COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
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.

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.

Munkácsy Műteremben V. című képe, a
Tanulmány az Éjszakai csavargók című
képhez, valamint Halmi Artúr Munkácsy
Mihály Párizsi műtermében című alkotása.

SZENTENDRE
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 help of archive recordings,
the exhibition also attempts to give an idea

In this exhibition dedicated to one of the
oldest parts of the city of Szolnok, the
unique Tabán way of life is revived by tools
and relics, its zigzag streets come alive and
we can peek into a former Tabán house
as well. A favourite theme of the painters
living in the Szolnoki art colony was the
magic of this neighbourhood and the
ﬁne art collection on the ﬁrst ﬂoor of the
Szolnok Gallery evokes this atmosphere.
A Szolnok egyik legrégebbi városrészét
bemutató kiállításon az egyedülálló tabáni
életformát használati eszközök és tárgyi
emlékek elevenítik fel, életre kelnek
a zegzugos utcák és bepillanthatunk
egy egykori tabáni házba is. A szolnoki
Művésztelepen élő festők egyik kedvenc
témája volt az ódon városrész varázsa,
a Szolnoki Galéria emeletén rendezett
képzőművészeti gyűjtemény ezt a
hangulatot idézi.

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
15/06/2019 – 15/09/2019
Béla Kondor – The Last Icon Painter
Kondor Béla – Az utolsó ikonfestő
Tihany hosted the ﬁrst posthumous
exhibition of Béla Kondor in 1973. The painter
and graphic artist was soon labelled as the
“last icon painter” in the publications about his
art, which refers to the icon-painting era of
his oeuvre, the universal nature of Kondor’s
worldview and his monastic humility towards
art. The material of the exhibition is selected
from this period called the “iconic”, and also
expands the deﬁnition with the works that
emphasize construction.
Tihany adott otthont 1973-ban Kondor
Béla első posztumusz kiállításának. A
festő- és graﬁkusművész művészetét
elemző írásokban hamar megjelent az

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
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.

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

2019.09.19.
18-22 h

MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
22/06/2019 – 28/09/2019
Szalay 110 - The Argentinean Period
Szalay 110 – Az argentin periódus
A large-scale exhibition comprising the
graphics of Lajos Szalay on the occasion of
110th anniversary of the artist’s birth. Szalay
is certainly one of the most prominent
ﬁgures not only of the Hungarian, but also
of the universal drawing art. No doubt
why Pablo Picasso, perhaps the most
controversial ﬁgure of 20th-century art,
called him “the greatest graphic artist in the
world”, by which he meant, of course, only
after himself.
Szalay Lajos graﬁkáiból láthatunk
nagyszabású válogatást a művész
születésének 110. évfordulója alkalmából.
Szalay minden bizonnyal nemcsak a magyar,
hanem az egyetemes rajzművészetnek is
egyik legkiemelkedőbb alakja, nem véletlen,
hogy maga Pablo Picasso, a 20. század talán
legellentmondásosabb művészegyénisége
a világ legnagyszerűbb graﬁkusának
nevezte őt – természetesen csak önmaga
után.

PÉCS
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
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.

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

#beporgetjuk
www.tancszinhaz.hu

Veszprém, Vár u. 3-7.
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 Tótmunkát. A művész veszprémi kiállítása
egy mini retrospektív tárlat a rendkívül
következetes és gazdag életműből, az 1971
és 2006 között keletkezett alkotásokból.
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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.

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

September 2019

SZOLNOK
Szolnok Gallery
Szolnoki Galéria
Szolnok, Templom u. 2.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.djm.hu
20/06/2019 – 30/09/2019
Tabán (P)anno – Exhibition about the
Tabán in Szolnok
Tabán (P)anno – Kiállítás a szolnoki
Tabánról
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„utolsó ikonfestő” titulus, mely egyszerre
utal az életmű ikonos korszakára, Kondor
világképének univerzális jellegére és a
művészet iránti szerzetesi alázatára. A
tárlat anyaga részben ebből az ikonosnak
nevezett korszakból válogat, részben
pedig kitágítja a meghatározást a
konstrukciót előtérbe helyező művekkel.
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Bob Dylan is an icon, one of America’s greatest artists, known primarily for his musical work, even though he’s also
been active as a poet and a ﬁne art artist, and for the former, he received the Nobel Prize in Literature in 2016.
Now, visitors can get to know the lesser-known area of the modern legend’s complex oeuvre, namely, his graphic
works in the large-scale exhibition at REÖK.
Bob Dylan egy ikon, Amerika egyik legnagyobb művésze, akinek elsősorban zenei munkássága ismert, pedig
szépíróként és képzőművészként is tevékenykedik, előbbiért 2016-ban megkapta az Irodalmi Nobel díjat.
Most a modern legenda komplex életművének egy kevéssé ismert területét, graﬁkai munkáit ismerhetik meg a
látogatók a REÖK-ben rendezett nagyszabású kiállításon.

Kunsthalle
Műcsarnok

BUDAPEST
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.
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.

