Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
15/06/2019 – 17/11/2019
Rivers, Lakes, Seas –
Vitalizing Water I Water Motifs in 19th
Century European and Hungarian
Paintings
Folyók, tavak, tengerek –
Az éltető víz I Víz-motívumok a
19. századi nemzetközi és magyar
festészetben
This thematic exhibition displays European
– mainly French – and Hungarian works
from the 19th century. The choice of
works was primarily deﬁned by the
occurrence of water motifs related to
ordinary life. By displaying a series of
representative paintings of Classicism,
Romanticism, Realism, Naturalism, plein air
and Impressionism, the exhibition sums up
the artistic and stylistic characteristics of
the age.
A kiállítás a víz hétköznapi élethez
kötődő kérdésköreiből válogatva
tárja a közönség elé a 19. században
született nemzetközi – döntően francia
– és magyar remekműveket. A tárlat
a klasszicizmuson, a romantikán, a
realizmuson, a naturalizmuson, a plein air
festészeten és az impresszionizmuson
átívelő, reprezentatív művek sorával a
korszakra jellemző művészettörténeti és
stiláris összképre is reﬂektál.

DEBRECEN
Déri Museum
Déri Múzeum
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
03/08/2019 – 17/11/2019
PANEL – Existence, Community,
Aesthetics – 60 Years of the
Housing Estates
PANEL – Lét, közösség, esztétika –
a lakótelepek hatvan éve
Is there such a thing as “housing
estate identity”? The exhibition mainly
examines the housing estates of
Debrecen and the surrounding areas
that were built utilising “concrete panel”
technology by using interdisciplinary
methods, the means of science,
architecture and art. The main question
is how these blocks of flats influence our
society, community and the individual
being, and even more, our perception
and way of thinking.
Létezik-e lakótelepi identitás, létezik-e
olyan fogalom, hogy „panelség”?
A tárlat Debrecen és a régió elsősorban
paneles technológiával épült lakótelepeit
kutatja a tudomány, építészet és a
művészet eszközeivel, Debrecen
lakosságának aktív megszólításával.
A kiállítás azt a kérdést járja körül, hogy
ezek a bérházak milyen hatással vannak
társadalmunkra, közösségünkre s
az egyénre, sőt érzékszerveinkre és
gondolkodásmódunkra.

17/08/2019 – 03/11/2019
For Family Reasons
Családi okok miatt
The exhibition approaches the subject
of the family via historical, social and
personal stories. In the ﬁrst part of the

exhibition, visitors can see the recent
works of artists who have already dealt
with the topic of family during their career.
In the second section, artists working in
diﬀerent branches of the arts show their
adaptation of a poem of their choice into
another medium, while in the ﬁnal portion,
the results of a semester-long workshop
with the theme of family photography can
be viewed.
A kiállítás történelmi, társadalmi és
személyes történetek felől közelíti meg a
család témáját. Az első szakaszban olyan
képzőművészek új műveit láthatjuk, akik
munkásságuk során már foglalkoztak
a család témájával. A tárlat második
egységében különböző művészeti
ágakban tevékenykedő művészek
mutatják be egy általuk kiválasztott vers
másik médiumban való feldolgozását,
az utolsó szakaszban pedig egy féléves
workshop eredményeit láthatjuk,
amelynek a témája a családi fotó.

KÁPOLNÁSNYÉK
Halász Castle
Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.halaszkastely.hu
20/07/2019 – 10/11/2019
Markó, Mednyánszky, Munkácsy... –
19th Century Hungarian Painting in the
Gábor Kovács Art Collection
Markó, Mednyánszky, Munkácsy...
– A 19. század magyar festészete a
Kovács Gábor Gyűjteményben
The Gábor Kovács Art Collection oﬀers
an almost complete account of the
development in Hungary’s art history that
began with the Romantic and Realistic
landscape representations of the 19th
century, then continued with the plein
air painting of the Nagybánya school, and
ended with the “isms” of the ﬁrst decades
of the 20th century. The collection is now
introduced via a special selection that
guides the viewer through one of the
most exciting centuries in the history of
Hungarian painting.
A Kovács Gábor Gyűjtemény szinte
hiánytalanul mutatja be a hazai festészet
történetének a 19. század romantikus,
majd realista tájábrázolásától a nagybányai
iskola plein-air festészetén keresztül a
20. század első évtizedeinek különféle
izmusaiba torkolló fejlődési ívét. A kollekció
most egy olyan speciális válogatással
mutatkozik be, amely a magyar
képzőművészet egyik legizgalmasabb
évszázadán vezeti végig a látogatót.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
05/09/2019 – 01/12/2019
Alfons Mucha –
Under the Spell of Art Nouveau
Alfons Mucha –
A szecesszió vonzásában
This exhibition showing 62 works
borrowed from the Gallery of Art Prague
was preceded by two years of preparatory
work. “There are few masters whose
oeuvre integrated so much into the visual
culture of its age. Mucha’s compositions
evoke the French art nouveau lifestyle,
and the birth of his most signiﬁcant works
coincides with the heyday of ‘new art’,” as
it was explained at the exhibition opening
of Czech Alfons Mucha, the emblematic
artist of Art Nouveau.
A Gallery of Art Prague-tól kölcsönzött 62
műtárgyat felvonultató kiállítást kétéves
előkészítő munka előzte meg. „Kevés
olyan mester van, akinek az életműve
ennyire elválaszthatatlanul szervesült
korának vizuális kultúrájával. Mucha
kompozíciói a francia art nouveau
életstílusát szólaltatják meg, és
legjelentősebb műveinek születése
egybeesik az ’új művészet’ virágkorával” –
hangzott el a szecesszió emblematikus
művésze, a cseh Alfons Mucha műveiből
rendezett tárlat megnyitóján.

PÉCS
Csontváry Museum
Csontváry Múzeum
Pécs, Janus Pannonius u. 11.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.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.

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

30/05/2019 – 29/05/2020
51 Months –
Changes of the Soul 1914–1918
51 hónap –
Lélekváltozás 1914–1918
This chamber exhibition depicts the
emotional roller coaster the 7.8 million
soldiers of the Austro-Hungarian
monarchy went through during the
Great War. It shows the inner changes
through three spiritual conditions:
the initial enthusiasm, disillusionment
while still clinging to hope in the battle
field and the final stage, the emptiness
that represents the physical and
psychological crisis after the war.
A kamarakiállítás mentalitástörténeti
szempontból ábrázolja azt az érzelmi
hullámvasutat, amin az Osztrák-Magyar
Monarchia 7,8 millió katonája a Nagy
Háború alatt végigment. Három lelki
állapoton keresztül mutatja be a változás
útját: a kezdeti lelkesedést, a fronton a
reménybe kapaszkodó kiábrándultságot,
és a végső stádiumot, az ürességet,
amely a háború utáni lelki és szellemi
krízist szimbolizálja.

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.

Szentendre, Fő tér 2-5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
20/09/2019 – 19/01/2020
The Great Book Theft. French
Book Exhibition Behind the
Iron Curtain
A nagy könyvlopás. Francia
könyvkiállítás a vasfüggöny mögött
In 1959, a French book exhibition took
place at the Kunsthalle in Budapest, and
by the end of the two-week-long event,
most of the books had been stolen by
visitors. The exhibition explores this
latent episode of Hungarian cultural
history, evoking the socio-political
context of book culture and fine art in
the 1950s. It depicts the prosaism of
Hungarian visual culture at the time
and also the isolation of the age: the
difficulty of obtaining books, information
and fine art reproductions.
1959-ben a budapesti Műcsarnokban
francia könyvkiállítást rendeztek: a
kéthetes nyitvatartási idő végére
a könyvek nagy részét ellopták
a látogatók. A tárlat a magyar
kultúrtörténetnek ezt a lappangó
epizódját tárja fel, megidézve a
könyvkultúra és a képzőművészet
társadalmi-politikai kontextusát
az ötvenes években. Bemutatja a
korabeli magyarországi vizuális kultúra
szürkeségét, valamint az ekkoriban
tapasztalható elzártságot: a könyvhöz,
információhoz és képzőművészeti
reprodukciókhoz jutás nehézségeit.

Shared Cities: The Finale
IPR/CAMP & Divadlo Archa
Prague
sharedcities.eu
#SharedCities
#SCCM2020
#TheFinale

SZENTENDRE
ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
06/10/2019 – 01/12/2019
Land Art –
The Artist Colony of Tolcsva
Természet-művészet –
A tolcsvai művésztelep
The classical land art pieces compress
the almost incomprehensible complexity
of nature into meditative forms.
The nature of the artworks that evoke
the language of traditional cultures is
largely determined by the choice of
semi-natural materials. The defining
aspirations of the movement can
be witnessed in the activities of its first
Hungarian initiative, the Tolcsva
Artist Colony since the 1990s. The
exhibition displays a representative
selection of the creative processes that
depict them.
A klasszikus land art alkotások a
természet szinte felfoghatatlan
komplexitását sűrítik meditatív
formákba. A tradicionális kultúrák
fogalmazásmódját idéző alkotások
karakterét leginkább a természetközeli
anyagok választása határozza
meg. Az első ilyen tematikájú hazai
kezdeményezés, a tolcsvai művésztelep
tevékenységében a kilencvenes évek
óta nyomon követhetőek az irányzat
meghatározó törekvései, a kiállítás az
ezeket megjelenítő alkotófolyamatokból
mutat be reprezentatív válogatást.

