
BALATONFÜRED

Vaszary Gallery 
Vaszary GalériaVa
  Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.  

 We–Su: 10am – 6pm 
 www.vaszaryvilla.hu 

24/03/2018 – 30/06/2018

Shelter at the Sanatorium 
Menedék a tüdőszanatóriumban 

The activity of László Levendel far more 
exceeded his medical practice as a 
pulmonologist. He was also a central 
figure in the contemporary art scene as 
an organiser, collector and a mediator 
between the official and the marginal 
cultural spheres. The exhibition shows 
us his significant intellectual circle of 
the Kádár era through the birth of his 
collection of artworks.

Dr. Levendel László tevékenysége messze 
túlmutatott a tüdőgyógyász praxison. 
A művészetek és a művészek barátja, 
művészetszervező humanista volt, aki 
a hivatalos és a marginális kulturális 
szférák között jelentős közvetítői 
szerepet játszott. A kiállítás a gyűjtemény 
keletkezésén keresztül bemutatja a 
Kádár-korszak második nyilvánosságának 
egyik jelentős szellemi műhelyét.

DEBRECEN

MODEM Modern and 
Contemporary Art 
Center  
MODEM Modern ésrn ésMO
Kortárs MűvésészetiK
Központ
  Debrecen, Baltazár Dezső tér 1. 

 Tu–Su: 10am – 6pm,  
Th: 12am – 8pm  

 www.modemart.hu

25/03/2018 – 27/05/2018

Gyula Várnai: Rewind 
Várnai Gyula: Rewind

Várnai’s exhibition gives us a  
selection of his artworks that, since the 
early 90s, deal with the philosophical and 
practical questions of sound, music and 
noise. His installations are made of various 
voice recording tools such as earphones, a 
walkman and a tape recorder.

Várnai Gyula Rewind című kiállítása 
azokból a művekből ad válogatást, 
amelyek a 90-es évek eleje óta 
közvetlenül vagy közvetetten a hang, a 
zaj vagy a zene filozófiai és gyakorlati 
kérdéseit járják körül. Installációi a 
legkülönfélébb hangrögzítési eszközök 
felhasználásával készülnek – orsós 
magnót, walkmant, hangszalagot, 
fülhallgatókat használ. 

11/03/2018 – 26/08/2018

Veiled Lights, Dripping Colours 
Fátyolsáv fények, csurranó színek

Jenő Barcsay, Dezső Korniss, Margit Anna 
and Endre Bálint all shared the same vision: 
to create art that is modern and European 
yet still inherently Hungarian, following the 
path of Lajos Vajda and Imre Ámos. The 
exhibition displays the works of these 6 
outstanding artists.

Barcsay Jenő, Korniss Dezső, Anna 
Margit és Bálint Endre valamennyien arra 
törekedtek, hogy egy modern szemléletű 
hazai művészetet teremtsenek, mely 
egyszerre magyar és európai, Vajda Lajos 
és Ámos Imre művészi törekvései pedig 
követendő példaként lebegtek a szemük 
előtt. A kiállítás e hat kiemelkedő művész 
munkásságát mutatja be.

ÉRD

Hungarian Geographical 
Museum 
Magyar Földrajzi
Múzeum
  Érd, Budai út 4. 

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.foldrajzimuzeum.hu 

13/03/2018 – 17/06/2018

Explorers Are Among Us 
A felfedezők köztünk vannak

Attila Szalay-Berzeviczy took a gap year 
to visit and explore the rawest, most 
remote places on Earth. He spent 10 weeks 
in the Himalayas, rambled to Alaska and 
Tierra del Fuego and set foot on the shore 
of the Antarctica. Whenever and wherever 
he went, he always took his Nikon camera 
to capture the most beautiful faces of the 
unfriendliest locations of the world.

Szalay-Berzeviczy Attila egy évre kiszállt 
a pénzügyi világ vérkeringéséből, hogy egy 
év alatt bejárja és felfedezze útitársaival 
a világ legzordabb sarkait. Így 10 hetet 
töltött a Himalájában, bejárta Alaszkát és 
a Tűzföldet és partra szállt az Antarktiszon. 
Bármikor és bárhová is ment Nikon 
fényképezőgépe mindig vele volt, hogy 
megörökítse a világ legbarátságtalanabb 
helyszíneinek legszebb arcait.

GYŐR

Esterházy Palace 
Esterházy-palota
  Győr, Király u. 17. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.romer.hu 

21/04/2018 – 20/05/2018

drMáriás: The Sun Comes Out! 
drMáriás: Kisüt a nap!

The Flóris Rómer Museum presents a 
large-scale exhibition from the works 
of drMáriás, one of the most interesting 
artists in Hungary. The museum 
showcases paintings and graphics from 
his older, lesser-known periods, but also 
displays his recent, newest works from 
which many will be exhibited for the first 
time.

Nagyszabású kiállításon mutatja 
be a Rómer Flóris Múzeum az egyik 
legizgalmasabb magyar képzőművész, 
drMáriás munkásságát. A tárlat 
egyrészt az alkotó három évtizedes 
munkásságának eddig kevésbé ismert 
régebbi korszakaiból mutat be festmény- 
és grafikasorozatokat, másrészt 
válogatást nyújt a művész legújabb 
alkotásaiból, amelyek közül számos most 
lesz első ízben látható.

PÁPA

Esterházy Palace 
Esterházázy-kastély
  Pápa, Fő tér 1. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.esterhazykastely.papa.hu 

11/03/2018 – 31/10/2018

Que Viva Picasso  
Que Viva Picasso 

Picasso’s rich oeuvre that consists of 
more than 50,000 artworks contains 
many special pieces, and now his graphics 
and book illustrations are in the limelight 
of this exhibition. Visitors can learn some 
interesting and funny stories about 
Picasso and explore 124 of his lithographs. 

Pablo Picasso gazdag, több mint 50.000 
műalkotást magában foglaló életművének 
különleges alkotóelemét képezik azok a 
grafikák és könyvillusztrációk, amelyek 
a kastélybéli kiállítás középpontjában 
állnak. A 124 litográfiát bemutató tárlaton 
a látogatók megismerkedhetnek Picasso 
életével és sok érdekességgel is.

PÉCS

Ethnographic Museum 
of Pécs 
Pécsi Néprajzi Múzeum
  Pécs, Rákóczi út 15. 

 Tu–Sa: 10am – 4pm,  
Th: 10am – 6pm 

 www.pecsimuzeumok.hu 

24/02/2018 – 31/07/2018

Always Blooming Flowers

Mindig nyíló virágok 

The ethnographical heritage of Teréz 
Zsolnay and Júlia Zsolnay has a special 
significance for the museum as it 
composes the core of the ethnographic 
collection. The exhibition displays textiles 
and ceramics with beautiful motifs, and 
related paintings.

Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia néprajzi 
öröksége a Janus Pannonius Múzeum 
számára kiemelkedő jelentőséggel 
bír, hiszen a néprajzi gyűjtemény 
anyagának alapját képezi. A kiállításon 
a látogató a textíliák mellett csodaszép 
kerámiatárgyakban és festményekben is 
gyönyörködhet. 

Zsolnay Cultural Quarter 
– M21 Gallery 
Zsolnay Kulturális 
Negyed – M21 Galéria
  Pécs, Felsővámház u. 52. 

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.zsolnaynegyed.hu 

24/03/2018 – 20/05/2018

Statues in the City: Exhibition of 
Dumitru Serban 
Szobrok a városban: Dumitru Serban 
kiállítása

Sculptor Dumitru Serban is considered 
to be the best known artist of Romania, 
and his large-scale works has been 
exhibited in several cities of the world. He 
investigates the role of sculpture and the 
role art can play in our modern society, 
while he also expresses his undiminished 
trust in the old, anthropocentric approach 
of sculpture.