Budapest Park
Budapest Park

6/1

IX., Soroksári út 60.
Th–Sa: 6pm – 12pm
https://capacenter.hu/kiallitasok/
fekete-feny-budapest-park

2019. július 12.
2020. január 31.

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.

Municipal Picture Gallery
– Kiscelli Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
30/05/2019 – 22/09/2019
Lajos Barta: Survival Strategies
Barta Lajos: Túlélési stratégiák
Lajos Barta was born in Budapest in 1899,
then, in 1965, he moved to the GDR. The
sculptor personally experienced the
oppression of two dictatorships and also
the freedom of democracy. His exhibited
works are conceptualized by presenting
the historical background, while discussing
how to preserve artistic independence
under the changing historical conditions.
Az 1899-ben Budapesten született, majd
1965-ben az NSZK-ba költözött Barta
Lajos szobrászművész személyesen
tapasztalta meg két diktatúra elnyomását,
majd a demokrácia szabadságát. Kiállított
művei a történelmi háttér bemutatásával
kerülnek összefűzésre úgy, hogy közben
azt a kérdést járják körül, miként lehet
megőrizni a művészi függetlenséget a
változó történelmi körülmények között.

Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
ÚJ SZERZEMÉNYEI A VÁRKERT BAZÁRBAN
THE NEW ACQUISITIONS OF THE MUSEUM
OF APPLIED ARTS IN VÁRKERT BAZÁR

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

SZENTIRMAI-JOLY Zsuzsanna – CSIZMADIA Zsolt:
Medusa Delirium, asztali lámpa | table lamp, 2016

VÁRKERT BAZÁR | TESTŐRPALOTA,
1013 BUDAPEST, YBL MIKLÓS TÉR 2.

04/08/2019 – 24/09/2019
Black Light – And Where Were You
during the Total Solar Eclipse of 1999?
Fekete fény — És te hol voltál az
1999-es teljes napfogyatkozáskor?
The total solar eclipse was a confusing,
community-creating experience for those
who watched it on August 11, 1999, as the
moon cast its entire shadow over Earth.
The compact cameras made it possible
to capture an abundance of amateur
pictures of the event and its spectators.
The exhibition shows the rare celestial
phenomenon through these pictures and
also contemporary press photos, and what
we were like in the summer of 1999.
A teljes napfogyatkozás egy zavarba
ejtő, közösségteremtő élmény volt azok
számára, akik 1999. augusztus 11-én
végignézték, ahogy a Hold teljes árnyéka a
Földre vetül. A kompakt fényképezőgépek
lehetővé tették, hogy az eseményről
és szemlélőiről rengeteg amatőr privát
felvétel készüljön. A kiállítás ezeken a
képeken, valamint korabeli sajtófotókon
keresztül mutatja be a ritka égi jelenséget
és azt, milyenek voltunk 1999 nyarán.

Deák 17 Youth Art
Gallery
Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Művészeti
Galéria
V., Deák Ferenc u 17.
Mo–Fr: 10am – 6pm
www.deak17galeria.hu
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

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
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.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
16/04/2019 - 29/09/2019
Every Past Is My Past #twentiethcentury
#photography #Fortepan
Minden múlt a múltam #huszadikszázad
#privátfotó #Fortepan
Every Past Is My Past displays a selection
of more than three hundred pictures from

the popular Fortepan digital photo-archives,
which is now ten years old. The photographs
are closely intertwined with Hungary’s
20th-century history. The images capture
the period in many ways and layers but
the focus is on the perspective of ordinary
people and their experiences conveyed
by private photographs, which form the
backbone of the collection.
A kiállítás a népszerű Fortepan digitális
fotóarchívum anyagából vonultat fel egy
több mint háromszáz darabos válogatást.
A kiállított képek szorosan kapcsolódnak
Magyarország XX. századi történelméhez.
Az adott kor, melyben készültek, sokféle
módon, számos rétegben jelenik meg
ezeken a képeken, de a hangsúlyt a
gyűjtemény gerincét adó privát fotókon
keresztül az átlagember nézőpontja és
életeseményei kapják.

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

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.

XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
21/06/2019 – 22/09/2019
Frida’s Country | Guillermo Kahlo’s
Photographs of Mexico
Frida országa | Guillermo Kahlo
mexikói fotográﬁái
Very few people in Hungary are familiar
with the renowned Mexican photographer
Guillermo Kahlo, the father of the worldfamous painter Frida Kahlo. The exhibition
depicts Guillermo’s special architectural
photographs in Mexico in the ﬁrst three
decades of the 1900s, the creation of
which had an impact on the artistic
formation of his daughter, the emblematic
painter of the 20th century.
Magyarországon szinte ismeretlen a
fotótörténetben nagyra megbecsült
mexikói fotográfus, Guillermo Kahlo, a
világhírű Frida Kahlo festőművésznő apja.
A kiállítás az 1890-ben Pforzheimből
kivándorolt művésznek az 1910-es,
20-as és 30-as évek Mexikójában
készült különleges építészeti fotográﬁáit
mutatja be, melyek születésének
folyamata hatással volt lánya, a 20.
század emblematikus festőnője művészi
formálódására.