October 2019

11/10/2019 – 26/01/2020
In Statu Quo:
Structures of Negotiation
In Statu Quo –
Tárgyalási struktúrák
There are many places in the Holy Land
in Israel that have symbolic importance
to the followers of the monotheistic
religions (Jews, Christians and Muslims).
The status quo that has existed since the
19th century is a complex mechanism that
provides a framework for the coexistence
of diﬀerent religious and ethnic groups.
The Israeli Pavilion at the 16th International
Architecture Exhibition of the Venice
Biennale (2018) exhibits this fragile
system.
A szent földön, Izrael területén számos
olyan hely található, amely a monoteista
vallások (a zsidók, a keresztények és
a muzulmánok) képviselői számára
szimbolikus jelentőségű. A XIX. század
óta létező status quo egy olyan komplex
szabályozás, amely keretet ad a különféle
vallási és etnikai csoportok együttélésének.
A tavalyi Velencei Építészeti Biennálé
izraeli pavilonjának kiállítása ezt a törékeny
rendszert mutatja be.

Modern Art Gallery – László Vass Collection
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény
VESZPRÉM

Pesti Est ART
Lapigazgató: Viszmeg Krisztina,
Szerkesztők: Zsigmond Nóra,
Molnár Ágnes, Viszmeg Henrietta
Layout: Egervári Réka
Kiadó: Minnetonka Lapkiadó Kft.
A szerkesztőség címe: 1013 Bp., Várkert
rkp. 17. Telefon: +36 1-782-9843,
info@pestiest.hu
Terjesztés: terjesztes@pestiest.hu
Hirdetésfelvétel: sales@pestiest.hu
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Szentendre, Sztaravodai út 75.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.skanzen.hu

Shared Cities:
The Finale

Tót Endre: ZerO-demo,1980 (fotó, papír)

BALATONFÜRED

Szentendre
Gallery
Szentendrei
Képtár

02–03/10/2019
Prague

COUNTRY/VIDÉK

Hungarian Open Air
Museum
(Szentendrei Skanzen)
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum
(Szentendrei Skanzen)

Veszprém, Vár u. 3-7.
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: október 30.
Szerkesztőségi lapzárta: október 22.

A szerkesztőség a programinformációkat
a saját szerkesztési elvei szerint jeleníti
meg.

Mo–Sa: 10am – 6pm

www.muveszetekhaza.hu

29/06/2019 – 26/10/2019
Endre Tót: TÓTalZEROS&TÓTalJOYS | Tót Endre: TÓTalZÉRÓK& TÓTalÖRÖMÖK
The works of internationally renowned Hungarian artist Endre Tót (born 1937) can be found in major collections across Europe,
in the United States and in South America. In Hungary, his works have been presented since 1989, most recently on the two IPARTERV
exhibitions. The current show in Veszprém is a mini retrospective exhibition of this very consistent and rich oeuvre, displaying the
works created between 1971 and 2006.
A nemzetközi hírű, Veszprém megyei születésű Tót Endre (1937) alkotásai megtalálhatóak Európa, az Egyesült Államok és Dél-Amerika
jelentős gyűjteményeiben. Magyarországon 1989-től mutatják be műveit, legutóbb a két IPARTERV tárlaton láthattunk Tót-munkát.
A művész veszprémi kiállítása egy mini retrospektív tárlat a rendkívül következetes és gazdag életműből, az 1971 és 2006 között
keletkezett alkotásokból.

BUDAPEST
24/09/2019 – 17/01/2020
Illustrations by
Marcela Trujillo
Marcela Trujillo illusztrációi

3K – Kaszásdűlő
Cultural Center
3K – Kaszásdűlői
Kulturális Központ
III., Pethe Ferenc tér 2.
Mo–Fr: 9am – 6pm
www.kulturkozpont.hu
06/09/2019 – 31/10/2019
Gabriella Baracsi: Brush Tales
Baracsi Gabriella: Ecsetmesék
The paintings of the exhibition tell
stories of childhood memories, fairytale landscapes and imaginary places
without words. Some are ethereally
light watercolours, while others are
acrylic paintings with strong colours.
The pictures are about the simple
miracles that are hidden underneath
the weekdays. They ﬂy us away from
the troubles of everyday life, perhaps
even back to our childhood, so that we
may spend a little time in unclouded
happiness.

2019.10.10.
18-22 h

Chilean-born Marcela Trujillo is a painter,
illustrator and cartoonist, who studied
in Chile and New York. Her comics
appear in prestigious magazines, she
has participated in collective exhibitions
around the world on numerous occasions
and has already had several solo
exhibitions. Today, she teaches drawing
and graphic narration in Santiago de
Chile. The exhibition was created in
collaboration with the Cervantes Institute
and the Embassy of Chile.
A chilei születésű Marcela Trujillo festő,
illusztrátor és képregényrajzoló Chilében
és New Yorkban tanult. Képregényei
neves lapokban jelennek meg, számos
alkalommal vett részt kollektív
kiállításokon világszerte, de több egyéni
tárlata is volt már. Napjainkban rajzot
és grafikai narrációt tanít Santiago
de Chilében. A kiállítás a Cervantes
Intézet és a Chilei Nagykövetség
együttműködésével jött létre.

The Bosch+Bosch group was founded on
August 27, 1969, exactly 50 years ago by a
band of young artists in Subotica. A great
part of the group’s oeuvre has recently
been integrated into Hungarian art history,
but so far, only fragments of it have been
made available to the professional public.
The exhibition also introduces the work
of Kôd and the neo-avant-garde groups
active in Novi Sad around the early ‘70s.
A Bosch+Bosch csoportot 1969.
augusztus 27-én, éppen 50 esztendeje
alapította néhány szabadkai ﬁatal
alkotó. Munkásságuk jelentős része az
elmúlt években integrálódott a magyar
művészettörténetbe, mostanáig azonban
csak részleteiben ismerhette meg a
szakmai közönség. A kiállítás bemutatja
a korai 70-es években Újvidéken
tevékenykedő Kôd és a neoavantgárd
csoportok tevékenységét is.

05/10/2019 – 05/01/2020
Pattern and Decoration
Mintázat és dekoráció
The movement Pattern and Decoration
was developed in the USA in the 1970s.

REMBRANDT ART BONBON ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ FINE ART BISTRO TEMATIKUS SÉTÁK FÉNYFESTÉS
ES TÁRLATVEZETÉSEK DJ KEZET RÁ! JAZZ
MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK WORKSHOP BORBÁR
EN YÉLŐ
G
TEMATIKUS SÉTÁK FÉNYFESTÉS FINE ART BISTRO
REMBRANDT ART BONBON
IN ÍSÉRŐMÚZEUMCAFÉ
K
DJ KEZET RÁ! JAZZ BORBÁR
WORKSHOP MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK TÁRLATVEZETÉSEK
K RAMOTI.HU
G S ZE
FÉNYFESTÉS FINE ART BISTRO TEMATIKUS SÉTÁK ROREMBRANDT
ART BONBON ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ
P EP M U V E
KEZET RÁ! JAZZ BORBÁR TÁRLATVEZETÉSEK
MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK WORKSHOP SDJ
Z
ART BONBON ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ REMBRANDT FINE ART BISTRO TEMATIKUS SÉTÁK FÉNYFESTÉS
TÁRLATVEZETÉSEK DJ KEZET RÁ! JAZZ BORBÁR WORKSHOP MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK
ART BONBON ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ FÉNYFESTÉS FINE ART BISTRO TEMATIKUS SÉTÁK REMBRANDT

AZ MVM ÉS AZ OTP BANK BEMUTATJA:

A PROGRAMON AZNAPI KIÁLLÍTÁSI
BELÉPŐJEGGYEL VEHET RÉSZT

A kiállítás képei szavak nélkül mesélnek
gyerekkori emlékekről, történetekről,
mesebeli tájakról, sosemvolt helyeken.
Némelyik légiesen könnyed akvarell,
míg mások telt színű akrilfestmények. A
képek a hétköznapok mögött megbújó
egyszerű csodákról szólnak. Messze
visznek a mindennapok gondjaitól,
talán egészen a gyerekkorunkig, hogy
ott időzhessünk egy kicsit a felhőtlen
boldogságban.

Deák 17 Youth Art
Gallery
Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Művészeti
Galéria

Budapest Gallery
Budapest Galéria

06/09/2019 – 14/12/2019
The Street is Not a Playground –
The Story of Skateboarding in
Budapest, 1978-2019
Az utca nem játszótér –
A gördeszkázás története
Budapesten, 1978-2019

III., Lajos u. 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://budapestgaleria.hu
11/09/2019 – 13/10/2019
András Gál |
Radical Paintings 2008–2018
Gál András |
Radikális festmények 2008–2018
The intention of presenting a painting as
a single colour image is not just to make a
coloured object but also to reveal the inner
nature of its speciﬁc colour. The image is
presented to elicit our feeling response
to its colour, and it is the actual painted
quality of the colour that determines the
image identity of the painting. András Gál
is a player in the development of this new
paradigm.
A festmény egyszínű képként történő
bemutatásának célja nem csupán
egy színes tárgy készítése, hanem az
ábrázolt egyedi szín belső természetének
a feltárása is. A kép a néző színhez
kapcsolódó érzései által mutatkozik meg,
mégpedig úgy, hogy a szín képi identitását
a szín tényleges festett minősége
határozza meg. Gál András fontos
szereplője ezen új paradigma alakulásának.