A román kulturális élet egyik legismertebb 
művészeként nyilvántartott szobrász 
nagy volumenű alkotásait a világ több 
nagyvárosának közterein láthatták 
már. Şerban a szobrászat, és ezen túl a 
művészet jelenkori társadalmi szerepét 
feszegeti, ugyanakkor a szobrászat régi, 
antropocentrikus eszményébe vetett 
töretlen bizalmát fejezi ki.

SZEGED

Kass Gallery 
Kass Galéria
  Szeged, Vár u. 7. 

 Mo–Su: 10am – 6pm  
 www.moramuzeum.hu 

22/01/2018 – 02/09/2018

Kass, Bible, Saints 
Kass, Biblia, Szentek

Kass created biblical and religious themes 
with almost every technique: from pen 
drawings over etching and water colour 
to the porcelain head-installation with 
a crown of thorns. The exhibition is a 
selection of these, with the specialities 

that the pencil drawings made for the 
etchings can also provide insights to the 
creative process.

A tollrajztól, a rézkarcon, akvarellen át a 
töviskoszorús porcelán fej-installációig 
szinte minden technikával születtek 
Kass alkotások bibliai, vallási tematikával. 
Ezekből válogat a tárlat, melynek 
különlegessége, hogy a rézkarcokhoz 
készített ceruzavázlatok az alkotás 
folyamatába is bepillantást engednek.

SZÉKESFEHÉRVÁR

King St. Stephen 
Museum  
Szent Ist István Király
Múzeum
  Székesfehérvár, Országzászló tér 3.  

 We–Su: 10am – 6pm 
 www.szikm.hu 

01/02/2018 – 17/06/2018

Székesfehérvár in the 20th Century

VárosKép – Székesfehérvár a 20. 
században

The exhibition follows the story of 
Székesfehérvár and the change of the 
city’s image from the 1867 Compromise 
until 1988. Visitors can see photos, 
designs and scale-models and view a 
highly organized postcard collection with 
a special value that it contains pre-1945 
cards: almost all postcards published in the 
era can be found in it.

A kiállítás az 1867-es kiegyezéstől 
1988-ig követi végig Székesfehérvár 
történetét, a város képének változását. 
A látogatók fotók, épülettervek és 
makettek között kalandozhatnak a 

tárlaton, és megtekinthetnek egy kiválóan 
rendszerezett képeslapgyűjteményt, 
amelynek külön értéke, hogy 1945 előtti 
lapokat tartalmaz: szinte minden, a korban 
kiadott képeslap megtalálható benne. 

SZENTENDRE

Ferenczy Museum 
Ferenczy Múzeum
  Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.muzeumicentrum.hu

23/03/2018 – 24/06/2018

Opening a Way to Freedom

Utat nyitni a szabadsághoz 

Béni Ferenczy (1890–1967) was the 
sculptor in the eponymous dynasty of 
artists and one of the most outstanding 
masters of 20th-century Hungarian 
sculpture. Throughout his life, even in 
periods of adversity, he remained faithful 
to the values represented by all artists in 
the family, showed respect, humility and 
commitment towards work.

A Ferenczy-művészdinasztia 
szobrásztagja, Ferenczy Béni (1890–
1967) a huszadik századi magyar 
szobrászművészet egyik legkiemelkedőbb 
képviselője. Egész élete során, a 
küzdelmesebb időszakokban is hű maradt 
a család valamennyi alkotója által képviselt 
értékekhez, a munka iránti tisztelethez, 
alázathoz és elkötelezettséghez.

ArtMill 
MűvészetMalom
  Szentendre, Bogdányi u. 32.  

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.muzeumicentrum.hu  
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COUNTRY/VIDÉK
08/04/2018 – 26/08/2018

No More Secrets! 
Nincs több titok!

Economist and art collector László 
Gerő owns one of the most exciting 
art collections in Hungary. Offering a 
representative overview of his rich, 
carefully built art collection, the exhibition 
showcases distinctive works from 
past decades, which have been born 
of the impactful – often secret-laden – 
narratives of the recent past.

Gerő László közgazdász, műgyűjtő az 
egyik legizgalmasabb magyarországi 
művészeti kollekció tulajdonosa. A kiállítás 
reprezentatív áttekintést ad a gondosan 
felépített, gazdag gyűjteményből. Az elmúlt 
évtizedek kiemelkedő műveit láthatjuk a 
tárlaton: a közelmúlt sokszor titkok övezte, 
nagy hatású narratíváinak alkotásait.

TIHANY

KOGART  
Exhibitions Tihany 
KOGART
Kiállítások Tihany
  Tihany, Kossuth Lajos utca 10. 

 Mo–Su: 10am – 6pm 
 www.kogarttihany.hu 

22/04/2018 – 01/07/2018

Humbugging 
Szem-fény-vesztés

István Orosz and Botond Polgár  
investigate new traces of thought and push 
the boundaries of memory and imagination 
to look over the horizon line. They attempt 
to depict the unimaginable, Orosz with 
his anamorphoses and illusionistic 
spaces, Polgár with his statues that are 
fragmentarily memorised and only half-
materialised from his imagination. 

Orosz István és Polgár Botond új 
gondolati pályákat kutatva az emlékezet 
és a képzelet határait feszegetik és 
a horizontvonalon túlra pillantanak. 
Orosz István anamorfózisaival és 
illúzionisztikus tereivel, Polgár Botond 
pedig az emlékezetben csak töredékesen 
megmaradt és a képzeletből csak félig 
előlépett szobraival az elképzelhetetlen 
ábrázolhatóságára tesznek kísérletet.

VESZPRÉM

Modern Art Gallery – 
László Vass Collection 

Modern Képtár – Vass 
László Gyűjtemény
  Veszprém Vár u. 3-7. 

 Mo–Sa: 10am – 6pm  
 www.arthouseweb.hu 

24/02/2018 – 23/06/2018

Polish Geometric Works from the 
Vass Collection 
Lengyel geometrikus művek a  
Vass-gyűjteményben

From the countries of the region, probably 
Poland continued the constructivist 
tradition most actively. The museum’s 
expanding collection of Polish artworks 
demonstrates the tendencies of the past 
three decades in Polish geometric art. 
Exhibiting artists: Andrzej Gieraga; Jerzy 
Kałucki; Jan Pamuła; Henryk Stażewski; 
Ryszard Winiarski; Jerzy Grabowski.

A térség országai közül talán 
Lengyelországban élt tovább 
legélénkebben a húszas-harmincas évek 
konstruktivista hagyománya. Az elmúlt 
harminc év lengyelországi geometrikus 
művészeti tendenciáit jól reprezentálja 
a Vass László Gyűjtemény szépen 
gyarapodó lengyel kollekciója. Kiállító 
művészek: Andrzej Gieraga; Jerzy Kałucki; 
Jan Pamuła; Henryk Stażewski; Ryszard 
Winiarski; Jerzy Grabowski.
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 In László Levendel’s personal environment, paintings and sculptures  

 had been gathering from the 1960s, until he was surrounded by  

 around 150 works of art by the end of his life. However, the collection  

 was not born from the desire to collect precious works of art, but  

 from the intertwined intellectual and emotional ties between the  

 creators and their doctor.

The exhibition highlights the common fate of the artists, which is 
so evidently present in the works of art included in the collection 
of László Levendel, who was deeply involved in the reform 
movement against the party state, and outline the broader social-
psychological background in which they were born.