10/07/2019 – 22/09/2019
Iván Máriási Masznyik | In Cosmic Scale
Máriási Masznyik Iván | Kozmikus
léptékben
Iván Máriási Masznyik (1928–1997) was
a painter and a legendary teacher at the
Budapest University of Technology’s
Department of Design, who ran an extracurricular course in Art History for students.
His teachings, communicated through
his pictures on display here, speak the
languages of sense and consciousness
at the same time. And the message is:
recognising the order of the universe can
help humankind to reconnect with its
environment.
Máriási Masznyik Iván (1928–1997)
festőművész és a Műegyetem Rajzi
és Formaismereti Tanszékének
legendás tanára volt, aki fakultatív
művészettörténet kurzust tartott a
diákoknak. Tantételei most kiállított
képeiben az érzékek és a tudat nyelvén
egyszerre szólalnak meg. Az üzenet pedig:
a világegyetem rendjének felismerése
segíthet újra rátalálni ember és környezete
megbomlott egységére.

Óbuda Cultural Center –
Civil House
Óbudai Kulturális
Központ – Civil Ház
III., Végvár u. 2.
Mo–Fr: 9am – 5pm
www.kulturkozpont.hu
16/09/2019 – 04/10/2019
Hope – Computer Graphics of
László Csízy
Remény – Csízy László számítógépes
graﬁkái
László Csízy creates his works by starting
with meticulously observing nature. His
most important resources are details

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

of plants, landscapes and water and he
expresses his experiences, emotions and
thoughts about the world through the
structures he discovers. He made his ﬁrst
computer-generated images in the 80s,
while his recent creations can be seen on
giclée prints.
Csízy László a természet aprólékos
megﬁgyeléséből kiindulva hozza létre
munkáit. Legfontosabb forrásanyagai
a növényi részletek, a táj és a víz, az
így felfedezett struktúrákkal fejezi ki
élményeit, érzelmeit és gondolatait a
világról. Első számítógépes munkáit a
80-as években készítette, mai alkotásait
giclée-nyomatokon láthatják az
érdeklődők.

keresésnek, a találkozásoknak és a
valóság lehetséges szépségének. A
kiállítás képei nemcsak a hetvenes és
nyolcvanas évek valóságába vezetnek,
hanem betekintést engednek a magyar
fotográﬁa egyik fontos korszakába is.

Petőﬁ Literary Museum
Petőﬁ Irodalmi Múzeum

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

V., Károlyi u. 16.
Tu–Su: 10am – 6pm
https://pim.hu
04/07/2019 – 06/10/2019
The Poet of the Camera – Photos by
André Kertész from the Petőﬁ Literary
Museum’s Collections
A kamera poétája – André Kertészfotók a Petőﬁ Irodalmi Múzeum
gyűjteményeiből
At the exhibition commemorating the
125th anniversary of André Kertész’s birth,
we can see 73 vintage photos, letters,
audio and written documents. Apart from
an early image, the photographs are from
the Paris era of the world-renowned
Budapest-born artist that spans between
1925 – 1935. Many of the surviving images
in the legacies are now being presented to
the public for the ﬁrst time.
Az André Kertész születésének 125.
évfordulója alkalmából rendezett
kiállításon 73 vintage felvételt,
valamint leveleket, hangzó és írott
dokumentumokat láthatunk. Egy korai
képtől eltekintve a fotográﬁák mind a
budapesti születésű világhírű fotóművész
párizsi korszakából, az 1925–1935 közötti
időszakból származnak. A hagyatékokban
fennmaradt képek közül több most kerül
először a nagyközönség elé.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
30/07/2019 – 15/09/2019
Ilona Nyilas: Stories from the Last
Century
Nyilas Ilona: Múlt századi történetek
The focus of Ilona Nyilas’ interest has
always been the human and the humane.
Her photographs are the essential
descriptions of the search, the encounters
and the possible beauty of reality. The
pictures of the exhibition not only lead the
viewers into the reality of the seventies
and eighties, but also give insight into an
important era of Hungarian photography.
Nyilas Ilona érdeklődésének fókuszában
mindig az ember és az emberi áll,
fényképei esszenciális leírásai a

Várkert Bazár –
Guard’s Palace
Várkert Bazár –
Testőrpalota
I., Ybl Miklós tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.imm.hu

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

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.

Ani Molnár Gallery
Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 36.
Tu–Fr: 12am – 6pm, Sa: 11am – 5pm
http://molnaranigaleria.hu
27/06/2019 – 05/10/2019
Radenko Milak & Roman Uranjek –
DATES 9
Radenko Milak & Roman Uranjek –
DATES 9
DATES, the collaborative project between
Roman Uranjek and Radenko Milak, began
in 2014, after they realised that they both
tied their artistic work to the domain of
cultural and political activism. Each of the
two artists were born and raised in Tito’s
Yugoslavia and lived through its political
collapse, the consequences of which
remain palpable today.
A szlovén Roman Uranjek és a bosnyák
Radenko Milak 2014-ben kezdett el
közösen dolgozni a DATES című projekten,
felismerve, hogy mindkettőjük művei
szorosan kapcsolódnak a kulturális
és politikai aktivizmushoz. Mindkét
művész Tito Jugoszláviájában született
és nőtt fel, így végigélték azt a politikai
összeomlást, amelynek következményei
ma is érzékelhetők országaikban.

Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Fotó: Almási J. Csaba, 1990

IX., Komor Marcell u. 1.

Tu–Su: 10am – 8pm

www.ludwigmuseum.hu

12/07/2019 – 25/09/2019
Tamás Király: Out of the Box | Király Tamás: Out of the Box
The exhibition of Tamás Király (1952–2013) is the ﬁrst large-scale, retrospective presentation of an artist in Hungary
whose activity cannot be classiﬁed into traditional genres and trends. Obviously, his work is mainly related to dressing
and fashion, but in his perception, clothing is a border area where fashion, ﬁlm, theatre, performance and art meet.
A kiállítás átfogó képet kíván adni Király Tamás (1952–2013) több mint három évtizedes pályafutásáról, mely az 1980-as
évek elején indult Budapesten, ahol a művész rövid idő leforgása alatt vált az underground színtér emblematikus
ﬁgurájává. Nemcsak utcai „divatbemutatóival”, performatív sétáival, hanem azzal a butikkal is, ahol hordható ruhákat
árult az érdeklődők számára.

Kunsthalle
Műcsarnok

BUDAPEST
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.
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.

Budapest Park
Budapest Park

6/1

IX., Soroksári út 60.
Th–Sa: 6pm – 12pm
https://capacenter.hu/kiallitasok/
fekete-feny-budapest-park

2019. július 12.
2020. január 31.

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.

Municipal Picture Gallery
– Kiscelli Museum
Fővárosi Képtár –
Kiscelli Múzeum
III., Kiscelli u. 108.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.kiscellimuzeum.hu
30/05/2019 – 22/09/2019
Lajos Barta: Survival Strategies
Barta Lajos: Túlélési stratégiák
Lajos Barta was born in Budapest in 1899,
then, in 1965, he moved to the GDR. The
sculptor personally experienced the
oppression of two dictatorships and also
the freedom of democracy. His exhibited
works are conceptualized by presenting
the historical background, while discussing
how to preserve artistic independence
under the changing historical conditions.
Az 1899-ben Budapesten született, majd
1965-ben az NSZK-ba költözött Barta
Lajos szobrászművész személyesen
tapasztalta meg két diktatúra elnyomását,
majd a demokrácia szabadságát. Kiállított
művei a történelmi háttér bemutatásával
kerülnek összefűzésre úgy, hogy közben
azt a kérdést járják körül, miként lehet
megőrizni a művészi függetlenséget a
változó történelmi körülmények között.

Ferenc Hopp Museum of
Asiatic Arts
Hopp Ferenc Ázsiai
Művészeti Múzeum
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
ÚJ SZERZEMÉNYEI A VÁRKERT BAZÁRBAN
THE NEW ACQUISITIONS OF THE MUSEUM
OF APPLIED ARTS IN VÁRKERT BAZÁR

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

SZENTIRMAI-JOLY Zsuzsanna – CSIZMADIA Zsolt:
Medusa Delirium, asztali lámpa | table lamp, 2016

VÁRKERT BAZÁR | TESTŐRPALOTA,
1013 BUDAPEST, YBL MIKLÓS TÉR 2.

04/08/2019 – 24/09/2019
Black Light – And Where Were You
during the Total Solar Eclipse of 1999?
Fekete fény — És te hol voltál az
1999-es teljes napfogyatkozáskor?
The total solar eclipse was a confusing,
community-creating experience for those
who watched it on August 11, 1999, as the
moon cast its entire shadow over Earth.
The compact cameras made it possible
to capture an abundance of amateur
pictures of the event and its spectators.
The exhibition shows the rare celestial
phenomenon through these pictures and
also contemporary press photos, and what
we were like in the summer of 1999.
A teljes napfogyatkozás egy zavarba
ejtő, közösségteremtő élmény volt azok
számára, akik 1999. augusztus 11-én
végignézték, ahogy a Hold teljes árnyéka a
Földre vetül. A kompakt fényképezőgépek
lehetővé tették, hogy az eseményről
és szemlélőiről rengeteg amatőr privát
felvétel készüljön. A kiállítás ezeken a
képeken, valamint korabeli sajtófotókon
keresztül mutatja be a ritka égi jelenséget
és azt, milyenek voltunk 1999 nyarán.

Deák 17 Youth Art
Gallery
Deák 17 Gyermek és
Ifjúsági Művészeti
Galéria
V., Deák Ferenc u 17.
Mo–Fr: 10am – 6pm
www.deak17galeria.hu
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

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
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.