Castle Museum of
the Budapest History
Museum
Budapesti
Történeti Múzeum
Vármúzeuma
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.btm.hu
05/10/2019 – 05/01/2020
AU REVOIR! – Hungarian-born
Photographers in France
AU REVOIR! – Magyar származású
fotográfusok Franciaországban
From 1920 to the present day, several
photographers of Hungarian origin have
worked in France, including such names
as the world-famous André Kertész,
Brassaï, Robert Capa and Lucien Hervé.
In addition to the photos of these artists,
the exhibition also features a selection
of works of successful but in Hungary
lesser-known photographers. It oﬀers
a broad picture of the great Hungarian
photographic generation of the 1930s,
and also presents the careers of some
contemporary Hungarian photographers
who live in France.
Franciaországban 1920-tól napjainkig
számos magyar származású fotográfus
tevékenykedett, olyanok, mint a
világhírűvé lett André Kertész, Brassaï,
Robert Capa vagy Lucien Hervé.
A kiállítás a felsorolt művészek képein túl
több sikeres, de idehaza kevéssé ismert
fotográfus anyagából válogat. Széleskörű
képet nyújt a harmincas évek nagy
magyar fotósgenerációjáról, bemutatva
néhány Franciaországban élő kortárs
magyar fotográfus pályáját is.

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

his painting-animation project called The
Ways of Attention for the sixth year, and
now wishes to summarize the results of
this work with a new video installation.
Kondor Attila egész pályája
során elmélyülten foglalkozik a
képzőművészetnek gondolati
hátteret biztosító ﬁlozóﬁai, esztétikai
alapkérdésekkel úgy, hogy miközben
érezhető a múlt emlékeinek,
eredményeinek tisztelete, minden mű a
saját személyes tapasztalásából születik.
Hatodik éve dolgozik A ﬁgyelem útjai
című festészeti-animációs projektjén,
most e munkák eredményeit kívánja egy
új videóinstallációval összefoglalni.

19/09/2019 – 23/10/2019
Flóra Borsi: “Imagine”
Borsi Flóra: „Imagine”

V., Deák Ferenc u. 17.
Mo–Fr: 10am – 6pm
www.deak17galeria.hu

The exhibition tells the story of
skateboarding from the late 70s to the
present day in Budapest – a hobby
that became an alternative sport. The
presented material aims to introduce
a path-seeking generation in the
context of the changing city and the
local interpretation of the ‘western’
lifestyle, reﬂecting on characteristics like
creativity, risk-taking and community
building.
A kiállítás egy hobbiból szubkultúrává
vált alternatív sport, a gördeszkázás
történetét követi végig a hetvenes évek
második felétől napjainkig. Célja, hogy
bemutassa a változó Budapesten egy
akkor felnövekvő generáció útkeresését, a
„nyugati” életérzés helyi értelmezését, és
olyan fontos jellegzetességekre világítson
rá, mint a kreativitás, a kockázatvállalás és
a közösségteremtés.

Ferenc Hopp Museum
of Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
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.

Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
13/09/2019 – 17/11/2019
Bosch+Bosch Group and the Vojvodina
Neo-Avantgarde Movement
A Bosch+Bosch csoport és a vajdasági
neoavantgárd mozgalom

Followers of the movement radically
distinguished themselves from the
predominant Minimal Art and Concept Art
at that time. They questioned not only
the traditional notions of art, but also
addressed broader political and social
issues and celebrate an immediate lust
for life. The exhibition demonstrates the
movement’s diversity for the very ﬁrst
time in Europe.
A Mintázat és dekoráció mozgalom
az 1970-es években alakult ki az
Egyesült Államokban. Követői radikálisan
megkülönböztették magukat az
uralkodó művészeti irányzatoktól,
például a minimalista vagy a konceptuális
művészettől. Nemcsak a hagyományos
művészeti fogalmakat kérdőjelezték
meg, hanem tágabb politikai, társadalmi
kérdésekkel is foglalkoztak, és az élet
feltétlen szeretetét ünnepelték. Az európai
közönség először találkozhat e változatos,
sokrétű mozgalom ilyen léptékű
feldolgozásával.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
26/09/2019 – 05/01/2020
“I am an Artist of the World…”
Philip de László (1869-1937)
„A nagyvilág művésze vagyok…”
László Fülöp (1869-1937)
This small but signiﬁcant exhibition marks
the 150th anniversary of Philip de László's
birth. The display shows some 15 of the
artist's most distinguished international
portraits. It is nearly 100 years since a
solo exhibition of Philip de László's work
was held in Budapest, so this tribute is
long overdue. The portraits have been
chosen to show de László's greatest
artistic achievements, carefully selected to
highlight to the public his importance as an
Hungarian painter of worldwide reputation.
A László Fülöp születésének 150.
évfordulójára nyílt szerény, de számottevő
kiállítás arra tesz kísérletet, hogy
szélesebb körben ismertté tegye itthon a
Budapesten született, de külföldön híressé
lett festőművész munkásságát. A kiállítás
15 kiváló portrét mutat be a nagy ívű
életműből, nemzetközi hírű művészeket
és személyiségeket felvonultatva, akik
között a festő életét töltötte. A látható
művek a brit királyi gyűjteményből és
jelentős magángyűjtőktől érkeztek.

Flora Borsi graduated from MOME’s
Photography department last year. She
is only 26 years old, but already has
her own oeuvre and is an internationalacclaimed artist. She is called “the girl
who can turn herself into anything”, as
she manipulates her photos freely with
brilliant techniques. Her selection of
works can be seen as a joint exhibition
of the World Press Photo, and we
can witness an extraordinary talent
unfolding in front of us in the exhibition
space – one who is conquering the
world from Hungary with her art.
Borsi Flóra tavaly végzett a MOME
fotográfia szakán. Még csak 26 éves,
de már önálló életmű és nemzetközi
elismerések sora áll mögötte. Munkáiban
minden manipuláció szabad, bravúros
technikával módosítja a fotókat.
„A lány, aki bármivé tudja alakítani
önmagát” – írják róla. Alkotásaiból a
World Press Photo kísérő kiállításaként
láthatunk válogatást, a kiállítótérben
egy rendkívüli tehetség bontakozik
ki előttünk, aki művészetével
Magyarországról hódítja meg a világot.

Hungarian
Jewish Museum and
Archives
Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár
VII., Dohány u. 2.
Su–Th: 10am – 6pm,
Fr: 10pm – 4pm
www.milev.hu

Várkert Bazár –
Guard’s Palace
Várkert Bazár –
Testőrpalota
2019. október 31. 19:00

Nemzeti Táncszínház – Kisterem
PREMI
ER

TEST EST
THE DARK NIGHT
OF THE SOUL
Várnagy Kristóf – Egyed Bea

free call: (06 80) 10 44 55
www.tancszinhaz.hu

02/09/2019 – 15/12/2019
The Hochstädters. The Family Album
– Developed Past. Exhibition of Kata
Tranker
Hochstädterék. Családi album –
előhívott múlt.
Tranker Kata kiállítása
At the exhibition, one of the family albums
of the Hungarian Jewish Museum and
Archives is presented to the public through
the eyes of contemporary artist Kata
Tranker, indicating its possible links to
contemporary art. The exhibition seeks to
unravel the various layers of the meaning
of the family/private photography,
highlighting its role in historical – both
collective and personal – memory.
A kiállításon a Magyar Zsidó Múzeum és
Levéltár fotótárának egyik családi albumát
tárja a nagyközönség elé egy kortárs
képzőművész, Tranker Kata szemével
„láttatva”, vagyis a kortárs művészethez
való lehetséges kapcsolódási pontjaival.
A tárlat a családi/privát fotó jelentésének
különböző rétegeit szeretné felfejteni,
rávilágítva annak a – személyes és
kollektív – történelmi emlékezetben
betöltött szerepére.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
18/09/2019 – 17/11/2019
Gyula Konkoly | 68 – 78
Konkoly Gyula | 68 – 78
Gyula Konkoly, with his rich and diverse
body of work, returned to ﬁgurative
painting following a wide range of avantgarde and neo-avant-garde experiments.
“With the advent of the 21st century,
as it turned out, others besides myself
were also tired of the comfortably ruling
doctrinaire academicism, and we began to
paint with a pure heart. In this way, a clear,
buoyant, new visual art is being born,”
Konkoly once said. The exhibition presents
a representative selection of works from
recent years.

A gazdag és szerteágazó életművet
felvonultató Konkoly Gyula a
legkülönfélébb avantgárd és neoavantgárd
kísérleteket követően tért vissza a
ﬁguratív festészethez. „A 21. század
érkeztével, mint kiderült, rajtam kívül
másoknak is elegük lett a kényelmesen
uralkodó doktriner akadémizmusból, és
tiszta szívvel elkezdtünk festeni. Így egy
közérthető, életvidám, új képzőművészet
van születőben” – nyilatkozta egyszer.
A kiállítás az utóbbi évek munkáiból nyújt
reprezentatív válogatást.

18/09/2019 – 17/11/2019
László Szotyory | Those
Obscure Objects of Desire
Szotyory László |
A vágy titokzatos tárgyai
The melancholic and bucolic artistic world
of László Szotyory (1957 –) is reality
conceived in bliss. The paintings In this
large-scale exhibition represent a slice
from the Mihály Munkácsy Prize-winning
painter’s oeuvre in which the sensual
way of painting that goes from the new
painting to the post-modern traditions
appears as a deprived existence.
Szotyory László (1957–) melankolikus,
bukolikus világa a gyönyörben fogant
valóság. A nagyszabású tárlaton látható
festmények a Munkácsy Mihály-díjas
festőművész életművének azt a szeletét
képviselik, amelyben az új festészettől a
posztmodern hagyományokon keresztül
ívelő érzéki festésmód mint létfosztott
egzisztencia jelenik meg.