 Levendel László személyes környezetében az 1960-as  

 évektől gyűltek a képek és a szobrok, így élete végén mintegy  

 százötven műtárgy vette körül.  Az együttes azonban nem  

 becses művek gyűjtésének a vágyából jött létre, hanem az  

 alkotók és orvosuk közötti szellemi és érzelmi kötelékek  

 szövevénye formálta.  

A kiállítás a pártállam ellen fellépő reformmozgalmakban 
mélyen involválódó Levendel László gyűjteménye köré vázolja 
fel a művekben kitapintható sorsközösséget, és a tágabb 
társadalomlélektani hátteret is, amelyben megszülettek.

Anna Margit: Bohócfríz, 1966, vászon, olaj

Vaszary Gallery 

24/03/2018 – 30/06/2018

Shelter at the Sanatorium 
Menedék a tüdőszanatóriumban 

  Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.            We–Su: 10am – 6pm            www.vaszaryvilla.hu 



Budapest Gallery 
apestBudap Galéria

  III., Lajos utca 158. 
Tu–Su: 10am – 6pm 
www.budapestgaleria.hu 

11/05/2018 – 03/06/2018

Meanwhile in Painting  
Eközben a festészetben

The project focuses on current questions 
raised by representatives of contemporary 
Hungarian art. It includes an exhibition 
organized at the Budapest Gallery of 
works by emerging painters and artists of 
generation Y, who with their compositions 
reflect on the medium of painting and react 
to technological innovations, such as the 
spread of internet culture and post-digital 
visual languages.

A kiállítás a kortárs magyar festészeti színtér 
aktuális kérdéseivel foglalkozik, olyan Y 
generációs – ún. „emerging” (feltörekvő) – 
festők és a festészet médiumára reflektáló 
művészek munkáit bemutatva, akiknek 
alkotói gyakorlatában meghatározó szerepet 
játszik a technológiai fejlődés, a poszt-
digitális vizualitás. A projekt másik részét 
képező interjúsorozatot online tekinthetik 
majd meg az érdeklődők.

Deák 17 Youth Art Gallery  
ek ésDeák 17 Gyermek 

szetiIfjúsági Művésze  Galéria
  V., Deák Ferenc u. 17.  

Tu–Fr: 10am – 6pm,  
Sa: 9am – 1pm  

www.deak17galeria.hu

30/03/2018 – 02/06/2018

Tales of Ata 
Ata meséi

The pieces of Ata Kandó are interesting 
not only because of their mesmerizing 
composition, but also because of the way 
she depicted children. The photos taken 
in Venezuela, Peru or near the Hungarian 
border portray children as strong and brave 
individuals instead of focusing on their 
naivety or vulnerability.

Ata Kandó utazásai során gyerekekről 
készített fotói nemcsak meseszerű 
megfogalmazásuk miatt érdekesek, hanem 
a gyermekek ábrázolásának, láttatásának 
módja miatt is. A Venezuelában, Peruban 
vagy a magyar határon fotózott gyermekek 
nem naivitásukkal, sebezhetőségükkel, 
hanem bátor, tiszta és erős 
magatartásukkal ragadják meg a nézőt. 

Esernyős Gallery 
Esernyős GalériaE
  III., Fő tér 2. 

Mo–Fr: 10am – 8pm,  
Sa–Su: 10am – 3pm 

www.esernyosgaleria.hu 

Opening/Megnyitó: Óbuda napja,  
3 May 2018 5pm 

03/05/2018 – 03/06/2018

Dandelion Jungle –  
II. Spring Exhibition of Óbuda 
PITYPANGdzsungel  –  
II. Óbudai Tavaszi Tárlat

The exhibition organised by the T-Art 
Foundation and the Esernyős Gallery 
introduces artists who live and are active 
in the 3rd district of Budapest. The 
diverse artworks vary in approach, genre, 
technique and quality, but the aim is to 
create a continuous connection between 
the art scene and the art enthusiasts of 
the public of Óbuda.

A T-Art Alapítvány és az Esernyős 
Galéria szervezésében bemutatkoznak a 
harmadik kerületben élő és tevékenykedő 
képzőművészek. Az alkotások különböző 
szemléletmódban, eltérő műfajokban 
és technikával, más-más minőségben 
készültek. A tárlat célja azonban az, hogy 
létrejöjjön egy állandó kapcsolat az óbudai 
képzőművészeti szféra és az óbudai 
műkedvelő nézők között.

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

Tu–Su: 10am – 8pm  
www.ludwigmuseum.hu

06/04/2018 – 24/06/2018

Permanent Revolution –  
Ukrainian Art Today 
Permanens forradalom –  
Mai ukrán képzőművészet

The first major presentation of the 
Ukrainian contemporary art scene in 
Hungary is a special occasion to look 
into the vibrant art of a country full of 
tensions, which is still largely in the blind 
spot of the European cultural area.

Az ukrán kortárs szcéna első 
nagyszabású magyarországi 
bemutatkozása különleges alkalmat 
nyújt arra, hogy betekinthessünk egy 
feszültségekkel teli ország vibráló 
művészeti közegébe, mely nagyrészt 
még mindig az európai kulturális térség 
vakfoltjára esik.

20/04/2018 – 24/06/2018 

Péter Türk (1943-2015) Retrospective 
Türk Péter (1943-2015) életmű-
kiállítása

Péter Türk created outstanding works of 
international quality at every  
stage of his consistent and coherent 
oeuvre characterized by a conceptual 
orientation. His oeuvre, which has always 
been widely appreciated by the Hungarian 
art scene, but yet not researched and 
known only in narrow circles, is presented 
in its diversity to the general public for the 
first time.

Türk Péter konceptuális irányultságú, 
következetes és koherens 
munkásságának mindegyik szakaszában 
kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi 
színvonalú műveket hozott létre. A 
szakma által mindig is nagyra értékelt, 
de csak szűkebb körben ismert, eddig 
feldolgozatlan életmű most először 
kerül a maga sokszínűségében a 
nagyközönség elé.

Hungarian Museum of 
Trade and Tourism 

eskedelmiMagyar Keres
glátóipari és Vendéglá

mMúzeum
  III., Korona tér 1. 

Tu–Sa: 10am – 6pm 
www.mkvm.hu 

02/03/2018 – 20/05/2018

Exhibition of József Tóth „Füles” 
Tóth József Füles kiállítása

József Tóth “Füles” is both a master 
and a dare-devil in photo making. His 
craftsmanship and his sparkling mind left 
a special footprint on the 2nd half of the 
20th century Hungarian photo artistry, 
and at the same time he, as a one-man-
show agency, was also a decisive person 
of media business. His frontispieces are 
forwarding everlasting messages as the 
children of his winged spirit.

Tóth József Füles a fotózás nagymestere 
és fenegyereke egy személyben. Szakmai 
tudása és szikrázó elméje sajátos nyomot 
hagyott a 20. század második felének  
magyar fotóművészetében, de egyszemélyes 
reklámügynökségként meghatározó 
alakja volt a médiaszakmának is. Címlapfotói 
szárnyaló szellemiségének máig érvényes 
üzeneteket hordozó gyermekei.

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

Tu – Su: 10am – 6pm  
www.mng.hu 

23/03/2018 – 29/07/2018

 „You’re like the spirit that you 
understand” – Sandor Liezen-
Mayer’s illustrations for Faust  
„Azzal vagy egy, kit megragadsz” 
– Liezen-Mayer Sándor Faust-
illusztrációi 

Sándor Liezen-Mayer (1839–1898) is 
known primarily for his portraits and 
historical paintings. He created fifty 
drawings to illustrate Goethe’s Faust. The 
publisher employed the best printmakers 
to work on the decorative volume, who 
executed the steel and copper engravings 
and the woodcuts on the basis of Liezen-
Mayer’s original drawings. 