Hungarian National
Gallery
Magyar Nemzeti Galéria
I., Szent György tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.mng.hu
16/04/2019 - 29/09/2019
Every Past Is My Past #twentiethcentury
#photography #Fortepan
Minden múlt a múltam #huszadikszázad
#privátfotó #Fortepan
Every Past Is My Past displays a selection
of more than three hundred pictures from

the popular Fortepan digital photo-archives,
which is now ten years old. The photographs
are closely intertwined with Hungary’s
20th-century history. The images capture
the period in many ways and layers but
the focus is on the perspective of ordinary
people and their experiences conveyed
by private photographs, which form the
backbone of the collection.
A kiállítás a népszerű Fortepan digitális
fotóarchívum anyagából vonultat fel egy
több mint háromszáz darabos válogatást.
A kiállított képek szorosan kapcsolódnak
Magyarország XX. századi történelméhez.
Az adott kor, melyben készültek, sokféle
módon, számos rétegben jelenik meg
ezeken a képeken, de a hangsúlyt a
gyűjtemény gerincét adó privát fotókon
keresztül az átlagember nézőpontja és
életeseményei kapják.

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

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.

XIV., Dózsa György út 37.
Tu–Su: 10am – 5.45pm,
Th: 12pm – 7.45pm
www.mucsarnok.hu
21/06/2019 – 22/09/2019
Frida’s Country | Guillermo Kahlo’s
Photographs of Mexico
Frida országa | Guillermo Kahlo
mexikói fotográﬁái
Very few people in Hungary are familiar
with the renowned Mexican photographer
Guillermo Kahlo, the father of the worldfamous painter Frida Kahlo. The exhibition
depicts Guillermo’s special architectural
photographs in Mexico in the ﬁrst three
decades of the 1900s, the creation of
which had an impact on the artistic
formation of his daughter, the emblematic
painter of the 20th century.
Magyarországon szinte ismeretlen a
fotótörténetben nagyra megbecsült
mexikói fotográfus, Guillermo Kahlo, a
világhírű Frida Kahlo festőművésznő apja.
A kiállítás az 1890-ben Pforzheimből
kivándorolt művésznek az 1910-es,
20-as és 30-as évek Mexikójában
készült különleges építészeti fotográﬁáit
mutatja be, melyek születésének
folyamata hatással volt lánya, a 20.
század emblematikus festőnője művészi
formálódására.

10/07/2019 – 22/09/2019
Iván Máriási Masznyik | In Cosmic Scale
Máriási Masznyik Iván | Kozmikus
léptékben
Iván Máriási Masznyik (1928–1997) was
a painter and a legendary teacher at the
Budapest University of Technology’s
Department of Design, who ran an extracurricular course in Art History for students.
His teachings, communicated through
his pictures on display here, speak the
languages of sense and consciousness
at the same time. And the message is:
recognising the order of the universe can
help humankind to reconnect with its
environment.
Máriási Masznyik Iván (1928–1997)
festőművész és a Műegyetem Rajzi
és Formaismereti Tanszékének
legendás tanára volt, aki fakultatív
művészettörténet kurzust tartott a
diákoknak. Tantételei most kiállított
képeiben az érzékek és a tudat nyelvén
egyszerre szólalnak meg. Az üzenet pedig:
a világegyetem rendjének felismerése
segíthet újra rátalálni ember és környezete
megbomlott egységére.

Óbuda Cultural Center –
Civil House
Óbudai Kulturális
Központ – Civil Ház
III., Végvár u. 2.
Mo–Fr: 9am – 5pm
www.kulturkozpont.hu
16/09/2019 – 04/10/2019
Hope – Computer Graphics of
László Csízy
Remény – Csízy László számítógépes
graﬁkái
László Csízy creates his works by starting
with meticulously observing nature. His
most important resources are details

Hungarian National
Museum
Magyar Nemzeti
Múzeum

of plants, landscapes and water and he
expresses his experiences, emotions and
thoughts about the world through the
structures he discovers. He made his ﬁrst
computer-generated images in the 80s,
while his recent creations can be seen on
giclée prints.
Csízy László a természet aprólékos
megﬁgyeléséből kiindulva hozza létre
munkáit. Legfontosabb forrásanyagai
a növényi részletek, a táj és a víz, az
így felfedezett struktúrákkal fejezi ki
élményeit, érzelmeit és gondolatait a
világról. Első számítógépes munkáit a
80-as években készítette, mai alkotásait
giclée-nyomatokon láthatják az
érdeklődők.

keresésnek, a találkozásoknak és a
valóság lehetséges szépségének. A
kiállítás képei nemcsak a hetvenes és
nyolcvanas évek valóságába vezetnek,
hanem betekintést engednek a magyar
fotográﬁa egyik fontos korszakába is.

