kezdeti lelkesedést, a fronton a reménybe
kapaszkodó kiábrándultságot, és a végső
stádiumot, az ürességet, amely a háború
utáni lelki és szellemi krízist szimbolizálja.

COUNTRY/VIDÉK
KECSKEMÉT
Hungarian Museum
of Photography
Magyar
Fotográﬁai Múzeum
Kecskemét, Katona József tér 12.
Tu–Sa: 12am – 5pm
www.fotomuzeum.hu
26/09/2019 – 20/12/2019
BAUHAUS 100 – Judit Kárász
BAUHAUS 100 – Kárász Judit
Judit Kárász (1912-1977) was a student of
the Bauhaus movement, which celebrated
its centennial this year. From 1932, she
was a member of the Szeged Youth
College of Art, where she worked as a
socio-photographer. Later, she worked
at several places, including the DEPHOT
photo and press agency. Following her
return to Hungary in 1949, due to the
cultural policy of the time, she didn’t
see any opportunities for inventive
work, so she stopped practicing creative
photography, and in 1950, she started
working as a museum photographer in
Budapest. This exhibition intends to give
a comprehensive picture of her oeuvre
through pictures preserved by the
Hungarian Museum of Photography.
Kárász Judit (1912–1977) az idén 100
éves Bauhaus növendéke volt. 1932-től
tagja volt a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának, ahol szociofotográfusként
tevékenykedett. Később sokfelé
dolgozott, többek között a DEPHOT
képügynökség munkatársa volt. 1949-es
hazatérése után az akkori kultúrpolitika
miatt invenciózus munkára nem látott
lehetőséget, ezért abbahagyta az
alkotói fotografálást, 1950-től múzeumi
fotográfusként dolgozott Budapesten. A
kiállítás a Magyar Fotográﬁai Múzeumban
őrzött képeken keresztül kíván átfogó
képet adni az életműről.

control of the town’s governance: he was
executed on 25 June 1919. The exhibition
commemorates Kucsera’s life. In addition
to the chaplain’s relics, source documents,
period apparel, furniture, posters and
weapons, viewers are presented with a
sacred light installation, as well as two
contemporary works of art that invoke
images of war and aggression.
A Léván született, majd egyházi pályát
választó Kucsera Ferenc Szentendrére
került szolgálatba, ahol a papi feladatok
mellett újságot szerkesztett, és egymaga
végezte a hitoktatást a város iskoláiban.
Következetesen képviselt morális elvei
miatt a Szentendre vezetését átvevő
kommunisták 1919. június 25-én kivégezték.
A ﬁatal káplán mártírhalálát a község
hatalmas veszteségként élte meg, emléke
a mai napig élénken él a városban. A kiállítás
bepillantást enged Kucsera életébe, a káplán
relikviái, forrásdokumentumok, korhű ruhák,
bútorok, plakátok és fegyverek mellett egy
szakrális fényinstallációt is láthatunk, két
kortárs műalkotás pedig a háborút és az
erőszakot idézi meg.

Czóbel Museum
Czóbel Múzeum
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
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MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria

VÁSÁR PROGRAMOK KONCERTEK

Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
17/10/2019 – 25/01/2020
The Inquisitive Man. A Memorial
Exhibition of Károly Koﬀán
(1909 – 1985)
A fürkésző ember. Koﬀán Károly
(1909 – 1985) emlékkiállítása
Graphic, photo and puppet artist Károly
Koﬀán was a student of Gyula Rudnay at
the College of Fine Arts in Budapest. He
lived in Paris between 1933 and 1939 and
worked as a puppeteer for a few years
in the Arc-en-Ciel puppet theatre. After
returning home, he gave up puppetry
and taught at the Hungarian Academy
of Fine Arts between 1948 and 1956.
His outstanding work, the De Profundis
engraving series, was published in book
form in 1940. Koﬀán also produced stilllife monotypes and engravings, and his
portraits of his fellow artists are also
signiﬁcant. The exhibition pays homage to
this diverse oeuvre.
Koﬀán Károly graﬁkus, fotó- és
bábművész Rudnay Gyula tanítványa
volt a Képzőművészeti Főiskolán. 1933
és 1939 között Párizsban élt, bábosként
néhány évig közreműködött az Arc-enCiel bábegyesület tevékenységében
is. Hazatérését követően felhagyott
a bábozással, 1948 és 1956 között a
Magyar Képzőművészeti Főiskolán
tanított. Kiemelkedő alkotása a De
Profundis című metszetsorozat, ami könyv
formában is megjelent 1940-ben. Koﬀán
egyéni technikájú, csendéletet ábrázoló
monotípiákat és monogravűröket is
készített, de jelentősek művésztársairól
készített portréi is. A kiállítás e sokszínű
életmű előtt tiszteleg.

SZENTENDRE
Imre Ámos – Margit
Anna Memorial
Museum
Ámos Imre – Anna
Margit Emlékmúzeum
Szentendre, Bogdányi u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
24/10/2019 – 29/03/2020
The Martyrium of Ferenc Kucsera –
Historical Narrative and Contemporary
Reﬂections
Kucsera Ferenc mártíriuma –
Történeti narratíva és kortárs reﬂexiók
In preparation for an ecclesiastical career,
the young Ferenc Kucsera ended up in
Szentendre, where, in addition to serving
as a priest, he also did some newspaper
editing and taught catechism classes
in the town’s schools. On account of his
moral principles, he was sentenced to
death when the communist assumed

12. MESEBAZÁR
01. Mesék az adventről
ZÖLD
KARÁCSONY 12.
Adventi készülődés
08.
a fenntarthatóság
jegyében

12. ADNI ÖRÖM
15. Közönség a közösségért
ÜNNEPRE
12.
HANGOLVA 22.
Karácsonyi várakozás

Az újranyitást követő újrarendezések
sorában negyedik tárlat eltér a korábbi
koncepcióktól. A leglátványosabb változás,
hogy ezúttal nem csak a múzeum
területére, hanem az Ilosvai épületszárnyra
is kiterjed a kiállítás. Itt Czóbel elveszett,
lappangó művei közül válogatva azon
remekműveit, illetve archív fotókat
láthatunk, melyek előkerülése jelentősen
befolyásolná az életmű megítélését.

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
14/11/2019 – 02/02/2020
The New Artists’
Colony of Szentendre
A szentendrei Új
Művésztelep
On the grounds of the New Artists’
Colony, which began its operation in the
autumn of 1969, permanent housing
with studio space was oﬀered to young
painters, graphic artists, sculptors, textile
designers and ceramic artists, by way of
submitting an application. The anniversary
of the New Artists’ Colony provides the
apropos for this jubilee exhibition. Through
showcasing the artworks that have been
created there in the past ﬁve decades, the
show presents all the past and present
members of the colony – the occupants of
its twelve studios from Pál Deim to Kriszta
x-T Nagy.
Idén ünnepli fennállásának ötvenedik
évfordulóját Szentendre művészeti
életének fontos helyszíne, a Kálvária úti
Új Művésztelep. Az 1969 őszén átadott
művésztelepen ﬁatal festők, graﬁkusok,
szobrászok, textiltervezők és keramikusok
– elsősorban művészházaspárok –
kaptak pályázati úton műtermes lakást.
A jelentős évforduló adja e jubileumi
tárlat aktualitását. A kiállítás az elmúlt öt
évtized alkotásai tükrében mutatja be az
Új Művésztelep eddigi összes tagját, a
tizenkét műterem egykori és mai bérlőit
Deim Páltól Czakó Margiton és Kóka
Ferencen át Nagy Kriszta x-T-ig.

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.

Dezső Laczkó Museum
Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.ldm.hu
28/09/2019 – 31/01/2020
The Shepherds’ Life in the 21st
Century – Photo Exhibition of Zsolt
Répásy
Pásztorélet a XXI. Században –
Répásy Zsolt fotókiállítása
In spite of the decline and change
in traditional animal husbandry,
the exhibition commemorates the
pastoralism of the past through its
contemporary representatives, within
the cultural heritage of today’s
shepherds. Through his photographs,
Zsolt Répásy gives a glimpse into a
world where the relationship between
landscape and man, man and animal, is
reﬂected beyond the usual images of
“grazing”. The picturesque landscape of
the artist’s photos taken on the
Great Plain frames the still working
order of the shepherd’s hierarchy, the
shepherd-animal relationship and the
symbiosis of the shepherd
and his dogs.
A kiállítás a hagyományos állattartás
visszaszorulása és megváltozása ellenére
a mai fáslegelők kulturális örökségében
állít emléket jelenkori képviselőin
keresztül a múlt pásztorvilágának.
Répásy Zsolt fotói által egy olyan világba
enged bepillantást, ahol a „vadon
legeltetés” megszokott képein túl
tükröződik a táj és ember kapcsolata,
az ember és az állat kapcsolata is. A
művész Alföldön készített felvételein a
pásztorhierarchia még működő rendjét, a
pásztor és állat kapcsolatát, valamint a
pásztor és kutyái szimbiózisát a festői táj
foglalja keretbe.

ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
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.

December 2019
‒ January 2020

varkertbazar.hu

varkertbazar.hu

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.

26/04/2019 – 12/04/2020
Czóbel reconsidered 4.0 – Mysteries
at the museum – Research in focus
Újragondolt Czóbel 4.0 – Rejtélyek a
múzeumban – Fókuszban a kutatás
The fourth exhibition since the reopening
diﬀers from the previous concepts.
The most spectacular change is that
now beside the museum’s space, the
exhibition extends to the Ilosvai wing
of the building. Here, we can see the
masterpieces of Czóbel’s lost, lurking
works and also archive photographs of
the works which if they re-appeared,
would signiﬁcantly change the perception
of his legacy.

Hungarian Open Air
Museum
(Szentendrei
Skanzen)
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum
(Szentendrei Skanzen)
Szentendre, Sztaravodai út 75.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.skanzen.hu
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
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15/09/2019 – 15/01/2020
Hidden Masterpieces
Rejtett remekművek
The period presented at the exhibition is the Golden Age of Hungarian painting, when following the era of
classical, and later realistic, often historical paintings, more progressive artworks, artists and groups, who
were in many cases connected to the European trends, found new ways. The line of classics is opened,
among others, by the works of Sr. Károly Markó, Miklós Barabás, Bertalan Székely, Mihály Munkácsy, Pál
Szinyei Merse and László Paál and followed by József Rippl-Rónai, Lajos Gulácsy, Károly Ferenczy, Csaba
Vilmos Perlrott, István efZámbó, László feLugossy and János Aknay.
A kiállításon bemutatott időszak a magyar festészet aranykora, amikor a klasszicista, majd későbbi
realista, sokszor történelmi vonatkozású művészet után a progresszívebb, számos esetben az európai
áramlatokhoz kapcsolódó alkotások, művészek és csoportosulások találtak új utakat maguknak.
A klasszikusok sorát többek között id. Markó Károly, Barabás Miklós, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály,
Szinyei Merse Pál és Paál László ifjúkori műve nyitja, majd Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Ferenczy
Károly, Perlrott Csaba Vilmos, ef Zámbó István, feLugossy László és Aknay János zárja.

BUDAPEST
acb Gallery
acb Galéria
VI., Király u. 76.
Tu–Fr: 2pm – 6pm
https://acbgaleria.hu
15/11/2019 – 28/02/2020
BAK 80
BAK 80
The acb Gallery is celebrating 80-yearold Imre Bak with a triple exhibition. The
gallery in Király utca is showcasing the
artist’s latest work, while acb NA and acb
Attachment feature selections from the
period between the 60s and the 90s.
The evolution of Bak's art can be studied
by evoking the characteristic works of
his 50-year-long creative career, the
raised issues related to painting which
are present throughout the oeuvre can
be discovered and visitors will be amazed
by the consistently high quality that
characterizes his past creations as much
as the ones that were painted this year.
Az idén nyolcvanéves Bak Imrét hármas
kiállítással ünnepli az acb. A Király utcai
galériában a művész legújabb művei
mutatkoznak be, míg az acb NA-ban és az
acb Attachmentben az 1960-as és 90-es
évek közötti időszak anyagából láthatunk
válogatást. A több mint ötvenéves
alkotói karrier jellegzetes műveinek
megidézésével tanulmányozhatjuk Bak
művészetének alakulását, felfedezhetjük
azokat a festészeti problémafelvetéseket,
amik végigvonulnak az életművön, és
rácsodálkozhatunk arra az egyenletesen
kimagasló kvalitásra, amely a múltbeli
alkotásokat ugyanúgy jellemzi, mint az
idén készülteket.

Castle Museum of
the Budapest History
Museum
Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeuma

Nobuyoshi Araki: Sentimental Journey
Nobuyoshi Araki: Érzelmes utazás
Nobuyoshi Araki, whose works have
always been innovative and have
created heated discussions, released his
album Emotional Journey as a private
publication in 1971. In it, he shared his own
honeymoon – with his wife who passed
away at a very young age – with ruthless
honesty, objectivity, social sensitivity and
photo technical knowledge, which were
considered to be the basic principles of
photography at that time. That’s how he
exploded onto the Japanese photography
scene of the time. The world-famous
Japanese photographer’s series at
Mai Manó House is one of the biggest
sensations of the Hungarian Month of
Photography 2019.
Nobuyoshi Araki, akinek munkái mindig is
innovatívak voltak és megosztó vitákat
szültek, 1971-ben magánkiadásban adta ki
Érzelmes utazás című albumát, amelyben
saját – ﬁatalon elhunyt feleségével
közös – nászútját örökítette meg
kíméletlen őszinteséggel, szembemenve
az objektivitással, a társadalmi
érzékenységgel és a fototechnikai
tudással, melyeket akkoriban lényegüknél
fogva a fényképezés alapelveinek
tekintettek – így robbant be a korabeli
japán fényképészvilágba. A világhírű
japán fotóművész Mai Manó Házban
látható sorozata a Fotóhónap 2019 egyik
legnagyobb szenzációja.

21/11/2019 – 05/01/2020
Maija Astikainen: One-Dog Policy
Maija Astikainen: One-Dog Policy
Maija Astikainen (1985) is a photographer
from Helsinki. Her photo series OneDog Policy contemplates the roles we
assign to dogs. The photos play with
anthropomorphism, the endowment of
animals with human characteristics, and
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I., Szent György tér 2.
Tu–Fr: 10am – 4pm,
Sa–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.
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17:00

12. BÍRÓ ESZTER
01. Interaktív családi koncert
19:00

SNÉTBERGER 12.
Vendég: Michel Godard 08.
19:00

12. BOTH MIKLÓS
15. Ősbemutató
19:00

12.
RANDOM TRIP 22.
Big John Whitfield és

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.

17/10/2019 – 26/01/2020
Living Collection. Museum Sculptures
– Contemporary Reﬂections
Élő Gyűjtemény. Múzeumi szobrok –
kortárs reﬂexiók
Unlike the other temporary shows of the
museum, which are usually arranged in
one exhibition space, at the Hungarian
National Gallery’s new exhibition titled
Living Collection, visitors are invited to
an exhibition tour on which they can
explore virtually every nook and cranny
of the museum. As the last station of the
exhibition series, which has displayed
contemporary reﬂections on the museum’s
sculptures, it will not only reinvent the usual
milieu of the permanent exhibitions, but
thanks to its lively and interactive character,
it will also allow an insight into the work
carried out in the museum. It will present
artworks from the museum’s storage
rooms that are rarely seen and seek to
engage visitors in a dialogue.
A Magyar Nemzeti Galéria Élő gyűjtemény
című tárlata ellentétben az egy térben
megrendezett időszaki kiállításokkal,
a múzeum szinte valamennyi terét
birtokba veszi és kiállítástúrára hívja a
látogatókat. A múzeumi szobrokat és a
kortárs reﬂexiókat bemutató kiállítássorozat utolsó állomásaként megnyílt
tárlat mindezzel nemcsak az állandó
kiállítások megszokott közegét mozgatja
meg, hanem elevenségével, interaktív
jellegével bepillantást enged a múzeumi
munkába is, ritkán látható raktári anyagot
mutat meg és párbeszédre hívja a
látogatókat is.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
04/12/2019 – 02/02/2020
Image Praxes 2. | Francois Fiedler
Képpraxisok 2. | Francois Fiedler
François Fiedler / Ferenc Fiedler (1921
– 2001) began his artistic career as a
student of István Szőnyi. After the Second
World War, he settled in Paris, where the
great artists of the era, Miró, Chagall and
Calder, recognised his talent and aided
his career. From the 1950s, he painted
abstract expressionist images that freed
enormous energies. This retrospective
exhibition is largely based on the works
not yet seen in Budapest.
François Fiedler / Fiedler Ferenc (1921
– 2001) Szőnyi István tanítványaként
kezdte festői pályáját. A világháború után
telepedett le Párizsban, ahol a korszak
nagyjai, Miró, Chagall és Calder ismerték
fel tehetségét és egyengették útját. Az
ötvenes évektől hatalmas energiákat
felszabadító absztrakt expresszionista
képeket festett. Retrospektív tárlatán
nagyrészt Budapesten még nem látott
művei szerepelnek.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
14/11/2019 – 05/01/2020
As for Capa – Reﬂections on the
Robert Capa Phenomenon
Apropó, Capa – Reﬂexiók a Robert
Capa-jelenségre
For a semester, students of the Media
Design program of MOME dealt with
the memory of Robert Capa, the
world-renowned war correspondent of
Hungarian descent, and connected to
it, with the contemporary challenges of
photojournalism and documentarism,
while studying a radio interview conducted
with the photographer. The instructors
shared the interview with their students
as a starting point and asked them
to interpret the recording, to ﬁnd free
associations, and to search for current
contexts using media design tools. Their
ﬁnished works are reﬂections of a young
generation, which never experienced
war, on Bob Capa’s experiences,
photojournalistic work and the role of
media in our lives in general.
A MOME Média Design szakos hallgatói
egy Robert Capával készült 1947-es
rádióinterjú kapcsán foglalkoztak a magyar
származású, világhírű haditudósító
emlékezetével, és ezzel összefüggésben
a fotóriport, a dokumentarizmus kortárs
kihívásaival. Tanáraik kiindulópontként
osztották meg a diákokkal az interjút, és
a hangfelvétel értelmezésére, aktuális
kontextusok keresésére kérték fel őket a
média design eszközeinek segítségével.
Az így készült munkák egy háborút
közvetlen közelről nem tapasztalt, ﬁatal
generáció reﬂexiói Bob Capa élményeire és
általában a fotóriporteri tevékenység és a
média szerepére életünkben.