Liezen-Mayer Sándor (1839–1898) 
elsősorban történeti képeiről és portréiról 
ismert művész. Goethe művéhez ötven 
rajzot készített. A díszes kiállítású kötet 
acél-, réz- és fametszeteit a kor legjobb 
német metszői készítették el az eredeti 
rajzok alapján.  A kiállításon az eredeti, 
1876-os Faust díszkiadás mellett 
vázlatokat és Liezen-Mayer három 
festményét tekinthetjük meg.

Hungarian House of 
Photography -  
Mai Manó House 
Magyar Fotográfusok 
Háza - Mai Manó Ház
  VI., Nagymező u. 20. 

Mo–Fr: 2pm – 7pm;  
Sa–Su: 11am – 7pm 

www.maimano.hu 

01/03/2018 – 13/05/2018

Attila Bartis: On the Islands 
Bartis Attila: A szigeteken

The exhibition presents Attila Bartis’ 
recent work, focusing on photographs 
composed in Indonesia, a country he has 
chosen as his second home. Displayed on 
the two storeys of the gallery, the black 
and white prints do not reveal a distant 
landscape. Rather, they reveal Bartis’ ideas 
about photography, doing so by means of 
the individual compositions of his pictures 
and the choices of theme.

Bartis Attila fotókiállítása az alkotó 
második otthonául választott 
Indonéziában készült sorozatokat állítja a 
tárlat középpontjába. A majd’ száz fekete-
fehér nagyítás a galéria két szintjén nem 
egy távoli táj felfedezésével kecsegtet, 
hanem ellenkezőleg, a szerző fotográfiával 
kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg 
a képek egyéni kompozíciós rendje és 
témaválasztása révén. 

Kunsthalle 
Műcsarnok
  XIV., Dózsa György út 37.  

Tu–We, Fr–Su: 10am – 6pm,  
Th: 12am – 8pm  

www.mucsarnok.hu 

21/04/2018 – 20/08/2018

Handicraft – Craftsmanship – 
Artistry. Folk art 
Kéz – Mű – Remek. Népművészet

As Ferenc Sebő famously put it, tradition is 
not a prisoner to be kept, nor a sick man to 
tend to – tradition is to be experienced. The 
same spirit inspired the next National Salon, 
which presents artisans and artists who 
draw inspiration from the tradition of folk art.

Sebő Ferenc híressé vált mondása szerint 
a hagyomány nem rab, hogy őrizzük, nem 
beteg, hogy ápoljuk, a hagyományt megélni 
kell. E gondolat jegyében várja a látogatókat 
a soron következő Nemzeti Szalon, 
melyen idén azon kézművesmesterek, 
népművészek mutatkoznak be, akik alkotó 
munkájukban a népművészeti hagyományt 
tekintik ihlető forrásnak.

01/03/2018 – 13/05/2018

Sandro Miller: Malkovich Malkovich 
Malkovich – Homage to Photographic 
Masters 
Sandro Miller: Malkovich Malkovich 
Malkovich – Tisztelet a kamera 
mestereinek

On the exhibited photographs, John 
Malkovich demonstrates his chameleon-
like proclivity, morphing into Albert 
Einstein, Che Guevara, John Lennon and 
Andy Warhol. Through his immense skill 
and Sandro’s amazing photographic 
eye, the exhibition pays respect to 
photographic history through the genius of 
a photographer and his muse.

A kiállítás fotóin John Malkovich 
kaméleonként alakul át egyik fotóról 
a másikra: hol Albert Einstein, hol Che 
Guevara, hol John Lennon vagy Andy 
Warhol képét ölti magára. Malkovich 
bámulatos átváltozóképességének és 
Sandro fotóművészeti látásmódjának hála, 
a kiállítás egy zseniális alkotó és múzsája 
együttműködésének köszönhetően igazi 
tiszteletadás a műfaj előtt.

Óbuda, Kórház Street – 
Open Air Exhibition 
Óbuda, da, Kórház utca – 
szabadtériéri kiállítási tér
Óbuda napja

05/05/2018, from 11:30 am

„Temples under Our Feet”  
– Medieval Óbuda  
„Templomok a talpunk alatt”  
– Óbuda a középkorban

The open air exhibition completes and 
epitomizes the medieval themes of the 
permanent exhibitions of the Museum 
of Óbuda, presenting the architecture 
and artworks of the medieval city, which 
stood comparison with the European 
monuments of the era. The exhibition 
visualises and introduces the former 
temples, abbeys and the old castle of the 
king and queen to the visitors. 

A szabadtéri tárlat kiegészíti, összefoglalja 
az Óbudai Múzeum állandó kiállításainak 
középkori anyagát, bemutatva az egykori 
királyi, királynéi városnak a korabeli  
Európa művészetével egyenrangú 
alkotásait, építészetét, többek közt az 
egykor a Fő téren állt Árpád-kori Szent 
Péter bazilikát és a Piast Erzsébet által 
alapított gótikus Szűz Mária templomot és 
a királyi, királynéi várat.  

Pesti Vigadó 
Pesti Vigadó
  V., Vigadó tér 2. 

Mo–Su: 10am – 7pm  
www.vigado.hu 

28/03/2018 – 20/05/2018

Viola Berki’s Art 
Berki Viola művészete

Painter and graphic artist  
Viola Berki’s lifework is one of the most 
peculiar and most mysterious legacies 
of 20th century Hungarian art history. 
She is not a follower or a predecessor of 
any artistic tradition. Yet, probably this is 
the very reason why her art can form a 
common universe with artworks by the 
most important 20th century artists, 
creating one single space with these works.

Berki Viola festő- és grafikusművész 
életműve a 20. századi magyar 
művészettörténet egyik 
legkülönlegesebb, legtitokzatosabb 
hagyatéka. Nem folytatója és nem elődje 
semmilyen művészeti hagyománynak, de 
talán éppen ennek okán olvadhat össze 
egy térben, tökéletes harmóniában a 20. 
század legjelentősebb művészeivel.

12/04/2018 – 10/06/2018

Gardens in Towns 
Kert a városban

At this display of contemporary fine art 
and applied art, based in Pesti Vigadó’s 
exhibition hall, showcasing artists present 
the gardens of their own “creation” by 
means afforded by painting, sculpture, 
graphic arts, carpet art, as well as ceramic, 
textile and glass arts.

A Pesti Vigadó kiállítótermében 
megrendezett kortárs képző- és 
iparművészeti kiállításon részt vevő 
művészek saját, teremtett „kertjeiket” 
mutatják be a festészet, szobrászat, 
grafika, kárpitművészet, kerámia, textil, 
üvegművészet eszközeivel.

17/05/2018 – 08/07/2018

A Game of Colours – Exhibition by 
painter Attila Duncsák 
Szín-Játék – Duncsák Attila 
festőművész kiállítása

Attila Duncsák was captivated by the 
power of the symbols associated with 
theatres, music, literature and the circus, 
which gave him the potential to be able to 
speak the truth. His fantasy was captured 
by the immortality of post-war neo-
realist Italian films, the town of Venice and 
Renaissance art. 

Duncsák Attilát a színház, a zene, 
az irodalom, a cirkusz világának 
szimbólumaiban rejlő erő mint 
igazságfaktor ragadta magával. Fantáziáját 
meglendítették a háború utáni neorealista 
olasz filmek, Velence és a reneszánsz 
halhatatlansága.

Platán-Latarka Gallery 
Platán-Latarka Galéria
  VI., Andrássy út 32.  