18/09/2019 – 17/11/2019
Attila Kondor | Experiencing
Freedom
Kondor Attila | Szabadságtapasztalat
Throughout his career, Attila Kondor has
been deeply concerned with the basic
philosophical and aesthetic issues that
provide the background for ﬁne art, and
while he evidently respects the memories
and achievements of the past, all of his
works are born out of his own personal
experiences. He has been working on

I., Ybl Miklós tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.imm.hu
12/07/2019 – 31/01/2020
SUBJECTIVE – The New Acquisitions
of the Museum of Applied Arts in
Várkert Bazár
SZUBJEKTÍV – Az Iparművészeti
Múzeum új szerzeményei a Várkert
Bazárban
The exhibition presents the behind the
scenes work of the Museum of Applied
Arts, which is currently closed for
reconstruction, by displaying selected
examples of the works of art that have
come into its collections since the turn
of the millennium or have been restored
in the last two decades. Among others,
visitors can get answers to such questions
as how long it takes to restore an object or
to prepare an exhibition.
A kiállítás a jelenleg rekonstrukció miatt
zárva tartó Iparművészeti Múzeum
színfalak mögött zajló aktív munkáját
mutatja be az ezredforduló óta bekerült
és az utóbbi két évtizedben restaurált
műtárgyakon keresztül. Többek között
olyan kérdésekre kapunk választ, hogy
mivel foglalkoznak a muzeológusok, mi
kerül egy gyűjteménybe, valamint hogy
mennyi ideig tart a restaurálás és egy
kiállítás előkészítése.

Viltin Gallery
Viltin Galéria
VI., Vasvári Pál u. 1.
Tu–Fr: 1pm – 6pm,
Sa: 11am – 5pm
www.viltin.hu
12/09/2019 – 19/10/2019
We dreamed of a past future |
Andreas WERNER
We dreamed of a past future |
Andreas WERNER
Moving away from the idealistic or utopian
traditions of landscape painting, Andreas
Werner’s latest works are inﬂuenced by
the constructivist-metaphysical direction
of the architectural spaces of the ﬁrst
half of the century. The source of his
notion’s inspiration is science and the sci-ﬁ
literature, as well as the ﬁrst modernistbased utopian creations of the movie
production’s heydays. One of the most
talented Austrian artists of his generation,
featuring his latest works, Werner unfolds
a story with an arrangement evoking
museum exhibitions.
A romantikus tájfestészet idealisztikus
vagy utópisztikus hagyományától
eltávolodva, Andreas Werner munkáit
a huszadik század első felére jellemző
konstruktivista-metaﬁzikus irányzat
építészeti térkonstrukciói ihlették.
Gondolatának inspirációs forrása a
tudomány, a tudományos-fantasztikus
irodalom, valamint a ﬁlmgyártás
hőskorának a kora-modernitásra épülő
utópisztikus alkotásai. A ﬁatal osztrák
művészgeneráció egyik legtehetségesebb
alkotója legújabb műveiből állította össze a
kiállítótér falain kibontakozó történetet.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.worldpressphoto.org
19/09/2019 – 23/10/2019
World Press Photo Exhibition 2019
World Press Photo Kiállítás 2019
Visit the World Press Photo Exhibition
2019 on its world-wide tour showcasing
the stories that matter with photography
from the 62nd annual World Press Photo
contest. The 2019 exhibition features the
World Press Photo of the Year, and for the
ﬁrst time, the World Press Photo Story
of the Year. The winners were chosen by
an independent jury that reviewed more
than 78,801 photographs entered by 4,738
photographers from 129 countries.
Ebben az évben ismét a Magyar Nemzeti
Múzeum ad otthont a világ sajtófotósainak
legelismertebb nemzetközi
megmérettetése, a World Press Photo
pályázat idei győztes képeinek. A
kiállításon láthatjuk többek között az
Év Sajtófotóját, és a bemutatkozó új
kategória, az Év Fotóriportja díj nyertesét
is. Az idei legjobbakat 129 ország
4738 fotósának 78801 fényképe közül
választotta ki a független zsűri.

Hungarian National Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.

Tu–Su: 10am – 6pm

www.mng.hu

Joan Miró, Festmény, 1930
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacques Faujour/Dist.
RMN-GP © Successió Miró / Adagp, Paris

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 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.

BUDAPEST
24/09/2019 – 17/01/2020
Illustrations by
Marcela Trujillo
Marcela Trujillo illusztrációi

3K – Kaszásdűlő
Cultural Center
3K – Kaszásdűlői
Kulturális Központ
III., Pethe Ferenc tér 2.
Mo–Fr: 9am – 6pm
www.kulturkozpont.hu
06/09/2019 – 31/10/2019
Gabriella Baracsi: Brush Tales
Baracsi Gabriella: Ecsetmesék
The paintings of the exhibition tell
stories of childhood memories, fairytale landscapes and imaginary places
without words. Some are ethereally
light watercolours, while others are
acrylic paintings with strong colours.
The pictures are about the simple
miracles that are hidden underneath
the weekdays. They ﬂy us away from
the troubles of everyday life, perhaps
even back to our childhood, so that we
may spend a little time in unclouded
happiness.

2019.10.10.
18-22 h

Chilean-born Marcela Trujillo is a painter,
illustrator and cartoonist, who studied
in Chile and New York. Her comics
appear in prestigious magazines, she
has participated in collective exhibitions
around the world on numerous occasions
and has already had several solo
exhibitions. Today, she teaches drawing
and graphic narration in Santiago de
Chile. The exhibition was created in
collaboration with the Cervantes Institute
and the Embassy of Chile.
A chilei születésű Marcela Trujillo festő,
illusztrátor és képregényrajzoló Chilében
és New Yorkban tanult. Képregényei
neves lapokban jelennek meg, számos
alkalommal vett részt kollektív
kiállításokon világszerte, de több egyéni
tárlata is volt már. Napjainkban rajzot
és grafikai narrációt tanít Santiago
de Chilében. A kiállítás a Cervantes
Intézet és a Chilei Nagykövetség
együttműködésével jött létre.

The Bosch+Bosch group was founded on
August 27, 1969, exactly 50 years ago by a
band of young artists in Subotica. A great
part of the group’s oeuvre has recently
been integrated into Hungarian art history,
but so far, only fragments of it have been
made available to the professional public.
The exhibition also introduces the work
of Kôd and the neo-avant-garde groups
active in Novi Sad around the early ‘70s.
A Bosch+Bosch csoportot 1969.
augusztus 27-én, éppen 50 esztendeje
alapította néhány szabadkai ﬁatal
alkotó. Munkásságuk jelentős része az
elmúlt években integrálódott a magyar
művészettörténetbe, mostanáig azonban
csak részleteiben ismerhette meg a
szakmai közönség. A kiállítás bemutatja
a korai 70-es években Újvidéken
tevékenykedő Kôd és a neoavantgárd
csoportok tevékenységét is.

05/10/2019 – 05/01/2020
Pattern and Decoration
Mintázat és dekoráció
The movement Pattern and Decoration
was developed in the USA in the 1970s.

REMBRANDT ART BONBON ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ FINE ART BISTRO TEMATIKUS SÉTÁK FÉNYFESTÉS
ES TÁRLATVEZETÉSEK DJ KEZET RÁ! JAZZ
MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK WORKSHOP BORBÁR
EN YÉLŐ
G
TEMATIKUS SÉTÁK FÉNYFESTÉS FINE ART BISTRO
REMBRANDT ART BONBON
IN ÍSÉRŐMÚZEUMCAFÉ
K
DJ KEZET RÁ! JAZZ BORBÁR
WORKSHOP MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK TÁRLATVEZETÉSEK
K RAMOTI.HU
G S ZE
FÉNYFESTÉS FINE ART BISTRO TEMATIKUS SÉTÁK ROREMBRANDT
ART BONBON ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ
P EP M U V E
KEZET RÁ! JAZZ BORBÁR TÁRLATVEZETÉSEK
MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK WORKSHOP SDJ
Z
ART BONBON ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ REMBRANDT FINE ART BISTRO TEMATIKUS SÉTÁK FÉNYFESTÉS
TÁRLATVEZETÉSEK DJ KEZET RÁ! JAZZ BORBÁR WORKSHOP MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK
ART BONBON ÉLŐ MÚZEUMCAFÉ FÉNYFESTÉS FINE ART BISTRO TEMATIKUS SÉTÁK REMBRANDT

AZ MVM ÉS AZ OTP BANK BEMUTATJA:

A PROGRAMON AZNAPI KIÁLLÍTÁSI
BELÉPŐJEGGYEL VEHET RÉSZT

A kiállítás képei szavak nélkül mesélnek
gyerekkori emlékekről, történetekről,
mesebeli tájakról, sosemvolt helyeken.
Némelyik légiesen könnyed akvarell,
míg mások telt színű akrilfestmények. A
képek a hétköznapok mögött megbújó
egyszerű csodákról szólnak. Messze
visznek a mindennapok gondjaitól,
talán egészen a gyerekkorunkig, hogy
ott időzhessünk egy kicsit a felhőtlen
boldogságban.