Museum of Fine Arts
Szépművészeti Múzeum
XIV., Dózsa György út 41.
Tu–Su: 10am – 17.30pm
www.szepmuveszeti.hu
20/09/2019 – 05/01/2020
Rembrandt and His Pupils.
Drawings and Etchings from
the Collections of the Museum
of Fine Arts, Budapest
Rembrandt és tanítványai. Rajzok és
rézkarcok a Szépművészeti Múzeum
gyűjteményéből
The dossier exhibition commemorating
the 350th anniversary of Rembrandt’s
death draws attention to the artist as a
master and teacher. Sheets by Ferdinand
Bol, Gerbrand van den Eeckhout, Samuel
van Hoogstraten and others preserved
in the Budapest collection are exhibited
alongside the drawings and etchings in the
master’s own hand, thus providing a unique
opportunity for discovering parallels and in
some cases exciting diﬀerences.
A Rembrandt halálának 350. évfordulója
alkalmából nyílt kamarakiállításon
látható művek bepillantást engednek

Rembrandt tanítói tevékenységébe és
műhelyének működésébe. Ferdinand
Bol, Gerbrand van den Eeckhout, Samuel
van Hoogstraten és mások Budapesten
őrzött lapjainak bemutatása a mester
kezétől származó rajzok, rézkarcok
kíséretében számos párhuzam, adott
esetben izgalmas eltérés felfedezésére
nyújt egyedülálló lehetőséget.

30/10/2019 – 16/02/2020
Rubens, Van Dyck and the
Splendour of Flemish Painting
Rubens, Van Dyck és a
ﬂamand festészet fénykora
The exhibition showcases the Golden Age
of Flemish painting through the art of the
foremost Baroque master of European
art, Peter Paul Rubens, and that of his
contemporaries. The nearly 120 displayed
works have been loaned from forty
prominent public collections, including the
Louvre in Paris, the Hermitage in Saint
Petersburg, the Prado in Madrid, the
National Gallery in Washington DC and the
National Gallery in London. In addition to
almost thirty masterpieces by Rubens and
more than a dozen by Van Dyck, visitors
can see excellent works by other Flemish
masters too.
A kiállítás az európai művészet
meghatározó barokk mestere, Peter
Paul Rubens és kora ﬂamand festészetét
mutatja be. A csaknem 120 művet
bemutató tárlatra negyven nagy
közgyűjteményből, többek között a párizsi
Louvre-ból, a szentpétervári Ermitázsból,
a madridi Pradóból, a washingtoni és a
londoni National Galleryből érkeztek
műtárgyak. A kiállításon Rubens
mintegy harminc és Van Dyck több mint
egy tucat remekműve mellett más
ﬂamand mesterek kiváló alkotásait is
megtekinthetik a látogatók.

Várkert Bazár –
Guard’s Palace
Várkert Bazár –
Testőrpalota
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.

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

Szimpla
Szimpla
VII., Kazinczy u. 14.
Mo–Su: 12pm – 4am
https://szimpla.hu
11/11/2019 – 05/01/2020
OPLA Project: Living Posters
OPLA Projekt: Élő plakát
For their size and function, posters provide
a larger space for graphic experimentation,
and designers have always wanted to
oﬀer much more with them than simple
advertising. Still, “living” posters are
really the ones behind which there are
real mandates, which, in addition to
their autonomous artistic and graphic
signiﬁcance, also fulﬁl their original,
functional, aesthetic role. On the OPLA’s
Living Posters exhibition, the works of
young and talented designers can be
viewed.
A plakát méreténél és funkciójánál
fogva nagyobb teret enged a grafikai
kísérletezésnek, a tervezők ezt
kihasználva mindig jóval többet
szerettek volna nyújtani a puszta
reklámnál. Az „élő” plakát igazán mégis
az, amely mögött valós megbízás áll,
amely autonóm művészeti, grafikai
jelentőségén túl betölti eredeti,
funkcionális, esztétikai szerepét is. Az
OPLA. Élő plakát kiállításán tehetséges
fiatal tervezők munkáival találkozhatunk.

10/10/2019 – 19/01/2020
Code and Algorithm –
Hommage á Vera Molnar
Kód és algoritmus –
Hommage á Vera Molnar
The exhibition dedicated to the worldrenowned computer artist, the 95-yearold Vera Molnar, has been convened on
the basis of personal invitations, with
the principal objective of placing early
generative works and new approaches into
an international context. The exhibition
seeks to answer such questions as
whether it’s possible to identify the
continuity of the principles of generative
art and visual research in the light of
new technologies, or if something
fundamentally new has happened in the
last 20 years, and also what novelties new
technologies bring in in the ﬁeld of ﬁne art
reﬂection.
A világhírű komputerművésznek, az
idén 95 éves Vera Molnarnak ajánlott
meghívásos kiállítás nemzetközi
kontextusba helyezve mutatja be a korai
generatív műveket és az új útkereséseket.
A tárlat többek között arra keresi a
választ, hogy az új technológiák tükrében
kimutatható-e a generatív művészet
elveinek folytonossága az alkotásban
és a vizuális kutatásban, vagy valami
alapvetően új történt az elmúlt húsz
évben, valamint, hogy mi újat hoznak az új
technológiák a képzőművészeti reﬂexió
területén.

a Vienna Gospel Society Choir

III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
30/10/2019 – 15/03/2020
The Mess in the Order –
The Art of Vera Molnar
Rendetlenség a rendben –
Vera Molnar művészete
Vera Molnar is considered as one of the
pioneers of computer art. In the 1950s
and 1960s, she was interested in the
correlation between the machine, which
replaces the human, and art. Her works
are lifted to the greatest level among
her peers by her ability that even by the
use of computer she can create works
that are not impersonal, mechanical
and cold, instead, they carry the artist’s
rich imagination, creativity and tireless
experimentation. The exhibition gives a
glimpse into the 95-year-old Molnar’s art.
Vera Molnart a komputerművészet egyik
megújítójaként tartják számon. A művészt
már az ötvenes-hatvanas években
foglalkoztatta az embert helyettesítő
gép és a művészet összefüggésének
kérdése. Munkásságát az emeli a
kortársak legnagyobbjai közé, hogy a
számítógép használatával is képes olyan
alkotásokat létrehozni, amelyek nem
személytelen, mechanikus, rideg művek,
hanem magukon hordozzák a művész
gazdag képzelőerejének, kreativitásának
és fáradhatatlan kísérletező kedvének a
nyomait. A kiállítás az idén 95 éves Molnar
művészetébe enged bepillantást.

Hungarian House of
Photography –
Manó Mai House
Magyar Fotográfusok
Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
15/10/2019 – 19/01/2020

06/12/2019 – 02/02/2020
Image Praxes 2. | Marcell Jankovics
Képpraxisok 2. | Jankovics Marcell
varkertbazar.hu

draw attention to the fact that the illusion
of similarity leads to a misinterpretation.
Dogs, in her pictures, acquire human traits,
they look repentant or depressed, they
laugh or accuse, in short, they become
imaginary people. In her works, Astikainen
is interested in the relationship between
humans, nature and urbanism.
Maija Astikainen (1985) Helsinkiben
élő fotóművész One-Dog Policy című
sorozata azokat a szerepeket vizsgálja,
amelyeket a kutyákra osztunk. A
fotók az antropomorﬁzmussal, az
állatok emberi tulajdonságokkal való
felruházásával játszanak, és arra hívják
fel a ﬁgyelmet, hogy a hasonlóság illúziója
téves értelmezéshez vezet. A kutyák a
képeken emberi tulajdonságokra tesznek
szert, bűnbánónak vagy depressziósnak
tűnnek, nevetnek vagy vádaskodnak,
egyszóval képzeletbeli személyekké
válnak. Astikainent munkáiban az ember, a
természet és a város viszonya izgatja.