Tu–Fr: 11am – 7pm 
www.polinst.hu 

19/04/2018 – 30/05/2018

Words Lie – Eyes don’t 
A szó hazudik – a szem soha

The exhibition is the next stage of the 
project of the Polish Institute of Düsseldorf 
and the Museum of Art of Lodz, which 
shows modernism from the perspective 
of interwar Poland, where the most 
progressive and most suitable tool for 
modernism was photography.

A kiállítás a düsseldorfi Lengyel Intézet 
és a Łódźi Művészeti Múzeum közös 
projektjének következő állomása, mely a 
modernséget mutatja be a két világháború 
közötti Lengyelország szemszögéből, 
ahol a legprogresszívebb és a modern 
kor elvárásainak leginkább megfelelő 
eszköznek a fényképészet számított.

Robert Capa 
Contemporary 
Photography Center 
Robert Capa Kortárs
Fotográfiai Központ
  VI., Nagymező utca 8. 

Mo–Su: 11am – 7pm 
www.capacenter.hu 

17/04/2018 – 19/05/2018

Pictorial Collective:  
Dunaképp 
Pictorial Collective:  
Dunaképp

The Danube, one of the biggest rivers in 
Europe, has inspired many photographers, 
and each photographer took a different 
approach to show its many faces. The 
interesting question is how they display 
the Danube’s special aspect of connecting 
parallel realities, which, compared to each 
other, could be on different planets.

Európa egyik legnagyobb folyója 
számtalan fotográfust inspirált már, és 
mindegyik fotográfus egészen más arcát 
mutatta meg. Ki és hogyan pillant rá? Mire 
fordít különös figyelmet? Hogyan adják 
vissza a képek azt a jelenséget, mely 
szerint olyan valóságokat köt össze a 
folyó, amelyek egymáshoz képest akár 
egy másik bolygón is lehetnének? 

New Budapest Gallery 
Új Budaudapest Galéria
  IX., Fővám tér 11–12.  

Tu–Su: 10am – 6pm 
www.budapestgaleria.hu/uj 

16/02/2018 – 27/05/2018

Double Heads Matches  
Kétfejű Gyufa 

The selection of contemporary artworks 
from four Romanian private collections 
explores the multiple narratives that one 
can elaborate on Romanian art, having in 
mind a compressed timeline, which will be 
discovered either through the historical 
end of this line itself or through the 
most recent art production of the young, 
vivacious art scene. 

A kiállítás négy mai román 
magángyűjteményből mutat be egy 
válogatást és a román művészet különböző 
narratíváira hívja fel a figyelmet – annak 
tudatában, hogy tömörített idővonalról van 
szó, melyet vagy történeti végpontja, vagy a 
fiatal, eleven művészeti szcéna legfrissebb 
alkotásai irányából ismerhetünk meg.

UVG Gallery 
UVGUVG Gallery
  V., Falk Miksa u. 7. 

Tu–Sa: 11am – 8pm,  Su: 11am – 6pm 
www.uralvisiongallery.com 

20/03/2018 – 10/06/2018

Olga Tobreluts:  
The Summer Garden  
Olga Tobreluts:  
The Summer Garden 

The Summer Garden exhibition helps 
spectators to move to Saint-Petersburg 
(Russia), and to feel the fleeting tickle 
of tender breeze, to squint from the 
sunbeams while strolling in the garden on a 
summer day. The exhibition is like an island 
of calmness in bustling megapolis, where 
art pieces are just like fairy images – like 
portals in time.

A kiállítás Szentpétervárra röpíti a látogatót, 
ahol egy nyári napon a mulandó, lágy szellő 
csiklandozásától kísérve és napfénytől 
hunyorogva járjuk be a kertet. A kiállítás 
olyan, mint a nyugalom szigete egy nyüzsgő 
metropolisz közepén, ahol a műalkotások 
tündéri képek – az idő kapui. 

Várfok Project Room 
Várfok Project Room
  I., Várfok utca 14. 

Tu–Sa: 11am – 6pm 
www.varfok-galeria.hu 

20/04/2018 – 02/06/2018

Misetics Mátyás: Dark Matter 
Misetics Mátyás: Sötét anyag

An exhibition showing the most recent 
series of Mátyás Misetics will be on view 
at the Várfok Project Room. Though his 
work, one can encounter a consciously 
and organically evolving oeuvre, the 
defining notions of which are: the 
night’s darkness, empty streets, staged 
scenes, artificial lights and compositions 
distanced from reality.  

A Várfok Project Roomban Misetics 
Mátyás legújabb sorozatával 
találkozhatnak a látogatók. Misetics 
eddigi munkásságát tekintve 
tudatosan és szervesen alakuló életmű 
kibontakozásának lehetünk tanúi. 
Meghatározó fogalmai: az éjszaka sötétje, 
megrendezett jelenetek, mesterséges 
fények és a valóságból kibillentett 
kompozíciók.

The Castle Garden Bazaar 
– Guards’ Palace  
(Northern Palace) 
Várkert Bazár – 
Testőrpalota
(Északi palota)
  I., Ybl Miklós tér 6.  

Tu–Su: 10am – 5.30pm 
www.varkertbazar.hu

01/03/2018 – 31/05/2018

Salon de Paris – Budapest  
Párizsi Szalon – Budapest

This year, Hungary was the guest of 
honour at the Salon, as 13 Hungarian 
painters got the chance to exhibit their 
artworks in France. After the Grand Palais, 
it’s time to show these artworks to the 
Hungarian public in a free exhibition at the 
Castle Garden Bazaar.

Magyarország volt a párizsi Szalon idei 
díszvendége, 13 magyar festő munkája 
volt látható Franciaországban. A Grand 
Palais után a Várkert Bazár állítja ki a hazai 
művészek kint megjelent alkotásait, így a 
magyar közönség március elejétől május 
végéig ingyenesen látogathatja a kiállítást 
a Testőrpalotában.
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Akadémia  
M és  y mény 

Ar  o on o   
ungarian A ad my o  
i n s

www.facebook.com/
m am e e eme

FRIDAY 18 MAY 2018  10.00 – 21.00

Deák 17 Youth Art Gallery 
Deák 17 Gyermek és  

Ifjúsági Művészeti Galéria

30/03/2018 – 02/06/2018

Tales of Ata   Ata meséi

Ata Kandó: Álom az erdőben című könyvből (Juliana Kando), 1957

23. Múzeumok
Majálisa
2018. 05. 13.
Magyar Nemzeti Múzeum
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Budapest Gallery 
apestBudap Galéria

  III., Lajos utca 158. 
Tu–Su: 10am – 6pm 
www.budapestgaleria.hu 

11/05/2018 – 03/06/2018

Meanwhile in Painting  
Eközben a festészetben

The project focuses on current questions 
raised by representatives of contemporary 
Hungarian art. It includes an exhibition 
organized at the Budapest Gallery of 
works by emerging painters and artists of 
generation Y, who with their compositions 
reflect on the medium of painting and react 
to technological innovations, such as the 
spread of internet culture and post-digital 
visual languages.

A kiállítás a kortárs magyar festészeti színtér 
aktuális kérdéseivel foglalkozik, olyan Y 
generációs – ún. „emerging” (feltörekvő) – 
festők és a festészet médiumára reflektáló 
művészek munkáit bemutatva, akiknek 
alkotói gyakorlatában meghatározó szerepet 
játszik a technológiai fejlődés, a poszt-
digitális vizualitás. A projekt másik részét 
képező interjúsorozatot online tekinthetik 
majd meg az érdeklődők.

Deák 17 Youth Art Gallery  
ek ésDeák 17 Gyermek 

szetiIfjúsági Művésze  Galéria
  V., Deák Ferenc u. 17.  