Deák 17 Youth Art
Gallery
Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Művészeti
Galéria

Budapest Gallery
Budapest Galéria

06/09/2019 – 14/12/2019
The Street is Not a Playground –
The Story of Skateboarding in
Budapest, 1978-2019
Az utca nem játszótér –
A gördeszkázás története
Budapesten, 1978-2019

III., Lajos u. 158.
Tu–Su: 10am – 6pm
http://budapestgaleria.hu
11/09/2019 – 13/10/2019
András Gál |
Radical Paintings 2008–2018
Gál András |
Radikális festmények 2008–2018
The intention of presenting a painting as
a single colour image is not just to make a
coloured object but also to reveal the inner
nature of its speciﬁc colour. The image is
presented to elicit our feeling response
to its colour, and it is the actual painted
quality of the colour that determines the
image identity of the painting. András Gál
is a player in the development of this new
paradigm.
A festmény egyszínű képként történő
bemutatásának célja nem csupán
egy színes tárgy készítése, hanem az
ábrázolt egyedi szín belső természetének
a feltárása is. A kép a néző színhez
kapcsolódó érzései által mutatkozik meg,
mégpedig úgy, hogy a szín képi identitását
a szín tényleges festett minősége
határozza meg. Gál András fontos
szereplője ezen új paradigma alakulásának.

Castle Museum of
the Budapest History
Museum
Budapesti
Történeti Múzeum
Vármúzeuma
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.btm.hu
05/10/2019 – 05/01/2020
AU REVOIR! – Hungarian-born
Photographers in France
AU REVOIR! – Magyar származású
fotográfusok Franciaországban
From 1920 to the present day, several
photographers of Hungarian origin have
worked in France, including such names
as the world-famous André Kertész,
Brassaï, Robert Capa and Lucien Hervé.
In addition to the photos of these artists,
the exhibition also features a selection
of works of successful but in Hungary
lesser-known photographers. It oﬀers
a broad picture of the great Hungarian
photographic generation of the 1930s,
and also presents the careers of some
contemporary Hungarian photographers
who live in France.
Franciaországban 1920-tól napjainkig
számos magyar származású fotográfus
tevékenykedett, olyanok, mint a
világhírűvé lett André Kertész, Brassaï,
Robert Capa vagy Lucien Hervé.
A kiállítás a felsorolt művészek képein túl
több sikeres, de idehaza kevéssé ismert
fotográfus anyagából válogat. Széleskörű
képet nyújt a harmincas évek nagy
magyar fotósgenerációjáról, bemutatva
néhány Franciaországban élő kortárs
magyar fotográfus pályáját is.

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

his painting-animation project called The
Ways of Attention for the sixth year, and
now wishes to summarize the results of
this work with a new video installation.
Kondor Attila egész pályája
során elmélyülten foglalkozik a
képzőművészetnek gondolati
hátteret biztosító ﬁlozóﬁai, esztétikai
alapkérdésekkel úgy, hogy miközben
érezhető a múlt emlékeinek,
eredményeinek tisztelete, minden mű a
saját személyes tapasztalásából születik.
Hatodik éve dolgozik A ﬁgyelem útjai
című festészeti-animációs projektjén,
most e munkák eredményeit kívánja egy
új videóinstallációval összefoglalni.

19/09/2019 – 23/10/2019
Flóra Borsi: “Imagine”
Borsi Flóra: „Imagine”

V., Deák Ferenc u. 17.
Mo–Fr: 10am – 6pm
www.deak17galeria.hu

The exhibition tells the story of
skateboarding from the late 70s to the
present day in Budapest – a hobby
that became an alternative sport. The
presented material aims to introduce
a path-seeking generation in the
context of the changing city and the
local interpretation of the ‘western’
lifestyle, reﬂecting on characteristics like
creativity, risk-taking and community
building.
A kiállítás egy hobbiból szubkultúrává
vált alternatív sport, a gördeszkázás
történetét követi végig a hetvenes évek
második felétől napjainkig. Célja, hogy
bemutassa a változó Budapesten egy
akkor felnövekvő generáció útkeresését, a
„nyugati” életérzés helyi értelmezését, és
olyan fontos jellegzetességekre világítson
rá, mint a kreativitás, a kockázatvállalás és
a közösségteremtés.

Ferenc Hopp Museum
of Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
VI., Andrássy út 103.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.hoppmuseum.hu
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.

Ludwig Museum
– Museum of
Contemporary Art
Ludwig Múzeum –
Kortárs Művészeti
Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.
Tu–Su: 10am – 8pm
www.ludwigmuseum.hu
13/09/2019 – 17/11/2019
Bosch+Bosch Group and the Vojvodina
Neo-Avantgarde Movement
A Bosch+Bosch csoport és a vajdasági
neoavantgárd mozgalom

Followers of the movement radically
distinguished themselves from the
predominant Minimal Art and Concept Art
at that time. They questioned not only
the traditional notions of art, but also
addressed broader political and social
issues and celebrate an immediate lust
for life. The exhibition demonstrates the
movement’s diversity for the very ﬁrst
time in Europe.
A Mintázat és dekoráció mozgalom
az 1970-es években alakult ki az
Egyesült Államokban. Követői radikálisan
megkülönböztették magukat az
uralkodó művészeti irányzatoktól,
például a minimalista vagy a konceptuális
művészettől. Nemcsak a hagyományos
művészeti fogalmakat kérdőjelezték
meg, hanem tágabb politikai, társadalmi
kérdésekkel is foglalkoztak, és az élet
feltétlen szeretetét ünnepelték. Az európai
közönség először találkozhat e változatos,
sokrétű mozgalom ilyen léptékű
feldolgozásával.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
26/09/2019 – 05/01/2020
“I am an Artist of the World…”
Philip de László (1869-1937)
„A nagyvilág művésze vagyok…”
László Fülöp (1869-1937)
This small but signiﬁcant exhibition marks
the 150th anniversary of Philip de László's
birth. The display shows some 15 of the
artist's most distinguished international
portraits. It is nearly 100 years since a
solo exhibition of Philip de László's work
was held in Budapest, so this tribute is
long overdue. The portraits have been
chosen to show de László's greatest
artistic achievements, carefully selected to
highlight to the public his importance as an
Hungarian painter of worldwide reputation.
A László Fülöp születésének 150.
évfordulójára nyílt szerény, de számottevő
kiállítás arra tesz kísérletet, hogy
szélesebb körben ismertté tegye itthon a
Budapesten született, de külföldön híressé
lett festőművész munkásságát. A kiállítás
15 kiváló portrét mutat be a nagy ívű
életműből, nemzetközi hírű művészeket
és személyiségeket felvonultatva, akik
között a festő életét töltötte. A látható
művek a brit királyi gyűjteményből és
jelentős magángyűjtőktől érkeztek.

Flora Borsi graduated from MOME’s
Photography department last year. She
is only 26 years old, but already has
her own oeuvre and is an internationalacclaimed artist. She is called “the girl
who can turn herself into anything”, as
she manipulates her photos freely with
brilliant techniques. Her selection of
works can be seen as a joint exhibition
of the World Press Photo, and we
can witness an extraordinary talent
unfolding in front of us in the exhibition
space – one who is conquering the
world from Hungary with her art.
Borsi Flóra tavaly végzett a MOME
fotográfia szakán. Még csak 26 éves,
de már önálló életmű és nemzetközi
elismerések sora áll mögötte. Munkáiban
minden manipuláció szabad, bravúros
technikával módosítja a fotókat.
„A lány, aki bármivé tudja alakítani
önmagát” – írják róla. Alkotásaiból a
World Press Photo kísérő kiállításaként
láthatunk válogatást, a kiállítótérben
egy rendkívüli tehetség bontakozik
ki előttünk, aki művészetével
Magyarországról hódítja meg a világot.

Hungarian
Jewish Museum and
Archives
Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár
VII., Dohány u. 2.
Su–Th: 10am – 6pm,
Fr: 10pm – 4pm
www.milev.hu

Várkert Bazár –
Guard’s Palace
Várkert Bazár –
Testőrpalota
2019. október 31. 19:00

Nemzeti Táncszínház – Kisterem
PREMI
ER

TEST EST
THE DARK NIGHT
OF THE SOUL
Várnagy Kristóf – Egyed Bea

free call: (06 80) 10 44 55
www.tancszinhaz.hu

02/09/2019 – 15/12/2019
The Hochstädters. The Family Album
– Developed Past. Exhibition of Kata
Tranker
Hochstädterék. Családi album –
előhívott múlt.
Tranker Kata kiállítása
At the exhibition, one of the family albums
of the Hungarian Jewish Museum and
Archives is presented to the public through
the eyes of contemporary artist Kata
Tranker, indicating its possible links to
contemporary art. The exhibition seeks to
unravel the various layers of the meaning
of the family/private photography,
highlighting its role in historical – both
collective and personal – memory.
A kiállításon a Magyar Zsidó Múzeum és
Levéltár fotótárának egyik családi albumát
tárja a nagyközönség elé egy kortárs
képzőművész, Tranker Kata szemével
„láttatva”, vagyis a kortárs művészethez
való lehetséges kapcsolódási pontjaival.
A tárlat a családi/privát fotó jelentésének
különböző rétegeit szeretné felfejteni,
rávilágítva annak a – személyes és
kollektív – történelmi emlékezetben
betöltött szerepére.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
18/09/2019 – 17/11/2019
Gyula Konkoly | 68 – 78
Konkoly Gyula | 68 – 78
Gyula Konkoly, with his rich and diverse
body of work, returned to ﬁgurative
painting following a wide range of avantgarde and neo-avant-garde experiments.
“With the advent of the 21st century,
as it turned out, others besides myself
were also tired of the comfortably ruling
doctrinaire academicism, and we began to
paint with a pure heart. In this way, a clear,
buoyant, new visual art is being born,”
Konkoly once said. The exhibition presents
a representative selection of works from
recent years.

A gazdag és szerteágazó életművet
felvonultató Konkoly Gyula a
legkülönfélébb avantgárd és neoavantgárd
kísérleteket követően tért vissza a
ﬁguratív festészethez. „A 21. század
érkeztével, mint kiderült, rajtam kívül
másoknak is elegük lett a kényelmesen
uralkodó doktriner akadémizmusból, és
tiszta szívvel elkezdtünk festeni. Így egy
közérthető, életvidám, új képzőművészet
van születőben” – nyilatkozta egyszer.
A kiállítás az utóbbi évek munkáiból nyújt
reprezentatív válogatást.