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

This exhibition is an attempt to present
Marcell Jankovics’s diverse artistic
activities, while focusing on the artist’s
graphic and ﬁne art activities. The
exhibition also features the artist’s work
as an animation director, including ﬁlms,
such as John the Valiant, the Oscarnominated Sisyphus, the Cannes Golden
Palm Prize-winning Fighters and The
Tragedy of Man. At the exhibition, we can
also discover never-realised scripts and
ﬁgure sketches.
A kiállítás Jankovics Marcell szerteágazó
művészeti tevékenységének
bemutatására vállalkozik, fókuszba
állítva az alkotó grafikai-képzőművészeti
tevékenységét. A tárlaton a művész
rajzfilmrendezői munkásságát is
végigkövethetjük, a János vitéztől
az Oscar nominált Sysyphuson
és a cannes-i Arany Pálma-díjas
Küzdőkön át az Ember tragédiájáig.
A kiállításon a tervként megmaradt
filmforgatókönyveket és figuraterveket
is felfedezhetjük.

Kim MacConnel, Ehető / Edible, 1979, akril, fémfesték, pamut, 258 x 302 cm Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest
Fotó: Rosta József

Municipal Picture Gallery
– Kiscelli Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum

14/12/2019 – 09/02/2020
Firmament | Alexander Gyenes
Boltozat | Alexander Gyenes
Alexander Gyenes is a biochemist and ﬁne
art artist of Hungarian origin. His exhibition
in the Kunsthalle will mainly present his
serial projects based on diﬀerent areas of
astronomical research. A duality manifests
itself in Gyenes’s creative attitude and
works: he seeks to bring to people the laws
of heavenly order and harmony, which are
barely graspable with the human mind, via
the accuracy and analytical methods of
scientiﬁc approach, while calling attention
to the possibilities (or impossibilities) of his
endeavour.
Az Amerikában élő magyar származású
biokémikus és képzőművész, Alexander
Gyenes műcsarnokbeli kiállítása elsősorban
az alkotó csillagászati kutatásainak
területeiről kiinduló szeriális projektjeit
mutatja be. Gyenes alkotói attitűdjében
és munkáiban kettősség érhető tetten:
a tudományos megközelítés igényével,
gondosságával és analitikus módszereivel
igyekszik bemutatni az égi rend és harmónia
emberi ésszel alig felfogható törvényeit,
és rámutat ezen vállalkozás lehetőségeire
(vagy éppen lehetetlenségére).

Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.

Tu–Su: 10am – 8pm

www.ludwigmuseum.hu

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. 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.

BUDAPEST
acb Gallery
acb Galéria
VI., Király u. 76.
Tu–Fr: 2pm – 6pm
https://acbgaleria.hu
15/11/2019 – 28/02/2020
BAK 80
BAK 80
The acb Gallery is celebrating 80-yearold Imre Bak with a triple exhibition. The
gallery in Király utca is showcasing the
artist’s latest work, while acb NA and acb
Attachment feature selections from the
period between the 60s and the 90s.
The evolution of Bak's art can be studied
by evoking the characteristic works of
his 50-year-long creative career, the
raised issues related to painting which
are present throughout the oeuvre can
be discovered and visitors will be amazed
by the consistently high quality that
characterizes his past creations as much
as the ones that were painted this year.
Az idén nyolcvanéves Bak Imrét hármas
kiállítással ünnepli az acb. A Király utcai
galériában a művész legújabb művei
mutatkoznak be, míg az acb NA-ban és az
acb Attachmentben az 1960-as és 90-es
évek közötti időszak anyagából láthatunk
válogatást. A több mint ötvenéves
alkotói karrier jellegzetes műveinek
megidézésével tanulmányozhatjuk Bak
művészetének alakulását, felfedezhetjük
azokat a festészeti problémafelvetéseket,
amik végigvonulnak az életművön, és
rácsodálkozhatunk arra az egyenletesen
kimagasló kvalitásra, amely a múltbeli
alkotásokat ugyanúgy jellemzi, mint az
idén készülteket.

Castle Museum of
the Budapest History
Museum
Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeuma

Nobuyoshi Araki: Sentimental Journey
Nobuyoshi Araki: Érzelmes utazás
Nobuyoshi Araki, whose works have
always been innovative and have
created heated discussions, released his
album Emotional Journey as a private
publication in 1971. In it, he shared his own
honeymoon – with his wife who passed
away at a very young age – with ruthless
honesty, objectivity, social sensitivity and
photo technical knowledge, which were
considered to be the basic principles of
photography at that time. That’s how he
exploded onto the Japanese photography
scene of the time. The world-famous
Japanese photographer’s series at
Mai Manó House is one of the biggest
sensations of the Hungarian Month of
Photography 2019.
Nobuyoshi Araki, akinek munkái mindig is
innovatívak voltak és megosztó vitákat
szültek, 1971-ben magánkiadásban adta ki
Érzelmes utazás című albumát, amelyben
saját – ﬁatalon elhunyt feleségével
közös – nászútját örökítette meg
kíméletlen őszinteséggel, szembemenve
az objektivitással, a társadalmi
érzékenységgel és a fototechnikai
tudással, melyeket akkoriban lényegüknél
fogva a fényképezés alapelveinek
tekintettek – így robbant be a korabeli
japán fényképészvilágba. A világhírű
japán fotóművész Mai Manó Házban
látható sorozata a Fotóhónap 2019 egyik
legnagyobb szenzációja.

21/11/2019 – 05/01/2020
Maija Astikainen: One-Dog Policy
Maija Astikainen: One-Dog Policy
Maija Astikainen (1985) is a photographer
from Helsinki. Her photo series OneDog Policy contemplates the roles we
assign to dogs. The photos play with
anthropomorphism, the endowment of
animals with human characteristics, and

VÁRKERT BAZÁR

I., Szent György tér 2.
Tu–Fr: 10am – 4pm,
Sa–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.

VÁSÁR PROGRAMOK KONCERTEK

17:00

12. BÍRÓ ESZTER
01. Interaktív családi koncert
19:00

SNÉTBERGER 12.
Vendég: Michel Godard 08.
19:00

12. BOTH MIKLÓS
15. Ősbemutató
19:00

12.
RANDOM TRIP 22.
Big John Whitfield és

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.

17/10/2019 – 26/01/2020
Living Collection. Museum Sculptures
– Contemporary Reﬂections
Élő Gyűjtemény. Múzeumi szobrok –
kortárs reﬂexiók
Unlike the other temporary shows of the
museum, which are usually arranged in
one exhibition space, at the Hungarian
National Gallery’s new exhibition titled
Living Collection, visitors are invited to
an exhibition tour on which they can
explore virtually every nook and cranny
of the museum. As the last station of the
exhibition series, which has displayed
contemporary reﬂections on the museum’s
sculptures, it will not only reinvent the usual
milieu of the permanent exhibitions, but
thanks to its lively and interactive character,
it will also allow an insight into the work
carried out in the museum. It will present
artworks from the museum’s storage
rooms that are rarely seen and seek to
engage visitors in a dialogue.
A Magyar Nemzeti Galéria Élő gyűjtemény
című tárlata ellentétben az egy térben
megrendezett időszaki kiállításokkal,
a múzeum szinte valamennyi terét
birtokba veszi és kiállítástúrára hívja a
látogatókat. A múzeumi szobrokat és a
kortárs reﬂexiókat bemutató kiállítássorozat utolsó állomásaként megnyílt
tárlat mindezzel nemcsak az állandó
kiállítások megszokott közegét mozgatja
meg, hanem elevenségével, interaktív
jellegével bepillantást enged a múzeumi
munkába is, ritkán látható raktári anyagot
mutat meg és párbeszédre hívja a
látogatókat is.