Tu–Fr: 10am – 6pm,  
Sa: 9am – 1pm  

www.deak17galeria.hu

30/03/2018 – 02/06/2018

Tales of Ata 
Ata meséi

The pieces of Ata Kandó are interesting 
not only because of their mesmerizing 
composition, but also because of the way 
she depicted children. The photos taken 
in Venezuela, Peru or near the Hungarian 
border portray children as strong and brave 
individuals instead of focusing on their 
naivety or vulnerability.

Ata Kandó utazásai során gyerekekről 
készített fotói nemcsak meseszerű 
megfogalmazásuk miatt érdekesek, hanem 
a gyermekek ábrázolásának, láttatásának 
módja miatt is. A Venezuelában, Peruban 
vagy a magyar határon fotózott gyermekek 
nem naivitásukkal, sebezhetőségükkel, 
hanem bátor, tiszta és erős 
magatartásukkal ragadják meg a nézőt. 

Esernyős Gallery 
Esernyős GalériaE
  III., Fő tér 2. 

Mo–Fr: 10am – 8pm,  
Sa–Su: 10am – 3pm 

www.esernyosgaleria.hu 

Opening/Megnyitó: Óbuda napja,  
3 May 2018 5pm 

03/05/2018 – 03/06/2018

Dandelion Jungle –  
II. Spring Exhibition of Óbuda 
PITYPANGdzsungel  –  
II. Óbudai Tavaszi Tárlat

The exhibition organised by the T-Art 
Foundation and the Esernyős Gallery 
introduces artists who live and are active 
in the 3rd district of Budapest. The 
diverse artworks vary in approach, genre, 
technique and quality, but the aim is to 
create a continuous connection between 
the art scene and the art enthusiasts of 
the public of Óbuda.

A T-Art Alapítvány és az Esernyős 
Galéria szervezésében bemutatkoznak a 
harmadik kerületben élő és tevékenykedő 
képzőművészek. Az alkotások különböző 
szemléletmódban, eltérő műfajokban 
és technikával, más-más minőségben 
készültek. A tárlat célja azonban az, hogy 
létrejöjjön egy állandó kapcsolat az óbudai 
képzőművészeti szféra és az óbudai 
műkedvelő nézők között.

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

Tu–Su: 10am – 8pm  
www.ludwigmuseum.hu

06/04/2018 – 24/06/2018

Permanent Revolution –  
Ukrainian Art Today 
Permanens forradalom –  
Mai ukrán képzőművészet

The first major presentation of the 
Ukrainian contemporary art scene in 
Hungary is a special occasion to look 
into the vibrant art of a country full of 
tensions, which is still largely in the blind 
spot of the European cultural area.

Az ukrán kortárs szcéna első 
nagyszabású magyarországi 
bemutatkozása különleges alkalmat 
nyújt arra, hogy betekinthessünk egy 
feszültségekkel teli ország vibráló 
művészeti közegébe, mely nagyrészt 
még mindig az európai kulturális térség 
vakfoltjára esik.

20/04/2018 – 24/06/2018 

Péter Türk (1943-2015) Retrospective 
Türk Péter (1943-2015) életmű-
kiállítása

Péter Türk created outstanding works of 
international quality at every  
stage of his consistent and coherent 
oeuvre characterized by a conceptual 
orientation. His oeuvre, which has always 
been widely appreciated by the Hungarian 
art scene, but yet not researched and 
known only in narrow circles, is presented 
in its diversity to the general public for the 
first time.

Türk Péter konceptuális irányultságú, 
következetes és koherens 
munkásságának mindegyik szakaszában 
kiemelkedő jelentőségű, nemzetközi 
színvonalú műveket hozott létre. A 
szakma által mindig is nagyra értékelt, 
de csak szűkebb körben ismert, eddig 
feldolgozatlan életmű most először 
kerül a maga sokszínűségében a 
nagyközönség elé.

Hungarian Museum of 
Trade and Tourism 

eskedelmiMagyar Keres
glátóipari és Vendéglá

mMúzeum
  III., Korona tér 1. 

Tu–Sa: 10am – 6pm 
www.mkvm.hu 

02/03/2018 – 20/05/2018

Exhibition of József Tóth „Füles” 
Tóth József Füles kiállítása

József Tóth “Füles” is both a master 
and a dare-devil in photo making. His 
craftsmanship and his sparkling mind left 
a special footprint on the 2nd half of the 
20th century Hungarian photo artistry, 
and at the same time he, as a one-man-
show agency, was also a decisive person 
of media business. His frontispieces are 
forwarding everlasting messages as the 
children of his winged spirit.

Tóth József Füles a fotózás nagymestere 
és fenegyereke egy személyben. Szakmai 
tudása és szikrázó elméje sajátos nyomot 
hagyott a 20. század második felének  
magyar fotóművészetében, de egyszemélyes 
reklámügynökségként meghatározó 
alakja volt a médiaszakmának is. Címlapfotói 
szárnyaló szellemiségének máig érvényes 
üzeneteket hordozó gyermekei.

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

Tu – Su: 10am – 6pm  
www.mng.hu 

23/03/2018 – 29/07/2018

 „You’re like the spirit that you 
understand” – Sandor Liezen-
Mayer’s illustrations for Faust  
„Azzal vagy egy, kit megragadsz” 
– Liezen-Mayer Sándor Faust-
illusztrációi 

Sándor Liezen-Mayer (1839–1898) is 
known primarily for his portraits and 
historical paintings. He created fifty 
drawings to illustrate Goethe’s Faust. The 
publisher employed the best printmakers 
to work on the decorative volume, who 
executed the steel and copper engravings 
and the woodcuts on the basis of Liezen-
Mayer’s original drawings. 

Liezen-Mayer Sándor (1839–1898) 
elsősorban történeti képeiről és portréiról 
ismert művész. Goethe művéhez ötven 
rajzot készített. A díszes kiállítású kötet 
acél-, réz- és fametszeteit a kor legjobb 
német metszői készítették el az eredeti 
rajzok alapján.  A kiállításon az eredeti, 
1876-os Faust díszkiadás mellett 
vázlatokat és Liezen-Mayer három 
festményét tekinthetjük meg.

Hungarian House of 
Photography -  
Mai Manó House 
Magyar Fotográfusok 
Háza - Mai Manó Ház
  VI., Nagymező u. 20. 

Mo–Fr: 2pm – 7pm;  
Sa–Su: 11am – 7pm 

www.maimano.hu 

01/03/2018 – 13/05/2018

Attila Bartis: On the Islands 
Bartis Attila: A szigeteken

The exhibition presents Attila Bartis’ 
recent work, focusing on photographs 
composed in Indonesia, a country he has 
chosen as his second home. Displayed on 
the two storeys of the gallery, the black 
and white prints do not reveal a distant 
landscape. Rather, they reveal Bartis’ ideas 
about photography, doing so by means of 
the individual compositions of his pictures 
and the choices of theme.

Bartis Attila fotókiállítása az alkotó 
második otthonául választott 
Indonéziában készült sorozatokat állítja a 
tárlat középpontjába. A majd’ száz fekete-
fehér nagyítás a galéria két szintjén nem 
egy távoli táj felfedezésével kecsegtet, 
hanem ellenkezőleg, a szerző fotográfiával 
kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg 
a képek egyéni kompozíciós rendje és 
témaválasztása révén. 

Kunsthalle 
Műcsarnok
  XIV., Dózsa György út 37.  