18/09/2019 – 17/11/2019
László Szotyory | Those
Obscure Objects of Desire
Szotyory László |
A vágy titokzatos tárgyai
The melancholic and bucolic artistic world
of László Szotyory (1957 –) is reality
conceived in bliss. The paintings In this
large-scale exhibition represent a slice
from the Mihály Munkácsy Prize-winning
painter’s oeuvre in which the sensual
way of painting that goes from the new
painting to the post-modern traditions
appears as a deprived existence.
Szotyory László (1957–) melankolikus,
bukolikus világa a gyönyörben fogant
valóság. A nagyszabású tárlaton látható
festmények a Munkácsy Mihály-díjas
festőművész életművének azt a szeletét
képviselik, amelyben az új festészettől a
posztmodern hagyományokon keresztül
ívelő érzéki festésmód mint létfosztott
egzisztencia jelenik meg.

18/09/2019 – 17/11/2019
Attila Kondor | Experiencing
Freedom
Kondor Attila | Szabadságtapasztalat
Throughout his career, Attila Kondor has
been deeply concerned with the basic
philosophical and aesthetic issues that
provide the background for ﬁne art, and
while he evidently respects the memories
and achievements of the past, all of his
works are born out of his own personal
experiences. He has been working on

I., Ybl Miklós tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.imm.hu
12/07/2019 – 31/01/2020
SUBJECTIVE – The New Acquisitions
of the Museum of Applied Arts in
Várkert Bazár
SZUBJEKTÍV – Az Iparművészeti
Múzeum új szerzeményei a Várkert
Bazárban
The exhibition presents the behind the
scenes work of the Museum of Applied
Arts, which is currently closed for
reconstruction, by displaying selected
examples of the works of art that have
come into its collections since the turn
of the millennium or have been restored
in the last two decades. Among others,
visitors can get answers to such questions
as how long it takes to restore an object or
to prepare an exhibition.
A kiállítás a jelenleg rekonstrukció miatt
zárva tartó Iparművészeti Múzeum
színfalak mögött zajló aktív munkáját
mutatja be az ezredforduló óta bekerült
és az utóbbi két évtizedben restaurált
műtárgyakon keresztül. Többek között
olyan kérdésekre kapunk választ, hogy
mivel foglalkoznak a muzeológusok, mi
kerül egy gyűjteménybe, valamint hogy
mennyi ideig tart a restaurálás és egy
kiállítás előkészítése.

Viltin Gallery
Viltin Galéria
VI., Vasvári Pál u. 1.
Tu–Fr: 1pm – 6pm,
Sa: 11am – 5pm
www.viltin.hu
12/09/2019 – 19/10/2019
We dreamed of a past future |
Andreas WERNER
We dreamed of a past future |
Andreas WERNER
Moving away from the idealistic or utopian
traditions of landscape painting, Andreas
Werner’s latest works are inﬂuenced by
the constructivist-metaphysical direction
of the architectural spaces of the ﬁrst
half of the century. The source of his
notion’s inspiration is science and the sci-ﬁ
literature, as well as the ﬁrst modernistbased utopian creations of the movie
production’s heydays. One of the most
talented Austrian artists of his generation,
featuring his latest works, Werner unfolds
a story with an arrangement evoking
museum exhibitions.
A romantikus tájfestészet idealisztikus
vagy utópisztikus hagyományától
eltávolodva, Andreas Werner munkáit
a huszadik század első felére jellemző
konstruktivista-metaﬁzikus irányzat
építészeti térkonstrukciói ihlették.
Gondolatának inspirációs forrása a
tudomány, a tudományos-fantasztikus
irodalom, valamint a ﬁlmgyártás
hőskorának a kora-modernitásra épülő
utópisztikus alkotásai. A ﬁatal osztrák
művészgeneráció egyik legtehetségesebb
alkotója legújabb műveiből állította össze a
kiállítótér falain kibontakozó történetet.

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum
VIII., Múzeum krt. 14–16.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.worldpressphoto.org
19/09/2019 – 23/10/2019
World Press Photo Exhibition 2019
World Press Photo Kiállítás 2019
Visit the World Press Photo Exhibition
2019 on its world-wide tour showcasing
the stories that matter with photography
from the 62nd annual World Press Photo
contest. The 2019 exhibition features the
World Press Photo of the Year, and for the
ﬁrst time, the World Press Photo Story
of the Year. The winners were chosen by
an independent jury that reviewed more
than 78,801 photographs entered by 4,738
photographers from 129 countries.
Ebben az évben ismét a Magyar Nemzeti
Múzeum ad otthont a világ sajtófotósainak
legelismertebb nemzetközi
megmérettetése, a World Press Photo
pályázat idei győztes képeinek. A
kiállításon láthatjuk többek között az
Év Sajtófotóját, és a bemutatkozó új
kategória, az Év Fotóriportja díj nyertesét
is. Az idei legjobbakat 129 ország
4738 fotósának 78801 fényképe közül
választotta ki a független zsűri.

Hungarian National Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.

Tu–Su: 10am – 6pm

www.mng.hu

Joan Miró, Festmény, 1930
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacques Faujour/Dist.
RMN-GP © Successió Miró / Adagp, Paris

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 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.

Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
15/06/2019 – 17/11/2019
Rivers, Lakes, Seas –
Vitalizing Water I Water Motifs in 19th
Century European and Hungarian
Paintings
Folyók, tavak, tengerek –
Az éltető víz I Víz-motívumok a
19. századi nemzetközi és magyar
festészetben
This thematic exhibition displays European
– mainly French – and Hungarian works
from the 19th century. The choice of
works was primarily deﬁned by the
occurrence of water motifs related to
ordinary life. By displaying a series of
representative paintings of Classicism,
Romanticism, Realism, Naturalism, plein air
and Impressionism, the exhibition sums up
the artistic and stylistic characteristics of
the age.
A kiállítás a víz hétköznapi élethez
kötődő kérdésköreiből válogatva
tárja a közönség elé a 19. században
született nemzetközi – döntően francia
– és magyar remekműveket. A tárlat
a klasszicizmuson, a romantikán, a
realizmuson, a naturalizmuson, a plein air
festészeten és az impresszionizmuson
átívelő, reprezentatív művek sorával a
korszakra jellemző művészettörténeti és
stiláris összképre is reﬂektál.

DEBRECEN
Déri Museum
Déri Múzeum
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
03/08/2019 – 17/11/2019
PANEL – Existence, Community,
Aesthetics – 60 Years of the
Housing Estates
PANEL – Lét, közösség, esztétika –
a lakótelepek hatvan éve
Is there such a thing as “housing
estate identity”? The exhibition mainly
examines the housing estates of
Debrecen and the surrounding areas
that were built utilising “concrete panel”
technology by using interdisciplinary
methods, the means of science,
architecture and art. The main question
is how these blocks of flats influence our
society, community and the individual
being, and even more, our perception
and way of thinking.
Létezik-e lakótelepi identitás, létezik-e
olyan fogalom, hogy „panelség”?
A tárlat Debrecen és a régió elsősorban
paneles technológiával épült lakótelepeit
kutatja a tudomány, építészet és a
művészet eszközeivel, Debrecen
lakosságának aktív megszólításával.
A kiállítás azt a kérdést járja körül, hogy
ezek a bérházak milyen hatással vannak
társadalmunkra, közösségünkre s
az egyénre, sőt érzékszerveinkre és
gondolkodásmódunkra.

17/08/2019 – 03/11/2019
For Family Reasons
Családi okok miatt
The exhibition approaches the subject
of the family via historical, social and
personal stories. In the ﬁrst part of the

exhibition, visitors can see the recent
works of artists who have already dealt
with the topic of family during their career.
In the second section, artists working in
diﬀerent branches of the arts show their
adaptation of a poem of their choice into
another medium, while in the ﬁnal portion,
the results of a semester-long workshop
with the theme of family photography can
be viewed.
A kiállítás történelmi, társadalmi és
személyes történetek felől közelíti meg a
család témáját. Az első szakaszban olyan
képzőművészek új műveit láthatjuk, akik
munkásságuk során már foglalkoztak
a család témájával. A tárlat második
egységében különböző művészeti
ágakban tevékenykedő művészek
mutatják be egy általuk kiválasztott vers
másik médiumban való feldolgozását,
az utolsó szakaszban pedig egy féléves
workshop eredményeit láthatjuk,
amelynek a témája a családi fotó.