Kunsthalle
Műcsarnok
XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
04/12/2019 – 02/02/2020
Image Praxes 2. | Francois Fiedler
Képpraxisok 2. | Francois Fiedler
François Fiedler / Ferenc Fiedler (1921
– 2001) began his artistic career as a
student of István Szőnyi. After the Second
World War, he settled in Paris, where the
great artists of the era, Miró, Chagall and
Calder, recognised his talent and aided
his career. From the 1950s, he painted
abstract expressionist images that freed
enormous energies. This retrospective
exhibition is largely based on the works
not yet seen in Budapest.
François Fiedler / Fiedler Ferenc (1921
– 2001) Szőnyi István tanítványaként
kezdte festői pályáját. A világháború után
telepedett le Párizsban, ahol a korszak
nagyjai, Miró, Chagall és Calder ismerték
fel tehetségét és egyengették útját. Az
ötvenes évektől hatalmas energiákat
felszabadító absztrakt expresszionista
képeket festett. Retrospektív tárlatán
nagyrészt Budapesten még nem látott
művei szerepelnek.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
14/11/2019 – 05/01/2020
As for Capa – Reﬂections on the
Robert Capa Phenomenon
Apropó, Capa – Reﬂexiók a Robert
Capa-jelenségre
For a semester, students of the Media
Design program of MOME dealt with
the memory of Robert Capa, the
world-renowned war correspondent of
Hungarian descent, and connected to
it, with the contemporary challenges of
photojournalism and documentarism,
while studying a radio interview conducted
with the photographer. The instructors
shared the interview with their students
as a starting point and asked them
to interpret the recording, to ﬁnd free
associations, and to search for current
contexts using media design tools. Their
ﬁnished works are reﬂections of a young
generation, which never experienced
war, on Bob Capa’s experiences,
photojournalistic work and the role of
media in our lives in general.
A MOME Média Design szakos hallgatói
egy Robert Capával készült 1947-es
rádióinterjú kapcsán foglalkoztak a magyar
származású, világhírű haditudósító
emlékezetével, és ezzel összefüggésben
a fotóriport, a dokumentarizmus kortárs
kihívásaival. Tanáraik kiindulópontként
osztották meg a diákokkal az interjút, és
a hangfelvétel értelmezésére, aktuális
kontextusok keresésére kérték fel őket a
média design eszközeinek segítségével.
Az így készült munkák egy háborút
közvetlen közelről nem tapasztalt, ﬁatal
generáció reﬂexiói Bob Capa élményeire és
általában a fotóriporteri tevékenység és a
média szerepére életünkben.

Museum of Fine Arts
Szépművészeti Múzeum
XIV., Dózsa György út 41.
Tu–Su: 10am – 17.30pm
www.szepmuveszeti.hu
20/09/2019 – 05/01/2020
Rembrandt and His Pupils.
Drawings and Etchings from
the Collections of the Museum
of Fine Arts, Budapest
Rembrandt és tanítványai. Rajzok és
rézkarcok a Szépművészeti Múzeum
gyűjteményéből
The dossier exhibition commemorating
the 350th anniversary of Rembrandt’s
death draws attention to the artist as a
master and teacher. Sheets by Ferdinand
Bol, Gerbrand van den Eeckhout, Samuel
van Hoogstraten and others preserved
in the Budapest collection are exhibited
alongside the drawings and etchings in the
master’s own hand, thus providing a unique
opportunity for discovering parallels and in
some cases exciting diﬀerences.
A Rembrandt halálának 350. évfordulója
alkalmából nyílt kamarakiállításon
látható művek bepillantást engednek

Rembrandt tanítói tevékenységébe és
műhelyének működésébe. Ferdinand
Bol, Gerbrand van den Eeckhout, Samuel
van Hoogstraten és mások Budapesten
őrzött lapjainak bemutatása a mester
kezétől származó rajzok, rézkarcok
kíséretében számos párhuzam, adott
esetben izgalmas eltérés felfedezésére
nyújt egyedülálló lehetőséget.

30/10/2019 – 16/02/2020
Rubens, Van Dyck and the
Splendour of Flemish Painting
Rubens, Van Dyck és a
ﬂamand festészet fénykora
The exhibition showcases the Golden Age
of Flemish painting through the art of the
foremost Baroque master of European
art, Peter Paul Rubens, and that of his
contemporaries. The nearly 120 displayed
works have been loaned from forty
prominent public collections, including the
Louvre in Paris, the Hermitage in Saint
Petersburg, the Prado in Madrid, the
National Gallery in Washington DC and the
National Gallery in London. In addition to
almost thirty masterpieces by Rubens and
more than a dozen by Van Dyck, visitors
can see excellent works by other Flemish
masters too.
A kiállítás az európai művészet
meghatározó barokk mestere, Peter
Paul Rubens és kora ﬂamand festészetét
mutatja be. A csaknem 120 művet
bemutató tárlatra negyven nagy
közgyűjteményből, többek között a párizsi
Louvre-ból, a szentpétervári Ermitázsból,
a madridi Pradóból, a washingtoni és a
londoni National Galleryből érkeztek
műtárgyak. A kiállításon Rubens
mintegy harminc és Van Dyck több mint
egy tucat remekműve mellett más
ﬂamand mesterek kiváló alkotásait is
megtekinthetik a látogatók.

Várkert Bazár –
Guard’s Palace
Várkert Bazár –
Testőrpalota
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.

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

Szimpla
Szimpla
VII., Kazinczy u. 14.
Mo–Su: 12pm – 4am
https://szimpla.hu
11/11/2019 – 05/01/2020
OPLA Project: Living Posters
OPLA Projekt: Élő plakát
For their size and function, posters provide
a larger space for graphic experimentation,
and designers have always wanted to
oﬀer much more with them than simple
advertising. Still, “living” posters are
really the ones behind which there are
real mandates, which, in addition to
their autonomous artistic and graphic
signiﬁcance, also fulﬁl their original,
functional, aesthetic role. On the OPLA’s
Living Posters exhibition, the works of
young and talented designers can be
viewed.
A plakát méreténél és funkciójánál
fogva nagyobb teret enged a grafikai
kísérletezésnek, a tervezők ezt
kihasználva mindig jóval többet
szerettek volna nyújtani a puszta
reklámnál. Az „élő” plakát igazán mégis
az, amely mögött valós megbízás áll,
amely autonóm művészeti, grafikai
jelentőségén túl betölti eredeti,
funkcionális, esztétikai szerepét is. Az
OPLA. Élő plakát kiállításán tehetséges
fiatal tervezők munkáival találkozhatunk.

10/10/2019 – 19/01/2020
Code and Algorithm –
Hommage á Vera Molnar
Kód és algoritmus –
Hommage á Vera Molnar
The exhibition dedicated to the worldrenowned computer artist, the 95-yearold Vera Molnar, has been convened on
the basis of personal invitations, with
the principal objective of placing early
generative works and new approaches into
an international context. The exhibition
seeks to answer such questions as
whether it’s possible to identify the
continuity of the principles of generative
art and visual research in the light of
new technologies, or if something
fundamentally new has happened in the
last 20 years, and also what novelties new
technologies bring in in the ﬁeld of ﬁne art
reﬂection.
A világhírű komputerművésznek, az
idén 95 éves Vera Molnarnak ajánlott
meghívásos kiállítás nemzetközi
kontextusba helyezve mutatja be a korai
generatív műveket és az új útkereséseket.
A tárlat többek között arra keresi a
választ, hogy az új technológiák tükrében
kimutatható-e a generatív művészet
elveinek folytonossága az alkotásban
és a vizuális kutatásban, vagy valami
alapvetően új történt az elmúlt húsz
évben, valamint, hogy mi újat hoznak az új
technológiák a képzőművészeti reﬂexió
területén.

a Vienna Gospel Society Choir

III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
30/10/2019 – 15/03/2020
The Mess in the Order –
The Art of Vera Molnar
Rendetlenség a rendben –
Vera Molnar művészete
Vera Molnar is considered as one of the
pioneers of computer art. In the 1950s
and 1960s, she was interested in the
correlation between the machine, which
replaces the human, and art. Her works
are lifted to the greatest level among
her peers by her ability that even by the
use of computer she can create works
that are not impersonal, mechanical
and cold, instead, they carry the artist’s
rich imagination, creativity and tireless
experimentation. The exhibition gives a
glimpse into the 95-year-old Molnar’s art.
Vera Molnart a komputerművészet egyik
megújítójaként tartják számon. A művészt
már az ötvenes-hatvanas években
foglalkoztatta az embert helyettesítő
gép és a művészet összefüggésének
kérdése. Munkásságát az emeli a
kortársak legnagyobbjai közé, hogy a
számítógép használatával is képes olyan
alkotásokat létrehozni, amelyek nem
személytelen, mechanikus, rideg művek,
hanem magukon hordozzák a művész
gazdag képzelőerejének, kreativitásának
és fáradhatatlan kísérletező kedvének a
nyomait. A kiállítás az idén 95 éves Molnar
művészetébe enged bepillantást.