Petőﬁ Literary Museum
Petőﬁ Irodalmi Múzeum

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

V., Károlyi u. 16.
Tu–Su: 10am – 6pm
https://pim.hu
04/07/2019 – 06/10/2019
The Poet of the Camera – Photos by
André Kertész from the Petőﬁ Literary
Museum’s Collections
A kamera poétája – André Kertészfotók a Petőﬁ Irodalmi Múzeum
gyűjteményeiből
At the exhibition commemorating the
125th anniversary of André Kertész’s birth,
we can see 73 vintage photos, letters,
audio and written documents. Apart from
an early image, the photographs are from
the Paris era of the world-renowned
Budapest-born artist that spans between
1925 – 1935. Many of the surviving images
in the legacies are now being presented to
the public for the ﬁrst time.
Az André Kertész születésének 125.
évfordulója alkalmából rendezett
kiállításon 73 vintage felvételt,
valamint leveleket, hangzó és írott
dokumentumokat láthatunk. Egy korai
képtől eltekintve a fotográﬁák mind a
budapesti születésű világhírű fotóművész
párizsi korszakából, az 1925–1935 közötti
időszakból származnak. A hagyatékokban
fennmaradt képek közül több most kerül
először a nagyközönség elé.

Robert Capa
Contemporary
Photography Center
Robert Capa Kortárs
Fotográﬁai Központ
VI., Nagymező u. 8.
Mo–Su: 11am – 7pm
www.capacenter.hu
30/07/2019 – 15/09/2019
Ilona Nyilas: Stories from the Last
Century
Nyilas Ilona: Múlt századi történetek
The focus of Ilona Nyilas’ interest has
always been the human and the humane.
Her photographs are the essential
descriptions of the search, the encounters
and the possible beauty of reality. The
pictures of the exhibition not only lead the
viewers into the reality of the seventies
and eighties, but also give insight into an
important era of Hungarian photography.
Nyilas Ilona érdeklődésének fókuszában
mindig az ember és az emberi áll,
fényképei esszenciális leírásai a

Várkert Bazár –
Guard’s Palace
Várkert Bazár –
Testőrpalota
I., Ybl Miklós tér 2.
Tu–Su: 10am – 6pm
www.imm.hu

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

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.

Ani Molnár Gallery
Molnár Ani Galéria
VIII., Bródy Sándor u. 36.
Tu–Fr: 12am – 6pm, Sa: 11am – 5pm
http://molnaranigaleria.hu
27/06/2019 – 05/10/2019
Radenko Milak & Roman Uranjek –
DATES 9
Radenko Milak & Roman Uranjek –
DATES 9
DATES, the collaborative project between
Roman Uranjek and Radenko Milak, began
in 2014, after they realised that they both
tied their artistic work to the domain of
cultural and political activism. Each of the
two artists were born and raised in Tito’s
Yugoslavia and lived through its political
collapse, the consequences of which
remain palpable today.
A szlovén Roman Uranjek és a bosnyák
Radenko Milak 2014-ben kezdett el
közösen dolgozni a DATES című projekten,
felismerve, hogy mindkettőjük művei
szorosan kapcsolódnak a kulturális
és politikai aktivizmushoz. Mindkét
művész Tito Jugoszláviájában született
és nőtt fel, így végigélték azt a politikai
összeomlást, amelynek következményei
ma is érzékelhetők országaikban.

Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Fotó: Almási J. Csaba, 1990

IX., Komor Marcell u. 1.

Tu–Su: 10am – 8pm

www.ludwigmuseum.hu

12/07/2019 – 25/09/2019
Tamás Király: Out of the Box | Király Tamás: Out of the Box
The exhibition of Tamás Király (1952–2013) is the ﬁrst large-scale, retrospective presentation of an artist in Hungary
whose activity cannot be classiﬁed into traditional genres and trends. Obviously, his work is mainly related to dressing
and fashion, but in his perception, clothing is a border area where fashion, ﬁlm, theatre, performance and art meet.
A kiállítás átfogó képet kíván adni Király Tamás (1952–2013) több mint három évtizedes pályafutásáról, mely az 1980-as
évek elején indult Budapesten, ahol a művész rövid idő leforgása alatt vált az underground színtér emblematikus
ﬁgurájává. Nemcsak utcai „divatbemutatóival”, performatív sétáival, hanem azzal a butikkal is, ahol hordható ruhákat
árult az érdeklődők számára.

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
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.

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.

Munkácsy Műteremben V. című képe, a
Tanulmány az Éjszakai csavargók című
képhez, valamint Halmi Artúr Munkácsy
Mihály Párizsi műtermében című alkotása.

SZENTENDRE
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 help of archive recordings,
the exhibition also attempts to give an idea

In this exhibition dedicated to one of the
oldest parts of the city of Szolnok, the
unique Tabán way of life is revived by tools
and relics, its zigzag streets come alive and
we can peek into a former Tabán house
as well. A favourite theme of the painters
living in the Szolnoki art colony was the
magic of this neighbourhood and the
ﬁne art collection on the ﬁrst ﬂoor of the
Szolnok Gallery evokes this atmosphere.
A Szolnok egyik legrégebbi városrészét
bemutató kiállításon az egyedülálló tabáni
életformát használati eszközök és tárgyi
emlékek elevenítik fel, életre kelnek
a zegzugos utcák és bepillanthatunk
egy egykori tabáni házba is. A szolnoki
Művésztelepen élő festők egyik kedvenc
témája volt az ódon városrész varázsa,
a Szolnoki Galéria emeletén rendezett
képzőművészeti gyűjtemény ezt a
hangulatot idézi.