Tu–We, Fr–Su: 10am – 6pm,  
Th: 12am – 8pm  

www.mucsarnok.hu 

21/04/2018 – 20/08/2018

Handicraft – Craftsmanship – 
Artistry. Folk art 
Kéz – Mű – Remek. Népművészet

As Ferenc Sebő famously put it, tradition is 
not a prisoner to be kept, nor a sick man to 
tend to – tradition is to be experienced. The 
same spirit inspired the next National Salon, 
which presents artisans and artists who 
draw inspiration from the tradition of folk art.

Sebő Ferenc híressé vált mondása szerint 
a hagyomány nem rab, hogy őrizzük, nem 
beteg, hogy ápoljuk, a hagyományt megélni 
kell. E gondolat jegyében várja a látogatókat 
a soron következő Nemzeti Szalon, 
melyen idén azon kézművesmesterek, 
népművészek mutatkoznak be, akik alkotó 
munkájukban a népművészeti hagyományt 
tekintik ihlető forrásnak.

01/03/2018 – 13/05/2018

Sandro Miller: Malkovich Malkovich 
Malkovich – Homage to Photographic 
Masters 
Sandro Miller: Malkovich Malkovich 
Malkovich – Tisztelet a kamera 
mestereinek

On the exhibited photographs, John 
Malkovich demonstrates his chameleon-
like proclivity, morphing into Albert 
Einstein, Che Guevara, John Lennon and 
Andy Warhol. Through his immense skill 
and Sandro’s amazing photographic 
eye, the exhibition pays respect to 
photographic history through the genius of 
a photographer and his muse.

A kiállítás fotóin John Malkovich 
kaméleonként alakul át egyik fotóról 
a másikra: hol Albert Einstein, hol Che 
Guevara, hol John Lennon vagy Andy 
Warhol képét ölti magára. Malkovich 
bámulatos átváltozóképességének és 
Sandro fotóművészeti látásmódjának hála, 
a kiállítás egy zseniális alkotó és múzsája 
együttműködésének köszönhetően igazi 
tiszteletadás a műfaj előtt.

Óbuda, Kórház Street – 
Open Air Exhibition 
Óbuda, da, Kórház utca – 
szabadtériéri kiállítási tér
Óbuda napja

05/05/2018, from 11:30 am

„Temples under Our Feet”  
– Medieval Óbuda  
„Templomok a talpunk alatt”  
– Óbuda a középkorban

The open air exhibition completes and 
epitomizes the medieval themes of the 
permanent exhibitions of the Museum 
of Óbuda, presenting the architecture 
and artworks of the medieval city, which 
stood comparison with the European 
monuments of the era. The exhibition 
visualises and introduces the former 
temples, abbeys and the old castle of the 
king and queen to the visitors. 

A szabadtéri tárlat kiegészíti, összefoglalja 
az Óbudai Múzeum állandó kiállításainak 
középkori anyagát, bemutatva az egykori 
királyi, királynéi városnak a korabeli  
Európa művészetével egyenrangú 
alkotásait, építészetét, többek közt az 
egykor a Fő téren állt Árpád-kori Szent 
Péter bazilikát és a Piast Erzsébet által 
alapított gótikus Szűz Mária templomot és 
a királyi, királynéi várat.  

Pesti Vigadó 
Pesti Vigadó
  V., Vigadó tér 2. 

Mo–Su: 10am – 7pm  
www.vigado.hu 

28/03/2018 – 20/05/2018

Viola Berki’s Art 
Berki Viola művészete

Painter and graphic artist  
Viola Berki’s lifework is one of the most 
peculiar and most mysterious legacies 
of 20th century Hungarian art history. 
She is not a follower or a predecessor of 
any artistic tradition. Yet, probably this is 
the very reason why her art can form a 
common universe with artworks by the 
most important 20th century artists, 
creating one single space with these works.

Berki Viola festő- és grafikusművész 
életműve a 20. századi magyar 
művészettörténet egyik 
legkülönlegesebb, legtitokzatosabb 
hagyatéka. Nem folytatója és nem elődje 
semmilyen művészeti hagyománynak, de 
talán éppen ennek okán olvadhat össze 
egy térben, tökéletes harmóniában a 20. 
század legjelentősebb művészeivel.

12/04/2018 – 10/06/2018

Gardens in Towns 
Kert a városban

At this display of contemporary fine art 
and applied art, based in Pesti Vigadó’s 
exhibition hall, showcasing artists present 
the gardens of their own “creation” by 
means afforded by painting, sculpture, 
graphic arts, carpet art, as well as ceramic, 
textile and glass arts.

A Pesti Vigadó kiállítótermében 
megrendezett kortárs képző- és 
iparművészeti kiállításon részt vevő 
művészek saját, teremtett „kertjeiket” 
mutatják be a festészet, szobrászat, 
grafika, kárpitművészet, kerámia, textil, 
üvegművészet eszközeivel.

17/05/2018 – 08/07/2018

A Game of Colours – Exhibition by 
painter Attila Duncsák 
Szín-Játék – Duncsák Attila 
festőművész kiállítása

Attila Duncsák was captivated by the 
power of the symbols associated with 
theatres, music, literature and the circus, 
which gave him the potential to be able to 
speak the truth. His fantasy was captured 
by the immortality of post-war neo-
realist Italian films, the town of Venice and 
Renaissance art. 

Duncsák Attilát a színház, a zene, 
az irodalom, a cirkusz világának 
szimbólumaiban rejlő erő mint 
igazságfaktor ragadta magával. Fantáziáját 
meglendítették a háború utáni neorealista 
olasz filmek, Velence és a reneszánsz 
halhatatlansága.

Platán-Latarka Gallery 
Platán-Latarka Galéria
  VI., Andrássy út 32.  

Tu–Fr: 11am – 7pm 
www.polinst.hu 

19/04/2018 – 30/05/2018

Words Lie – Eyes don’t 
A szó hazudik – a szem soha

The exhibition is the next stage of the 
project of the Polish Institute of Düsseldorf 
and the Museum of Art of Lodz, which 
shows modernism from the perspective 
of interwar Poland, where the most 
progressive and most suitable tool for 
modernism was photography.

A kiállítás a düsseldorfi Lengyel Intézet 
és a Łódźi Művészeti Múzeum közös 
projektjének következő állomása, mely a 
modernséget mutatja be a két világháború 
közötti Lengyelország szemszögéből, 
ahol a legprogresszívebb és a modern 
kor elvárásainak leginkább megfelelő 
eszköznek a fényképészet számított.

Robert Capa 
Contemporary 
Photography Center 
Robert Capa Kortárs
Fotográfiai Központ
  VI., Nagymező utca 8. 

Mo–Su: 11am – 7pm 
www.capacenter.hu 

17/04/2018 – 19/05/2018

Pictorial Collective:  
Dunaképp 
Pictorial Collective:  
Dunaképp

The Danube, one of the biggest rivers in 
Europe, has inspired many photographers, 
and each photographer took a different 
approach to show its many faces. The 
interesting question is how they display 
the Danube’s special aspect of connecting 
parallel realities, which, compared to each 
other, could be on different planets.

Európa egyik legnagyobb folyója 
számtalan fotográfust inspirált már, és 
mindegyik fotográfus egészen más arcát 
mutatta meg. Ki és hogyan pillant rá? Mire 
fordít különös figyelmet? Hogyan adják 
vissza a képek azt a jelenséget, mely 
szerint olyan valóságokat köt össze a 
folyó, amelyek egymáshoz képest akár 
egy másik bolygón is lehetnének? 

New Budapest Gallery 
Új Budaudapest Galéria
  IX., Fővám tér 11–12.  