Hungarian House of
Photography –
Manó Mai House
Magyar Fotográfusok
Háza – Mai Manó Ház
VI., Nagymező u. 20.
Tu–Su: 12pm – 7pm
www.maimano.hu
15/10/2019 – 19/01/2020

06/12/2019 – 02/02/2020
Image Praxes 2. | Marcell Jankovics
Képpraxisok 2. | Jankovics Marcell
varkertbazar.hu

draw attention to the fact that the illusion
of similarity leads to a misinterpretation.
Dogs, in her pictures, acquire human traits,
they look repentant or depressed, they
laugh or accuse, in short, they become
imaginary people. In her works, Astikainen
is interested in the relationship between
humans, nature and urbanism.
Maija Astikainen (1985) Helsinkiben
élő fotóművész One-Dog Policy című
sorozata azokat a szerepeket vizsgálja,
amelyeket a kutyákra osztunk. A
fotók az antropomorﬁzmussal, az
állatok emberi tulajdonságokkal való
felruházásával játszanak, és arra hívják
fel a ﬁgyelmet, hogy a hasonlóság illúziója
téves értelmezéshez vezet. A kutyák a
képeken emberi tulajdonságokra tesznek
szert, bűnbánónak vagy depressziósnak
tűnnek, nevetnek vagy vádaskodnak,
egyszóval képzeletbeli személyekké
válnak. Astikainent munkáiban az ember, a
természet és a város viszonya izgatja.

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

This exhibition is an attempt to present
Marcell Jankovics’s diverse artistic
activities, while focusing on the artist’s
graphic and ﬁne art activities. The
exhibition also features the artist’s work
as an animation director, including ﬁlms,
such as John the Valiant, the Oscarnominated Sisyphus, the Cannes Golden
Palm Prize-winning Fighters and The
Tragedy of Man. At the exhibition, we can
also discover never-realised scripts and
ﬁgure sketches.
A kiállítás Jankovics Marcell szerteágazó
művészeti tevékenységének
bemutatására vállalkozik, fókuszba
állítva az alkotó grafikai-képzőművészeti
tevékenységét. A tárlaton a művész
rajzfilmrendezői munkásságát is
végigkövethetjük, a János vitéztől
az Oscar nominált Sysyphuson
és a cannes-i Arany Pálma-díjas
Küzdőkön át az Ember tragédiájáig.
A kiállításon a tervként megmaradt
filmforgatókönyveket és figuraterveket
is felfedezhetjük.

Kim MacConnel, Ehető / Edible, 1979, akril, fémfesték, pamut, 258 x 302 cm Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest
Fotó: Rosta József

Municipal Picture Gallery
– Kiscelli Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum

14/12/2019 – 09/02/2020
Firmament | Alexander Gyenes
Boltozat | Alexander Gyenes
Alexander Gyenes is a biochemist and ﬁne
art artist of Hungarian origin. His exhibition
in the Kunsthalle will mainly present his
serial projects based on diﬀerent areas of
astronomical research. A duality manifests
itself in Gyenes’s creative attitude and
works: he seeks to bring to people the laws
of heavenly order and harmony, which are
barely graspable with the human mind, via
the accuracy and analytical methods of
scientiﬁc approach, while calling attention
to the possibilities (or impossibilities) of his
endeavour.
Az Amerikában élő magyar származású
biokémikus és képzőművész, Alexander
Gyenes műcsarnokbeli kiállítása elsősorban
az alkotó csillagászati kutatásainak
területeiről kiinduló szeriális projektjeit
mutatja be. Gyenes alkotói attitűdjében
és munkáiban kettősség érhető tetten:
a tudományos megközelítés igényével,
gondosságával és analitikus módszereivel
igyekszik bemutatni az égi rend és harmónia
emberi ésszel alig felfogható törvényeit,
és rámutat ezen vállalkozás lehetőségeire
(vagy éppen lehetetlenségére).

Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1.

Tu–Su: 10am – 8pm

www.ludwigmuseum.hu

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. 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.

kezdeti lelkesedést, a fronton a reménybe
kapaszkodó kiábrándultságot, és a végső
stádiumot, az ürességet, amely a háború
utáni lelki és szellemi krízist szimbolizálja.

COUNTRY/VIDÉK
KECSKEMÉT
Hungarian Museum
of Photography
Magyar
Fotográﬁai Múzeum
Kecskemét, Katona József tér 12.
Tu–Sa: 12am – 5pm
www.fotomuzeum.hu
26/09/2019 – 20/12/2019
BAUHAUS 100 – Judit Kárász
BAUHAUS 100 – Kárász Judit
Judit Kárász (1912-1977) was a student of
the Bauhaus movement, which celebrated
its centennial this year. From 1932, she
was a member of the Szeged Youth
College of Art, where she worked as a
socio-photographer. Later, she worked
at several places, including the DEPHOT
photo and press agency. Following her
return to Hungary in 1949, due to the
cultural policy of the time, she didn’t
see any opportunities for inventive
work, so she stopped practicing creative
photography, and in 1950, she started
working as a museum photographer in
Budapest. This exhibition intends to give
a comprehensive picture of her oeuvre
through pictures preserved by the
Hungarian Museum of Photography.
Kárász Judit (1912–1977) az idén 100
éves Bauhaus növendéke volt. 1932-től
tagja volt a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának, ahol szociofotográfusként
tevékenykedett. Később sokfelé
dolgozott, többek között a DEPHOT
képügynökség munkatársa volt. 1949-es
hazatérése után az akkori kultúrpolitika
miatt invenciózus munkára nem látott
lehetőséget, ezért abbahagyta az
alkotói fotografálást, 1950-től múzeumi
fotográfusként dolgozott Budapesten. A
kiállítás a Magyar Fotográﬁai Múzeumban
őrzött képeken keresztül kíván átfogó
képet adni az életműről.

control of the town’s governance: he was
executed on 25 June 1919. The exhibition
commemorates Kucsera’s life. In addition
to the chaplain’s relics, source documents,
period apparel, furniture, posters and
weapons, viewers are presented with a
sacred light installation, as well as two
contemporary works of art that invoke
images of war and aggression.
A Léván született, majd egyházi pályát
választó Kucsera Ferenc Szentendrére
került szolgálatba, ahol a papi feladatok
mellett újságot szerkesztett, és egymaga
végezte a hitoktatást a város iskoláiban.
Következetesen képviselt morális elvei
miatt a Szentendre vezetését átvevő
kommunisták 1919. június 25-én kivégezték.
A ﬁatal káplán mártírhalálát a község
hatalmas veszteségként élte meg, emléke
a mai napig élénken él a városban. A kiállítás
bepillantást enged Kucsera életébe, a káplán
relikviái, forrásdokumentumok, korhű ruhák,
bútorok, plakátok és fegyverek mellett egy
szakrális fényinstallációt is láthatunk, két
kortárs műalkotás pedig a háborút és az
erőszakot idézi meg.

Czóbel Museum
Czóbel Múzeum
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

VÁRKERT BAZÁR

MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria

VÁSÁR PROGRAMOK KONCERTEK

Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
17/10/2019 – 25/01/2020
The Inquisitive Man. A Memorial
Exhibition of Károly Koﬀán
(1909 – 1985)
A fürkésző ember. Koﬀán Károly
(1909 – 1985) emlékkiállítása
Graphic, photo and puppet artist Károly
Koﬀán was a student of Gyula Rudnay at
the College of Fine Arts in Budapest. He
lived in Paris between 1933 and 1939 and
worked as a puppeteer for a few years
in the Arc-en-Ciel puppet theatre. After
returning home, he gave up puppetry
and taught at the Hungarian Academy
of Fine Arts between 1948 and 1956.
His outstanding work, the De Profundis
engraving series, was published in book
form in 1940. Koﬀán also produced stilllife monotypes and engravings, and his
portraits of his fellow artists are also
signiﬁcant. The exhibition pays homage to
this diverse oeuvre.
Koﬀán Károly graﬁkus, fotó- és
bábművész Rudnay Gyula tanítványa
volt a Képzőművészeti Főiskolán. 1933
és 1939 között Párizsban élt, bábosként
néhány évig közreműködött az Arc-enCiel bábegyesület tevékenységében
is. Hazatérését követően felhagyott
a bábozással, 1948 és 1956 között a
Magyar Képzőművészeti Főiskolán
tanított. Kiemelkedő alkotása a De
Profundis című metszetsorozat, ami könyv
formában is megjelent 1940-ben. Koﬀán
egyéni technikájú, csendéletet ábrázoló
monotípiákat és monogravűröket is
készített, de jelentősek művésztársairól
készített portréi is. A kiállítás e sokszínű
életmű előtt tiszteleg.