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
15/06/2019 – 15/09/2019
Béla Kondor – The Last Icon Painter
Kondor Béla – Az utolsó ikonfestő
Tihany hosted the ﬁrst posthumous
exhibition of Béla Kondor in 1973. The painter
and graphic artist was soon labelled as the
“last icon painter” in the publications about his
art, which refers to the icon-painting era of
his oeuvre, the universal nature of Kondor’s
worldview and his monastic humility towards
art. The material of the exhibition is selected
from this period called the “iconic”, and also
expands the deﬁnition with the works that
emphasize construction.
Tihany adott otthont 1973-ban Kondor
Béla első posztumusz kiállításának. A
festő- és graﬁkusművész művészetét
elemző írásokban hamar megjelent az

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
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.

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

2019.09.19.
18-22 h

MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
22/06/2019 – 28/09/2019
Szalay 110 - The Argentinean Period
Szalay 110 – Az argentin periódus
A large-scale exhibition comprising the
graphics of Lajos Szalay on the occasion of
110th anniversary of the artist’s birth. Szalay
is certainly one of the most prominent
ﬁgures not only of the Hungarian, but also
of the universal drawing art. No doubt
why Pablo Picasso, perhaps the most
controversial ﬁgure of 20th-century art,
called him “the greatest graphic artist in the
world”, by which he meant, of course, only
after himself.
Szalay Lajos graﬁkáiból láthatunk
nagyszabású válogatást a művész
születésének 110. évfordulója alkalmából.
Szalay minden bizonnyal nemcsak a magyar,
hanem az egyetemes rajzművészetnek is
egyik legkiemelkedőbb alakja, nem véletlen,
hogy maga Pablo Picasso, a 20. század talán
legellentmondásosabb művészegyénisége
a világ legnagyszerűbb graﬁkusának
nevezte őt – természetesen csak önmaga
után.

PÉCS
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
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.

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

#beporgetjuk
www.tancszinhaz.hu

Veszprém, Vár u. 3-7.
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 Tótmunkát. A művész veszprémi kiállítása
egy mini retrospektív tárlat a rendkívül
következetes és gazdag életműből, az 1971
és 2006 között keletkezett alkotásokból.
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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.

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

September 2019

SZOLNOK
Szolnok Gallery
Szolnoki Galéria
Szolnok, Templom u. 2.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.djm.hu
20/06/2019 – 30/09/2019
Tabán (P)anno – Exhibition about the
Tabán in Szolnok
Tabán (P)anno – Kiállítás a szolnoki
Tabánról
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„utolsó ikonfestő” titulus, mely egyszerre
utal az életmű ikonos korszakára, Kondor
világképének univerzális jellegére és a
művészet iránti szerzetesi alázatára. A
tárlat anyaga részben ebből az ikonosnak
nevezett korszakból válogat, részben
pedig kitágítja a meghatározást a
konstrukciót előtérbe helyező művekkel.

Regional Art Center (REÖK)
Regionális Összművészeti Központ (REÖK)
Szeged, Magyar Ede tér 2.

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
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Következő megjelenés: szeptember 28.
Szerkesztőségi lapzárta: szeptember 17.

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

Tu–Su: 10am – 6pm

http://reok.hu

Bob Dylan is an icon, one of America’s greatest artists, known primarily for his musical work, even though he’s also
been active as a poet and a ﬁne art artist, and for the former, he received the Nobel Prize in Literature in 2016.
Now, visitors can get to know the lesser-known area of the modern legend’s complex oeuvre, namely, his graphic
works in the large-scale exhibition at REÖK.
Bob Dylan egy ikon, Amerika egyik legnagyobb művésze, akinek elsősorban zenei munkássága ismert, pedig
szépíróként és képzőművészként is tevékenykedik, előbbiért 2016-ban megkapta az Irodalmi Nobel díjat.
Most a modern legenda komplex életművének egy kevéssé ismert területét, graﬁkai munkáit ismerhetik meg a
látogatók a REÖK-ben rendezett nagyszabású kiállításon.

COUNTRY/VIDÉK
BALATONFÜRED
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.

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.

Munkácsy Műteremben V. című képe, a
Tanulmány az Éjszakai csavargók című
képhez, valamint Halmi Artúr Munkácsy
Mihály Párizsi műtermében című alkotása.

