructive silence can be.
A három pályakezdő hangművész –
Krasz Ádám, Jeneses Ádám és Kophelyi
Dániel – a MOME és a Képzőművészeti
Egyetem egykori és aktív hallgatója.
A kiállítás fekete tereiben felhangzó
és megjelenő munkáik a szónikus
fegyverkezés fiktív és valós példái.
A különféle hanginstallációk
megmutatják, hogyan válhat a saját
hangunk fegyverré, hol van a határ
befogadható és befogadhatatlan hangok
között, és milyen pusztító is lehet a
csend.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
21/03/2019 – 04/08/2019
The works of József Rippl-Rónai from
the Antal-Lusztig Collection
Rippl-Rónai József alkotásai az AntalLusztig 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
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 Kulturá
Kulturális
Negyed –
m21 Gal
aléria
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.

The Moscow-based artist is an
emblematic representative of socalled post-human art. His first
exhibition in Hungary focuses on his
Anthropocentrism Toxicosis series,
which thematises the vulnerability of
humanity, the changes in the physical
body and the mind. The site-specific
installation offers a view into the world
of a post-human vision.
A Moszkvában élő alkotó az úgynevezett
poszthumán művészet emblematikus
képviselője. Első magyarországi
tárlatának fókuszában a Mérgező
antropocentrizmus című sorozat
áll, amely az emberi populáció
kiszolgáltatottságát, a fizikai test és a
tudat változását tematizálja. A művész
által a helyszínen installált tárlat egy
poszthumán vízió nyomasztó világába
vezeti be a látogatót.

25/05/2019 – 01/09/2019
Kriszta Nagy x-T |
Sleeping Beauty is Dead
Nagy Kriszta x-T |
Csipke Rózsika halott
The new exhibition of Kriszta Nagy,
who is also a well-known singer under

the pseudonym Tereskova, is a huge
site-specific installation. The exhibition
reflects on a female experience that
can be best described as a neverending longing for the prince on a white
horse. The rewriting of Grimm’s original
narrative has resulted in a contemporary
project that makes us confront the fairy
tale about the girl who was cursed and
put into a hundred-year-long dream.
A Tereskova néven énekesként is
közismert alkotó új kiállítása egy
hatalmas helyspecifikus installáció.
A tárlat arra a női tapasztalatra reflektál,
amely a fehér lovon érkező herceg
után történő végtelen vágyakozásként
írható le. A Grimm-mese narratívájának
újraírásával frivol hangoltságú kortárs
projekt jött létre, amely szembesít
minket az átok révén százéves álomba
taszított lányról szóló mesével.

Black House
Fekete ház

Tihany hosted the first posthumous
exhibition of Béla Kondor in 1973. The
painter and graphic artist was soon
labelled as the “last icon painter” in
the publications about his art, which
refers to the icon-painting era of
his oeuvre, the universal nature of
Kondor’s worldview and his monastic
humility towards art. The material of the
exhibition is selected from this period
called the “iconic”, and also expands
the definition with the works that
emphasize construction.
Tihany adott otthont 1973-ban Kondor
Béla első posztumusz kiállításának. A
festő- és grafikusművész művészetét
elemző írásokban hamar megjelent az
„utolsó ikonfestő” titulus, mely egyszerre
utal az életmű ikonos korszakára, Kondor
világképének univerzális jellegére és a
művészet iránti szerzetesi alázatára.
A tárlat anyaga részben ebből az
ikonosnak nevezett korszakból válogat,
részben pedig kitágítja a meghatározást
a konstrukciót előtérbe helyező
művekkel.

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
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15/06/2019 – 15/09/2019
Béla Kondor – The Last Icon Painter
Kondor Béla – Az utolsó ikonfestő
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Szeged, Somogyi u. 13.
Mo–Su: 10am – 6pm
www.moramuzeum.hu
12/03/2019 – 31/08/2019
Flood paintings from Szeged
„Szegedet lesujtva fölemeltem” –
Árvízi festmények
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 over-jacket 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
Czóbell Múzeum
M

July 2019

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 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.

ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu/
muveszetmalom
25/05/2019 – 15/09/2019
Dmitrij Kavarga | Substance and body.
Anthropocentrism Toxicosis
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Gallery
Csók
István
Képtár
SZÉKESFEHÉRVÁR

Martin Munkácsi: Cím nélkül (Úszóruha), zselatinos ezüst nagyítás, Magyar Fotográﬁai Múzeum

Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
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24/05/2019 – 08/09/2019
The Famous and the Pictures – Modern trends in Hungarian photography
Híresek és Képek – Modern irányzatok a magyar fotográﬁában

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

A műsorváltozásokért, a kiadványban
megjelenő adatok valóságtartalmáért
és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem
vállal felelősséget.

ISSN 1785-2315
Programinformáció: est.hu

Következő megjelenés: július 31.
Szerkesztőségi lapzárta: július 17.

A szerkesztőség a programinformációkat
a saját szerkesztési elvei szerint jeleníti
meg.
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150 exciting photos by ﬁve world-renowned creators of universal photography, André Kertész, László MoholyNagy, Robert Capa, Brassaï and Martin Munkacsi, and a further 20 famous Hungarian photographers have arrived in
Székesfehérvár. The exhibition highlights the parallels between the artistic view of modern and avant-garde Hungarian
artists and the later world-renowned creators between the two world wars, thus lifting the well-known works of
Hungarian photography’s history into the main Hungary-related works of universal photography.
Az egyetemes fotóművészet öt világhírűvé vált alkotója, André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Brassaï és
Martin Munkacsi, valamint további közel húsz neves magyar fotográfus 150 izgalmas alkotása érkezett Székesfehérvárra.
A tárlat rávilágít a két világháború közötti időszakban a magyar modern és avantgárd fotóművészek és a később
világhírűvé vált alkotók művészeti látásmódja közötti párhuzamra, így emelve be a magyar fotótörténet ismert alkotásait
az egyetemes fotográﬁa magyar vonatkozású főművei közé.