SZENTENDRE
Imre Ámos – Margit
Anna Memorial
Museum
Ámos Imre – Anna
Margit Emlékmúzeum
Szentendre, Bogdányi u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
24/10/2019 – 29/03/2020
The Martyrium of Ferenc Kucsera –
Historical Narrative and Contemporary
Reﬂections
Kucsera Ferenc mártíriuma –
Történeti narratíva és kortárs reﬂexiók
In preparation for an ecclesiastical career,
the young Ferenc Kucsera ended up in
Szentendre, where, in addition to serving
as a priest, he also did some newspaper
editing and taught catechism classes
in the town’s schools. On account of his
moral principles, he was sentenced to
death when the communist assumed
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Az újranyitást követő újrarendezések
sorában negyedik tárlat eltér a korábbi
koncepcióktól. A leglátványosabb változás,
hogy ezúttal nem csak a múzeum
területére, hanem az Ilosvai épületszárnyra
is kiterjed a kiállítás. Itt Czóbel elveszett,
lappangó művei közül válogatva azon
remekműveit, illetve archív fotókat
láthatunk, melyek előkerülése jelentősen
befolyásolná az életmű megítélését.

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
14/11/2019 – 02/02/2020
The New Artists’
Colony of Szentendre
A szentendrei Új
Művésztelep
On the grounds of the New Artists’
Colony, which began its operation in the
autumn of 1969, permanent housing
with studio space was oﬀered to young
painters, graphic artists, sculptors, textile
designers and ceramic artists, by way of
submitting an application. The anniversary
of the New Artists’ Colony provides the
apropos for this jubilee exhibition. Through
showcasing the artworks that have been
created there in the past ﬁve decades, the
show presents all the past and present
members of the colony – the occupants of
its twelve studios from Pál Deim to Kriszta
x-T Nagy.
Idén ünnepli fennállásának ötvenedik
évfordulóját Szentendre művészeti
életének fontos helyszíne, a Kálvária úti
Új Művésztelep. Az 1969 őszén átadott
művésztelepen ﬁatal festők, graﬁkusok,
szobrászok, textiltervezők és keramikusok
– elsősorban művészházaspárok –
kaptak pályázati úton műtermes lakást.
A jelentős évforduló adja e jubileumi
tárlat aktualitását. A kiállítás az elmúlt öt
évtized alkotásai tükrében mutatja be az
Új Művésztelep eddigi összes tagját, a
tizenkét műterem egykori és mai bérlőit
Deim Páltól Czakó Margiton és Kóka
Ferencen át Nagy Kriszta x-T-ig.

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.

Dezső Laczkó Museum
Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.ldm.hu
28/09/2019 – 31/01/2020
The Shepherds’ Life in the 21st
Century – Photo Exhibition of Zsolt
Répásy
Pásztorélet a XXI. Században –
Répásy Zsolt fotókiállítása
In spite of the decline and change
in traditional animal husbandry,
the exhibition commemorates the
pastoralism of the past through its
contemporary representatives, within
the cultural heritage of today’s
shepherds. Through his photographs,
Zsolt Répásy gives a glimpse into a
world where the relationship between
landscape and man, man and animal, is
reﬂected beyond the usual images of
“grazing”. The picturesque landscape of
the artist’s photos taken on the
Great Plain frames the still working
order of the shepherd’s hierarchy, the
shepherd-animal relationship and the
symbiosis of the shepherd
and his dogs.
A kiállítás a hagyományos állattartás
visszaszorulása és megváltozása ellenére
a mai fáslegelők kulturális örökségében
állít emléket jelenkori képviselőin
keresztül a múlt pásztorvilágának.
Répásy Zsolt fotói által egy olyan világba
enged bepillantást, ahol a „vadon
legeltetés” megszokott képein túl
tükröződik a táj és ember kapcsolata,
az ember és az állat kapcsolata is. A
művész Alföldön készített felvételein a
pásztorhierarchia még működő rendjét, a
pásztor és állat kapcsolatát, valamint a
pásztor és kutyái szimbiózisát a festői táj
foglalja keretbe.

ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
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.

December 2019
‒ January 2020

varkertbazar.hu

varkertbazar.hu

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.

26/04/2019 – 12/04/2020
Czóbel reconsidered 4.0 – Mysteries
at the museum – Research in focus
Újragondolt Czóbel 4.0 – Rejtélyek a
múzeumban – Fókuszban a kutatás
The fourth exhibition since the reopening
diﬀers from the previous concepts.
The most spectacular change is that
now beside the museum’s space, the
exhibition extends to the Ilosvai wing
of the building. Here, we can see the
masterpieces of Czóbel’s lost, lurking
works and also archive photographs of
the works which if they re-appeared,
would signiﬁcantly change the perception
of his legacy.

Hungarian Open Air
Museum
(Szentendrei
Skanzen)
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum
(Szentendrei Skanzen)
Szentendre, Sztaravodai út 75.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.skanzen.hu
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
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15/09/2019 – 15/01/2020
Hidden Masterpieces
Rejtett remekművek
The period presented at the exhibition is the Golden Age of Hungarian painting, when following the era of
classical, and later realistic, often historical paintings, more progressive artworks, artists and groups, who
were in many cases connected to the European trends, found new ways. The line of classics is opened,
among others, by the works of Sr. Károly Markó, Miklós Barabás, Bertalan Székely, Mihály Munkácsy, Pál
Szinyei Merse and László Paál and followed by József Rippl-Rónai, Lajos Gulácsy, Károly Ferenczy, Csaba
Vilmos Perlrott, István efZámbó, László feLugossy and János Aknay.
A kiállításon bemutatott időszak a magyar festészet aranykora, amikor a klasszicista, majd későbbi
realista, sokszor történelmi vonatkozású művészet után a progresszívebb, számos esetben az európai
áramlatokhoz kapcsolódó alkotások, művészek és csoportosulások találtak új utakat maguknak.
A klasszikusok sorát többek között id. Markó Károly, Barabás Miklós, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály,
Szinyei Merse Pál és Paál László ifjúkori műve nyitja, majd Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Ferenczy
Károly, Perlrott Csaba Vilmos, ef Zámbó István, feLugossy László és Aknay János zárja.

kezdeti lelkesedést, a fronton a reménybe
kapaszkodó kiábrándultságot, és a végső
stádiumot, az ürességet, amely a háború
utáni lelki és szellemi krízist szimbolizálja.

COUNTRY/VIDÉK
KECSKEMÉT
Hungarian Museum
of Photography
Magyar
Fotográﬁai Múzeum
Kecskemét, Katona József tér 12.
Tu–Sa: 12am – 5pm
www.fotomuzeum.hu
26/09/2019 – 20/12/2019
BAUHAUS 100 – Judit Kárász
BAUHAUS 100 – Kárász Judit
Judit Kárász (1912-1977) was a student of
the Bauhaus movement, which celebrated
its centennial this year. From 1932, she
was a member of the Szeged Youth
College of Art, where she worked as a
socio-photographer. Later, she worked
at several places, including the DEPHOT
photo and press agency. Following her
return to Hungary in 1949, due to the
cultural policy of the time, she didn’t
see any opportunities for inventive
work, so she stopped practicing creative
photography, and in 1950, she started
working as a museum photographer in
Budapest. This exhibition intends to give
a comprehensive picture of her oeuvre
through pictures preserved by the
Hungarian Museum of Photography.
Kárász Judit (1912–1977) az idén 100
éves Bauhaus növendéke volt. 1932-től
tagja volt a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának, ahol szociofotográfusként
tevékenykedett. Később sokfelé
dolgozott, többek között a DEPHOT
képügynökség munkatársa volt. 1949-es
hazatérése után az akkori kultúrpolitika
miatt invenciózus munkára nem látott
lehetőséget, ezért abbahagyta az
alkotói fotografálást, 1950-től múzeumi
fotográfusként dolgozott Budapesten. A
kiállítás a Magyar Fotográﬁai Múzeumban
őrzött képeken keresztül kíván átfogó
képet adni az életműről.

control of the town’s governance: he was
executed on 25 June 1919. The exhibition
commemorates Kucsera’s life. In addition
to the chaplain’s relics, source documents,
period apparel, furniture, posters and
weapons, viewers are presented with a
sacred light installation, as well as two
contemporary works of art that invoke
images of war and aggression.
A Léván született, majd egyházi pályát
választó Kucsera Ferenc Szentendrére
került szolgálatba, ahol a papi feladatok
mellett újságot szerkesztett, és egymaga
végezte a hitoktatást a város iskoláiban.
Következetesen képviselt morális elvei
miatt a Szentendre vezetését átvevő
kommunisták 1919. június 25-én kivégezték.
A ﬁatal káplán mártírhalálát a község
hatalmas veszteségként élte meg, emléke
a mai napig élénken él a városban. A kiállítás
bepillantást enged Kucsera életébe, a káplán
relikviái, forrásdokumentumok, korhű ruhák,
bútorok, plakátok és fegyverek mellett egy
szakrális fényinstallációt is láthatunk, két
kortárs műalkotás pedig a háborút és az
erőszakot idézi meg.