KÁPOLNÁSNYÉK
Halász Castle
Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.halaszkastely.hu
20/07/2019 – 10/11/2019
Markó, Mednyánszky, Munkácsy... –
19th Century Hungarian Painting in the
Gábor Kovács Art Collection
Markó, Mednyánszky, Munkácsy...
– A 19. század magyar festészete a
Kovács Gábor Gyűjteményben
The Gábor Kovács Art Collection oﬀers
an almost complete account of the
development in Hungary’s art history that
began with the Romantic and Realistic
landscape representations of the 19th
century, then continued with the plein
air painting of the Nagybánya school, and
ended with the “isms” of the ﬁrst decades
of the 20th century. The collection is now
introduced via a special selection that
guides the viewer through one of the
most exciting centuries in the history of
Hungarian painting.
A Kovács Gábor Gyűjtemény szinte
hiánytalanul mutatja be a hazai festészet
történetének a 19. század romantikus,
majd realista tájábrázolásától a nagybányai
iskola plein-air festészetén keresztül a
20. század első évtizedeinek különféle
izmusaiba torkolló fejlődési ívét. A kollekció
most egy olyan speciális válogatással
mutatkozik be, amely a magyar
képzőművészet egyik legizgalmasabb
évszázadán vezeti végig a látogatót.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
05/09/2019 – 01/12/2019
Alfons Mucha –
Under the Spell of Art Nouveau
Alfons Mucha –
A szecesszió vonzásában
This exhibition showing 62 works
borrowed from the Gallery of Art Prague
was preceded by two years of preparatory
work. “There are few masters whose
oeuvre integrated so much into the visual
culture of its age. Mucha’s compositions
evoke the French art nouveau lifestyle,
and the birth of his most signiﬁcant works
coincides with the heyday of ‘new art’,” as
it was explained at the exhibition opening
of Czech Alfons Mucha, the emblematic
artist of Art Nouveau.
A Gallery of Art Prague-tól kölcsönzött 62
műtárgyat felvonultató kiállítást kétéves
előkészítő munka előzte meg. „Kevés
olyan mester van, akinek az életműve
ennyire elválaszthatatlanul szervesült
korának vizuális kultúrájával. Mucha
kompozíciói a francia art nouveau
életstílusát szólaltatják meg, és
legjelentősebb műveinek születése
egybeesik az ’új művészet’ virágkorával” –
hangzott el a szecesszió emblematikus
művésze, a cseh Alfons Mucha műveiből
rendezett tárlat megnyitóján.

PÉCS
Csontváry Museum
Csontváry Múzeum
Pécs, Janus Pannonius u. 11.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.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.

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

30/05/2019 – 29/05/2020
51 Months –
Changes of the Soul 1914–1918
51 hónap –
Lélekváltozás 1914–1918
This chamber exhibition depicts the
emotional roller coaster the 7.8 million
soldiers of the Austro-Hungarian
monarchy went through during the
Great War. It shows the inner changes
through three spiritual conditions:
the initial enthusiasm, disillusionment
while still clinging to hope in the battle
field and the final stage, the emptiness
that represents the physical and
psychological crisis after the war.
A kamarakiállítás mentalitástörténeti
szempontból ábrázolja azt az érzelmi
hullámvasutat, amin az Osztrák-Magyar
Monarchia 7,8 millió katonája a Nagy
Háború alatt végigment. Három lelki
állapoton keresztül mutatja be a változás
útját: a kezdeti lelkesedést, a fronton a
reménybe kapaszkodó kiábrándultságot,
és a végső stádiumot, az ürességet,
amely a háború utáni lelki és szellemi
krízist szimbolizálja.

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.

Szentendre, Fő tér 2-5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
20/09/2019 – 19/01/2020
The Great Book Theft. French
Book Exhibition Behind the
Iron Curtain
A nagy könyvlopás. Francia
könyvkiállítás a vasfüggöny mögött
In 1959, a French book exhibition took
place at the Kunsthalle in Budapest, and
by the end of the two-week-long event,
most of the books had been stolen by
visitors. The exhibition explores this
latent episode of Hungarian cultural
history, evoking the socio-political
context of book culture and fine art in
the 1950s. It depicts the prosaism of
Hungarian visual culture at the time
and also the isolation of the age: the
difficulty of obtaining books, information
and fine art reproductions.
1959-ben a budapesti Műcsarnokban
francia könyvkiállítást rendeztek: a
kéthetes nyitvatartási idő végére
a könyvek nagy részét ellopták
a látogatók. A tárlat a magyar
kultúrtörténetnek ezt a lappangó
epizódját tárja fel, megidézve a
könyvkultúra és a képzőművészet
társadalmi-politikai kontextusát
az ötvenes években. Bemutatja a
korabeli magyarországi vizuális kultúra
szürkeségét, valamint az ekkoriban
tapasztalható elzártságot: a könyvhöz,
információhoz és képzőművészeti
reprodukciókhoz jutás nehézségeit.

Shared Cities: The Finale
IPR/CAMP & Divadlo Archa
Prague
sharedcities.eu
#SharedCities
#SCCM2020
#TheFinale

SZENTENDRE
ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
06/10/2019 – 01/12/2019
Land Art –
The Artist Colony of Tolcsva
Természet-művészet –
A tolcsvai művésztelep
The classical land art pieces compress
the almost incomprehensible complexity
of nature into meditative forms.
The nature of the artworks that evoke
the language of traditional cultures is
largely determined by the choice of
semi-natural materials. The defining
aspirations of the movement can
be witnessed in the activities of its first
Hungarian initiative, the Tolcsva
Artist Colony since the 1990s. The
exhibition displays a representative
selection of the creative processes that
depict them.
A klasszikus land art alkotások a
természet szinte felfoghatatlan
komplexitását sűrítik meditatív
formákba. A tradicionális kultúrák
fogalmazásmódját idéző alkotások
karakterét leginkább a természetközeli
anyagok választása határozza
meg. Az első ilyen tematikájú hazai
kezdeményezés, a tolcsvai művésztelep
tevékenységében a kilencvenes évek
óta nyomon követhetőek az irányzat
meghatározó törekvései, a kiállítás az
ezeket megjelenítő alkotófolyamatokból
mutat be reprezentatív válogatást.

October 2019

11/10/2019 – 26/01/2020
In Statu Quo:
Structures of Negotiation
In Statu Quo –
Tárgyalási struktúrák
There are many places in the Holy Land
in Israel that have symbolic importance
to the followers of the monotheistic
religions (Jews, Christians and Muslims).
The status quo that has existed since the
19th century is a complex mechanism that
provides a framework for the coexistence
of diﬀerent religious and ethnic groups.
The Israeli Pavilion at the 16th International
Architecture Exhibition of the Venice
Biennale (2018) exhibits this fragile
system.
A szent földön, Izrael területén számos
olyan hely található, amely a monoteista
vallások (a zsidók, a keresztények és
a muzulmánok) képviselői számára
szimbolikus jelentőségű. A XIX. század
óta létező status quo egy olyan komplex
szabályozás, amely keretet ad a különféle
vallási és etnikai csoportok együttélésének.
A tavalyi Velencei Építészeti Biennálé
izraeli pavilonjának kiállítása ezt a törékeny
rendszert mutatja be.

Modern Art Gallery – László Vass Collection
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény
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29/06/2019 – 26/10/2019
Endre Tót: TÓTalZEROS&TÓTalJOYS | Tót Endre: TÓTalZÉRÓK& TÓTalÖRÖMÖK
The works of internationally renowned Hungarian artist Endre Tót (born 1937) can be found in major collections across Europe,
in the United States and in South America. In Hungary, his works have been presented since 1989, most recently on the two IPARTERV
exhibitions. The current show in Veszprém is a mini retrospective exhibition of this very consistent and rich oeuvre, displaying the
works created between 1971 and 2006.
A nemzetközi hírű, Veszprém megyei születésű Tót Endre (1937) alkotásai megtalálhatóak Európa, az Egyesült Államok és Dél-Amerika
jelentős gyűjteményeiben. Magyarországon 1989-től mutatják be műveit, legutóbb a két IPARTERV tárlaton láthattunk Tót-munkát.
A művész veszprémi kiállítása egy mini retrospektív tárlat a rendkívül következetes és gazdag életműből, az 1971 és 2006 között
keletkezett alkotásokból.

Vaszary Gallery
Vaszary Galéria
Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.vaszaryvilla.hu
15/06/2019 – 17/11/2019
Rivers, Lakes, Seas –
Vitalizing Water I Water Motifs in 19th
Century European and Hungarian
Paintings
Folyók, tavak, tengerek –
Az éltető víz I Víz-motívumok a
19. századi nemzetközi és magyar
festészetben
This thematic exhibition displays European
– mainly French – and Hungarian works
from the 19th century. The choice of
works was primarily deﬁned by the
occurrence of water motifs related to
ordinary life. By displaying a series of
representative paintings of Classicism,
Romanticism, Realism, Naturalism, plein air
and Impressionism, the exhibition sums up
the artistic and stylistic characteristics of
the age.
A kiállítás a víz hétköznapi élethez
kötődő kérdésköreiből válogatva
tárja a közönség elé a 19. században
született nemzetközi – döntően francia
– és magyar remekműveket. A tárlat
a klasszicizmuson, a romantikán, a
realizmuson, a naturalizmuson, a plein air
festészeten és az impresszionizmuson
átívelő, reprezentatív művek sorával a
korszakra jellemző művészettörténeti és
stiláris összképre is reﬂektál.

DEBRECEN
Déri Museum
Déri Múzeum
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
03/08/2019 – 17/11/2019
PANEL – Existence, Community,
Aesthetics – 60 Years of the
Housing Estates
PANEL – Lét, közösség, esztétika –
a lakótelepek hatvan éve
Is there such a thing as “housing
estate identity”? The exhibition mainly
examines the housing estates of
Debrecen and the surrounding areas
that were built utilising “concrete panel”
technology by using interdisciplinary
methods, the means of science,
architecture and art. The main question
is how these blocks of flats influence our
society, community and the individual
being, and even more, our perception
and way of thinking.
Létezik-e lakótelepi identitás, létezik-e
olyan fogalom, hogy „panelség”?
A tárlat Debrecen és a régió elsősorban
paneles technológiával épült lakótelepeit
kutatja a tudomány, építészet és a
művészet eszközeivel, Debrecen
lakosságának aktív megszólításával.
A kiállítás azt a kérdést járja körül, hogy
ezek a bérházak milyen hatással vannak
társadalmunkra, közösségünkre s
az egyénre, sőt érzékszerveinkre és
gondolkodásmódunkra.