SZENTENDRE
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 help of archive recordings,
the exhibition also attempts to give an idea

In this exhibition dedicated to one of the
oldest parts of the city of Szolnok, the
unique Tabán way of life is revived by tools
and relics, its zigzag streets come alive and
we can peek into a former Tabán house
as well. A favourite theme of the painters
living in the Szolnoki art colony was the
magic of this neighbourhood and the
ﬁne art collection on the ﬁrst ﬂoor of the
Szolnok Gallery evokes this atmosphere.
A Szolnok egyik legrégebbi városrészét
bemutató kiállításon az egyedülálló tabáni
életformát használati eszközök és tárgyi
emlékek elevenítik fel, életre kelnek
a zegzugos utcák és bepillanthatunk
egy egykori tabáni házba is. A szolnoki
Művésztelepen élő festők egyik kedvenc
témája volt az ódon városrész varázsa,
a Szolnoki Galéria emeletén rendezett
képzőművészeti gyűjtemény ezt a
hangulatot idézi.

TIHANY
KOGART Tihany
KOGART Tihany
Tihany, Kossuth Lajos u. 10.
Mo–Su: 10am – 8pm
www.kogarttihany.hu
15/06/2019 – 15/09/2019
Béla Kondor – The Last Icon Painter
Kondor Béla – Az utolsó ikonfestő
Tihany hosted the ﬁrst posthumous
exhibition of Béla Kondor in 1973. The painter
and graphic artist was soon labelled as the
“last icon painter” in the publications about his
art, which refers to the icon-painting era of
his oeuvre, the universal nature of Kondor’s
worldview and his monastic humility towards
art. The material of the exhibition is selected
from this period called the “iconic”, and also
expands the deﬁnition with the works that
emphasize construction.
Tihany adott otthont 1973-ban Kondor
Béla első posztumusz kiállításának. A
festő- és graﬁkusművész művészetét
elemző írásokban hamar megjelent az

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
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.

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

2019.09.19.
18-22 h

MISKOLC
Miskolc Gallery
Miskolci Galéria
Miskolc, Rákóczi u. 2.
Tu–Sa: 9am – 5pm
www.miskolcigaleria.eu
22/06/2019 – 28/09/2019
Szalay 110 - The Argentinean Period
Szalay 110 – Az argentin periódus
A large-scale exhibition comprising the
graphics of Lajos Szalay on the occasion of
110th anniversary of the artist’s birth. Szalay
is certainly one of the most prominent
ﬁgures not only of the Hungarian, but also
of the universal drawing art. No doubt
why Pablo Picasso, perhaps the most
controversial ﬁgure of 20th-century art,
called him “the greatest graphic artist in the
world”, by which he meant, of course, only
after himself.
Szalay Lajos graﬁkáiból láthatunk
nagyszabású válogatást a művész
születésének 110. évfordulója alkalmából.
Szalay minden bizonnyal nemcsak a magyar,
hanem az egyetemes rajzművészetnek is
egyik legkiemelkedőbb alakja, nem véletlen,
hogy maga Pablo Picasso, a 20. század talán
legellentmondásosabb művészegyénisége
a világ legnagyszerűbb graﬁkusának
nevezte őt – természetesen csak önmaga
után.

PÉCS
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
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.

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

#beporgetjuk
www.tancszinhaz.hu

Veszprém, Vár u. 3-7.
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 Tótmunkát. A művész veszprémi kiállítása
egy mini retrospektív tárlat a rendkívül
következetes és gazdag életműből, az 1971
és 2006 között keletkezett alkotásokból.
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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.

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

September 2019

SZOLNOK
Szolnok Gallery
Szolnoki Galéria
Szolnok, Templom u. 2.
Tu–Su: 9am – 5pm
www.djm.hu
20/06/2019 – 30/09/2019
Tabán (P)anno – Exhibition about the
Tabán in Szolnok
Tabán (P)anno – Kiállítás a szolnoki
Tabánról
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ES TÁRLATVEZETÉSEK DJ KEZET RÁ! JAZZ
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REMBRANDT 350 ART BONBON
Ő K
ÉR
DJ KEZET RÁ! JAZZ BORBÁR
WORKSHOP MEGÚJULT ÁLLANDÓ GYŰJTEMÉNYEK TÁRLATVEZETÉSEK
KÍS RAMOTI.HU
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„utolsó ikonfestő” titulus, mely egyszerre
utal az életmű ikonos korszakára, Kondor
világképének univerzális jellegére és a
művészet iránti szerzetesi alázatára. A
tárlat anyaga részben ebből az ikonosnak
nevezett korszakból válogat, részben
pedig kitágítja a meghatározást a
konstrukciót előtérbe helyező művekkel.
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Bob Dylan is an icon, one of America’s greatest artists, known primarily for his musical work, even though he’s also
been active as a poet and a ﬁne art artist, and for the former, he received the Nobel Prize in Literature in 2016.
Now, visitors can get to know the lesser-known area of the modern legend’s complex oeuvre, namely, his graphic
works in the large-scale exhibition at REÖK.
Bob Dylan egy ikon, Amerika egyik legnagyobb művésze, akinek elsősorban zenei munkássága ismert, pedig
szépíróként és képzőművészként is tevékenykedik, előbbiért 2016-ban megkapta az Irodalmi Nobel díjat.
Most a modern legenda komplex életművének egy kevéssé ismert területét, graﬁkai munkáit ismerhetik meg a
látogatók a REÖK-ben rendezett nagyszabású kiállításon.