Czóbel Museum
Czóbel Múzeum
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

VÁRKERT BAZÁR

MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria

VÁSÁR PROGRAMOK KONCERTEK

Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
17/10/2019 – 25/01/2020
The Inquisitive Man. A Memorial
Exhibition of Károly Koﬀán
(1909 – 1985)
A fürkésző ember. Koﬀán Károly
(1909 – 1985) emlékkiállítása
Graphic, photo and puppet artist Károly
Koﬀán was a student of Gyula Rudnay at
the College of Fine Arts in Budapest. He
lived in Paris between 1933 and 1939 and
worked as a puppeteer for a few years
in the Arc-en-Ciel puppet theatre. After
returning home, he gave up puppetry
and taught at the Hungarian Academy
of Fine Arts between 1948 and 1956.
His outstanding work, the De Profundis
engraving series, was published in book
form in 1940. Koﬀán also produced stilllife monotypes and engravings, and his
portraits of his fellow artists are also
signiﬁcant. The exhibition pays homage to
this diverse oeuvre.
Koﬀán Károly graﬁkus, fotó- és
bábművész Rudnay Gyula tanítványa
volt a Képzőművészeti Főiskolán. 1933
és 1939 között Párizsban élt, bábosként
néhány évig közreműködött az Arc-enCiel bábegyesület tevékenységében
is. Hazatérését követően felhagyott
a bábozással, 1948 és 1956 között a
Magyar Képzőművészeti Főiskolán
tanított. Kiemelkedő alkotása a De
Profundis című metszetsorozat, ami könyv
formában is megjelent 1940-ben. Koﬀán
egyéni technikájú, csendéletet ábrázoló
monotípiákat és monogravűröket is
készített, de jelentősek művésztársairól
készített portréi is. A kiállítás e sokszínű
életmű előtt tiszteleg.

SZENTENDRE
Imre Ámos – Margit
Anna Memorial
Museum
Ámos Imre – Anna
Margit Emlékmúzeum
Szentendre, Bogdányi u. 10.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
24/10/2019 – 29/03/2020
The Martyrium of Ferenc Kucsera –
Historical Narrative and Contemporary
Reﬂections
Kucsera Ferenc mártíriuma –
Történeti narratíva és kortárs reﬂexiók
In preparation for an ecclesiastical career,
the young Ferenc Kucsera ended up in
Szentendre, where, in addition to serving
as a priest, he also did some newspaper
editing and taught catechism classes
in the town’s schools. On account of his
moral principles, he was sentenced to
death when the communist assumed
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01. Mesék az adventről
ZÖLD
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Adventi készülődés
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a fenntarthatóság
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12. ADNI ÖRÖM
15. Közönség a közösségért
ÜNNEPRE
12.
HANGOLVA 22.
Karácsonyi várakozás

Az újranyitást követő újrarendezések
sorában negyedik tárlat eltér a korábbi
koncepcióktól. A leglátványosabb változás,
hogy ezúttal nem csak a múzeum
területére, hanem az Ilosvai épületszárnyra
is kiterjed a kiállítás. Itt Czóbel elveszett,
lappangó művei közül válogatva azon
remekműveit, illetve archív fotókat
láthatunk, melyek előkerülése jelentősen
befolyásolná az életmű megítélését.

Ferenczy Museum
Ferenczy Múzeum
Szentendre, Kossuth Lajos u. 5.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
14/11/2019 – 02/02/2020
The New Artists’
Colony of Szentendre
A szentendrei Új
Művésztelep
On the grounds of the New Artists’
Colony, which began its operation in the
autumn of 1969, permanent housing
with studio space was oﬀered to young
painters, graphic artists, sculptors, textile
designers and ceramic artists, by way of
submitting an application. The anniversary
of the New Artists’ Colony provides the
apropos for this jubilee exhibition. Through
showcasing the artworks that have been
created there in the past ﬁve decades, the
show presents all the past and present
members of the colony – the occupants of
its twelve studios from Pál Deim to Kriszta
x-T Nagy.
Idén ünnepli fennállásának ötvenedik
évfordulóját Szentendre művészeti
életének fontos helyszíne, a Kálvária úti
Új Művésztelep. Az 1969 őszén átadott
művésztelepen ﬁatal festők, graﬁkusok,
szobrászok, textiltervezők és keramikusok
– elsősorban művészházaspárok –
kaptak pályázati úton műtermes lakást.
A jelentős évforduló adja e jubileumi
tárlat aktualitását. A kiállítás az elmúlt öt
évtized alkotásai tükrében mutatja be az
Új Művésztelep eddigi összes tagját, a
tizenkét műterem egykori és mai bérlőit
Deim Páltól Czakó Margiton és Kóka
Ferencen át Nagy Kriszta x-T-ig.

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.

Dezső Laczkó Museum
Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém, Erzsébet sétány 1.
Tu–Sa: 10am – 6pm
www.ldm.hu
28/09/2019 – 31/01/2020
The Shepherds’ Life in the 21st
Century – Photo Exhibition of Zsolt
Répásy
Pásztorélet a XXI. Században –
Répásy Zsolt fotókiállítása
In spite of the decline and change
in traditional animal husbandry,
the exhibition commemorates the
pastoralism of the past through its
contemporary representatives, within
the cultural heritage of today’s
shepherds. Through his photographs,
Zsolt Répásy gives a glimpse into a
world where the relationship between
landscape and man, man and animal, is
reﬂected beyond the usual images of
“grazing”. The picturesque landscape of
the artist’s photos taken on the
Great Plain frames the still working
order of the shepherd’s hierarchy, the
shepherd-animal relationship and the
symbiosis of the shepherd
and his dogs.
A kiállítás a hagyományos állattartás
visszaszorulása és megváltozása ellenére
a mai fáslegelők kulturális örökségében
állít emléket jelenkori képviselőin
keresztül a múlt pásztorvilágának.
Répásy Zsolt fotói által egy olyan világba
enged bepillantást, ahol a „vadon
legeltetés” megszokott képein túl
tükröződik a táj és ember kapcsolata,
az ember és az állat kapcsolata is. A
művész Alföldön készített felvételein a
pásztorhierarchia még működő rendjét, a
pásztor és állat kapcsolatát, valamint a
pásztor és kutyái szimbiózisát a festői táj
foglalja keretbe.

ArtMill
MűvészetMalom
Szentendre, Bogdányi u. 32.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.muzeumicentrum.hu
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.

December 2019
‒ January 2020

varkertbazar.hu

varkertbazar.hu

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.

26/04/2019 – 12/04/2020
Czóbel reconsidered 4.0 – Mysteries
at the museum – Research in focus
Újragondolt Czóbel 4.0 – Rejtélyek a
múzeumban – Fókuszban a kutatás
The fourth exhibition since the reopening
diﬀers from the previous concepts.
The most spectacular change is that
now beside the museum’s space, the
exhibition extends to the Ilosvai wing
of the building. Here, we can see the
masterpieces of Czóbel’s lost, lurking
works and also archive photographs of
the works which if they re-appeared,
would signiﬁcantly change the perception
of his legacy.

Hungarian Open Air
Museum
(Szentendrei
Skanzen)
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum
(Szentendrei Skanzen)
Szentendre, Sztaravodai út 75.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.skanzen.hu
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
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15/09/2019 – 15/01/2020
Hidden Masterpieces
Rejtett remekművek
The period presented at the exhibition is the Golden Age of Hungarian painting, when following the era of
classical, and later realistic, often historical paintings, more progressive artworks, artists and groups, who
were in many cases connected to the European trends, found new ways. The line of classics is opened,
among others, by the works of Sr. Károly Markó, Miklós Barabás, Bertalan Székely, Mihály Munkácsy, Pál
Szinyei Merse and László Paál and followed by József Rippl-Rónai, Lajos Gulácsy, Károly Ferenczy, Csaba
Vilmos Perlrott, István efZámbó, László feLugossy and János Aknay.
A kiállításon bemutatott időszak a magyar festészet aranykora, amikor a klasszicista, majd későbbi
realista, sokszor történelmi vonatkozású művészet után a progresszívebb, számos esetben az európai
áramlatokhoz kapcsolódó alkotások, művészek és csoportosulások találtak új utakat maguknak.
A klasszikusok sorát többek között id. Markó Károly, Barabás Miklós, Székely Bertalan, Munkácsy Mihály,
Szinyei Merse Pál és Paál László ifjúkori műve nyitja, majd Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Ferenczy
Károly, Perlrott Csaba Vilmos, ef Zámbó István, feLugossy László és Aknay János zárja.