17/08/2019 – 03/11/2019
For Family Reasons
Családi okok miatt
The exhibition approaches the subject
of the family via historical, social and
personal stories. In the ﬁrst part of the

exhibition, visitors can see the recent
works of artists who have already dealt
with the topic of family during their career.
In the second section, artists working in
diﬀerent branches of the arts show their
adaptation of a poem of their choice into
another medium, while in the ﬁnal portion,
the results of a semester-long workshop
with the theme of family photography can
be viewed.
A kiállítás történelmi, társadalmi és
személyes történetek felől közelíti meg a
család témáját. Az első szakaszban olyan
képzőművészek új műveit láthatjuk, akik
munkásságuk során már foglalkoztak
a család témájával. A tárlat második
egységében különböző művészeti
ágakban tevékenykedő művészek
mutatják be egy általuk kiválasztott vers
másik médiumban való feldolgozását,
az utolsó szakaszban pedig egy féléves
workshop eredményeit láthatjuk,
amelynek a témája a családi fotó.

KÁPOLNÁSNYÉK
Halász Castle
Halász-kastély
Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.halaszkastely.hu
20/07/2019 – 10/11/2019
Markó, Mednyánszky, Munkácsy... –
19th Century Hungarian Painting in the
Gábor Kovács Art Collection
Markó, Mednyánszky, Munkácsy...
– A 19. század magyar festészete a
Kovács Gábor Gyűjteményben
The Gábor Kovács Art Collection oﬀers
an almost complete account of the
development in Hungary’s art history that
began with the Romantic and Realistic
landscape representations of the 19th
century, then continued with the plein
air painting of the Nagybánya school, and
ended with the “isms” of the ﬁrst decades
of the 20th century. The collection is now
introduced via a special selection that
guides the viewer through one of the
most exciting centuries in the history of
Hungarian painting.
A Kovács Gábor Gyűjtemény szinte
hiánytalanul mutatja be a hazai festészet
történetének a 19. század romantikus,
majd realista tájábrázolásától a nagybányai
iskola plein-air festészetén keresztül a
20. század első évtizedeinek különféle
izmusaiba torkolló fejlődési ívét. A kollekció
most egy olyan speciális válogatással
mutatkozik be, amely a magyar
képzőművészet egyik legizgalmasabb
évszázadán vezeti végig a látogatót.

KECSKEMÉT
Bozsó Collection
Bozsó Gyűjtemény
Kecskemét, Klapka u. 34.
Th–Su: 10am – 6pm
www.bozso.net
05/09/2019 – 01/12/2019
Alfons Mucha –
Under the Spell of Art Nouveau
Alfons Mucha –
A szecesszió vonzásában
This exhibition showing 62 works
borrowed from the Gallery of Art Prague
was preceded by two years of preparatory
work. “There are few masters whose
oeuvre integrated so much into the visual
culture of its age. Mucha’s compositions
evoke the French art nouveau lifestyle,
and the birth of his most signiﬁcant works
coincides with the heyday of ‘new art’,” as
it was explained at the exhibition opening
of Czech Alfons Mucha, the emblematic
artist of Art Nouveau.
A Gallery of Art Prague-tól kölcsönzött 62
műtárgyat felvonultató kiállítást kétéves
előkészítő munka előzte meg. „Kevés
olyan mester van, akinek az életműve
ennyire elválaszthatatlanul szervesült
korának vizuális kultúrájával. Mucha
kompozíciói a francia art nouveau
életstílusát szólaltatják meg, és
legjelentősebb műveinek születése
egybeesik az ’új művészet’ virágkorával” –
hangzott el a szecesszió emblematikus
művésze, a cseh Alfons Mucha műveiből
rendezett tárlat megnyitóján.

PÉCS
Csontváry Museum
Csontváry Múzeum
Pécs, Janus Pannonius u. 11.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.pecsimuzeumok.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.

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

30/05/2019 – 29/05/2020
51 Months –
Changes of the Soul 1914–1918
51 hónap –
Lélekváltozás 1914–1918
This chamber exhibition depicts the
emotional roller coaster the 7.8 million
soldiers of the Austro-Hungarian
monarchy went through during the
Great War. It shows the inner changes
through three spiritual conditions:
the initial enthusiasm, disillusionment
while still clinging to hope in the battle
field and the final stage, the emptiness
that represents the physical and
psychological crisis after the war.
A kamarakiállítás mentalitástörténeti
szempontból ábrázolja azt az érzelmi
hullámvasutat, amin az Osztrák-Magyar
Monarchia 7,8 millió katonája a Nagy
Háború alatt végigment. Három lelki
állapoton keresztül mutatja be a változás
útját: a kezdeti lelkesedést, a fronton a
reménybe kapaszkodó kiábrándultságot,
és a végső stádiumot, az ürességet,
amely a háború utáni lelki és szellemi
krízist szimbolizálja.

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.

Szentendre, Fő tér 2-5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
20/09/2019 – 19/01/2020
The Great Book Theft. French
Book Exhibition Behind the
Iron Curtain
A nagy könyvlopás. Francia
könyvkiállítás a vasfüggöny mögött
In 1959, a French book exhibition took
place at the Kunsthalle in Budapest, and
by the end of the two-week-long event,
most of the books had been stolen by
visitors. The exhibition explores this
latent episode of Hungarian cultural
history, evoking the socio-political
context of book culture and fine art in
the 1950s. It depicts the prosaism of
Hungarian visual culture at the time
and also the isolation of the age: the
difficulty of obtaining books, information
and fine art reproductions.
1959-ben a budapesti Műcsarnokban
francia könyvkiállítást rendeztek: a
kéthetes nyitvatartási idő végére
a könyvek nagy részét ellopták
a látogatók. A tárlat a magyar
kultúrtörténetnek ezt a lappangó
epizódját tárja fel, megidézve a
könyvkultúra és a képzőművészet
társadalmi-politikai kontextusát
az ötvenes években. Bemutatja a
korabeli magyarországi vizuális kultúra
szürkeségét, valamint az ekkoriban
tapasztalható elzártságot: a könyvhöz,
információhoz és képzőművészeti
reprodukciókhoz jutás nehézségeit.

Shared Cities: The Finale
IPR/CAMP & Divadlo Archa
Prague
sharedcities.eu
#SharedCities
#SCCM2020
#TheFinale

SZENTENDRE
ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
06/10/2019 – 01/12/2019
Land Art –
The Artist Colony of Tolcsva
Természet-művészet –
A tolcsvai művésztelep
The classical land art pieces compress
the almost incomprehensible complexity
of nature into meditative forms.
The nature of the artworks that evoke
the language of traditional cultures is
largely determined by the choice of
semi-natural materials. The defining
aspirations of the movement can
be witnessed in the activities of its first
Hungarian initiative, the Tolcsva
Artist Colony since the 1990s. The
exhibition displays a representative
selection of the creative processes that
depict them.
A klasszikus land art alkotások a
természet szinte felfoghatatlan
komplexitását sűrítik meditatív
formákba. A tradicionális kultúrák
fogalmazásmódját idéző alkotások
karakterét leginkább a természetközeli
anyagok választása határozza
meg. Az első ilyen tematikájú hazai
kezdeményezés, a tolcsvai művésztelep
tevékenységében a kilencvenes évek
óta nyomon követhetőek az irányzat
meghatározó törekvései, a kiállítás az
ezeket megjelenítő alkotófolyamatokból
mutat be reprezentatív válogatást.

October 2019

11/10/2019 – 26/01/2020
In Statu Quo:
Structures of Negotiation
In Statu Quo –
Tárgyalási struktúrák
There are many places in the Holy Land
in Israel that have symbolic importance
to the followers of the monotheistic
religions (Jews, Christians and Muslims).
The status quo that has existed since the
19th century is a complex mechanism that
provides a framework for the coexistence
of diﬀerent religious and ethnic groups.
The Israeli Pavilion at the 16th International
Architecture Exhibition of the Venice
Biennale (2018) exhibits this fragile
system.
A szent földön, Izrael területén számos
olyan hely található, amely a monoteista
vallások (a zsidók, a keresztények és
a muzulmánok) képviselői számára
szimbolikus jelentőségű. A XIX. század
óta létező status quo egy olyan komplex
szabályozás, amely keretet ad a különféle
vallási és etnikai csoportok együttélésének.
A tavalyi Velencei Építészeti Biennálé
izraeli pavilonjának kiállítása ezt a törékeny
rendszert mutatja be.

Modern Art Gallery – László Vass Collection
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény
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29/06/2019 – 26/10/2019
Endre Tót: TÓTalZEROS&TÓTalJOYS | Tót Endre: TÓTalZÉRÓK& TÓTalÖRÖMÖK
The works of internationally renowned Hungarian artist Endre Tót (born 1937) can be found in major collections across Europe,
in the United States and in South America. In Hungary, his works have been presented since 1989, most recently on the two IPARTERV
exhibitions. The current show in Veszprém is a mini retrospective exhibition of this very consistent and rich oeuvre, displaying the
works created between 1971 and 2006.
A nemzetközi hírű, Veszprém megyei születésű Tót Endre (1937) alkotásai megtalálhatóak Európa, az Egyesült Államok és Dél-Amerika
jelentős gyűjteményeiben. Magyarországon 1989-től mutatják be műveit, legutóbb a két IPARTERV tárlaton láthattunk Tót-munkát.
A művész veszprémi kiállítása egy mini retrospektív tárlat a rendkívül következetes és gazdag életműből, az 1971 és 2006 között
keletkezett alkotásokból.