Tu–Su: 10am – 6pm 
www.budapestgaleria.hu/uj 

16/02/2018 – 27/05/2018

Double Heads Matches  
Kétfejű Gyufa 

The selection of contemporary artworks 
from four Romanian private collections 
explores the multiple narratives that one 
can elaborate on Romanian art, having in 
mind a compressed timeline, which will be 
discovered either through the historical 
end of this line itself or through the 
most recent art production of the young, 
vivacious art scene. 

A kiállítás négy mai román 
magángyűjteményből mutat be egy 
válogatást és a román művészet különböző 
narratíváira hívja fel a figyelmet – annak 
tudatában, hogy tömörített idővonalról van 
szó, melyet vagy történeti végpontja, vagy a 
fiatal, eleven művészeti szcéna legfrissebb 
alkotásai irányából ismerhetünk meg.

UVG Gallery 
UVGUVG Gallery
  V., Falk Miksa u. 7. 

Tu–Sa: 11am – 8pm,  Su: 11am – 6pm 
www.uralvisiongallery.com 

20/03/2018 – 10/06/2018

Olga Tobreluts:  
The Summer Garden  
Olga Tobreluts:  
The Summer Garden 

The Summer Garden exhibition helps 
spectators to move to Saint-Petersburg 
(Russia), and to feel the fleeting tickle 
of tender breeze, to squint from the 
sunbeams while strolling in the garden on a 
summer day. The exhibition is like an island 
of calmness in bustling megapolis, where 
art pieces are just like fairy images – like 
portals in time.

A kiállítás Szentpétervárra röpíti a látogatót, 
ahol egy nyári napon a mulandó, lágy szellő 
csiklandozásától kísérve és napfénytől 
hunyorogva járjuk be a kertet. A kiállítás 
olyan, mint a nyugalom szigete egy nyüzsgő 
metropolisz közepén, ahol a műalkotások 
tündéri képek – az idő kapui. 

Várfok Project Room 
Várfok Project Room
  I., Várfok utca 14. 

Tu–Sa: 11am – 6pm 
www.varfok-galeria.hu 

20/04/2018 – 02/06/2018

Misetics Mátyás: Dark Matter 
Misetics Mátyás: Sötét anyag

An exhibition showing the most recent 
series of Mátyás Misetics will be on view 
at the Várfok Project Room. Though his 
work, one can encounter a consciously 
and organically evolving oeuvre, the 
defining notions of which are: the 
night’s darkness, empty streets, staged 
scenes, artificial lights and compositions 
distanced from reality.  

A Várfok Project Roomban Misetics 
Mátyás legújabb sorozatával 
találkozhatnak a látogatók. Misetics 
eddigi munkásságát tekintve 
tudatosan és szervesen alakuló életmű 
kibontakozásának lehetünk tanúi. 
Meghatározó fogalmai: az éjszaka sötétje, 
megrendezett jelenetek, mesterséges 
fények és a valóságból kibillentett 
kompozíciók.

The Castle Garden Bazaar 
– Guards’ Palace  
(Northern Palace) 
Várkert Bazár – 
Testőrpalota
(Északi palota)
  I., Ybl Miklós tér 6.  

Tu–Su: 10am – 5.30pm 
www.varkertbazar.hu

01/03/2018 – 31/05/2018

Salon de Paris – Budapest  
Párizsi Szalon – Budapest

This year, Hungary was the guest of 
honour at the Salon, as 13 Hungarian 
painters got the chance to exhibit their 
artworks in France. After the Grand Palais, 
it’s time to show these artworks to the 
Hungarian public in a free exhibition at the 
Castle Garden Bazaar.

Magyarország volt a párizsi Szalon idei 
díszvendége, 13 magyar festő munkája 
volt látható Franciaországban. A Grand 
Palais után a Várkert Bazár állítja ki a hazai 
művészek kint megjelent alkotásait, így a 
magyar közönség március elejétől május 
végéig ingyenesen látogathatja a kiállítást 
a Testőrpalotában.

BUDAPEST
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Magyar Tudományos 
Akadémia  
M és  y mény 

Ar  o on o   
ungarian A ad my o  
i n s

www.facebook.com/
m am e e eme

FRIDAY 18 MAY 2018  10.00 – 21.00

Deák 17 Youth Art Gallery 
Deák 17 Gyermek és  

Ifjúsági Művészeti Galéria

30/03/2018 – 02/06/2018

Tales of Ata   Ata meséi

Ata Kandó: Álom az erdőben című könyvből (Juliana Kando), 1957

23. Múzeumok
Majálisa
2018. 05. 13.
Magyar Nemzeti Múzeum

70 múzeum 
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BALATONFÜRED

Vaszary Gallery 
Vaszary GalériaVa
  Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.  

 We–Su: 10am – 6pm 
 www.vaszaryvilla.hu 

24/03/2018 – 30/06/2018

Shelter at the Sanatorium 
Menedék a tüdőszanatóriumban 

The activity of László Levendel far more 
exceeded his medical practice as a 
pulmonologist. He was also a central 
figure in the contemporary art scene as 
an organiser, collector and a mediator 
between the official and the marginal 
cultural spheres. The exhibition shows 
us his significant intellectual circle of 
the Kádár era through the birth of his 
collection of artworks.

Dr. Levendel László tevékenysége messze 
túlmutatott a tüdőgyógyász praxison. 
A művészetek és a művészek barátja, 
művészetszervező humanista volt, aki 
a hivatalos és a marginális kulturális 
szférák között jelentős közvetítői 
szerepet játszott. A kiállítás a gyűjtemény 
keletkezésén keresztül bemutatja a 
Kádár-korszak második nyilvánosságának 
egyik jelentős szellemi műhelyét.

DEBRECEN

MODEM Modern and 
Contemporary Art 
Center  
MODEM Modern ésrn ésMO
Kortárs MűvésészetiK
Központ
  Debrecen, Baltazár Dezső tér 1. 

 Tu–Su: 10am – 6pm,  
Th: 12am – 8pm  

 www.modemart.hu

25/03/2018 – 27/05/2018

Gyula Várnai: Rewind 
Várnai Gyula: Rewind

Várnai’s exhibition gives us a  
selection of his artworks that, since the 
early 90s, deal with the philosophical and 
practical questions of sound, music and 
noise. His installations are made of various 
voice recording tools such as earphones, a 
walkman and a tape recorder.

Várnai Gyula Rewind című kiállítása 
azokból a művekből ad válogatást, 
amelyek a 90-es évek eleje óta 
közvetlenül vagy közvetetten a hang, a 
zaj vagy a zene filozófiai és gyakorlati 
kérdéseit járják körül. Installációi a 
legkülönfélébb hangrögzítési eszközök 
felhasználásával készülnek – orsós 
magnót, walkmant, hangszalagot, 
fülhallgatókat használ. 

11/03/2018 – 26/08/2018

Veiled Lights, Dripping Colours 
Fátyolsáv fények, csurranó színek

Jenő Barcsay, Dezső Korniss, Margit Anna 
and Endre Bálint all shared the same vision: 
to create art that is modern and European 
yet still inherently Hungarian, following the 
path of Lajos Vajda and Imre Ámos. The 
exhibition displays the works of these 6 
outstanding artists.

Barcsay Jenő, Korniss Dezső, Anna 
Margit és Bálint Endre valamennyien arra 
törekedtek, hogy egy modern szemléletű 
hazai művészetet teremtsenek, mely 
egyszerre magyar és európai, Vajda Lajos 
és Ámos Imre művészi törekvései pedig 
követendő példaként lebegtek a szemük 
előtt. A kiállítás e hat kiemelkedő művész 
munkásságát mutatja be.

ÉRD

Hungarian Geographical 
Museum 
Magyar Földrajzi
Múzeum
  Érd, Budai út 4. 

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.foldrajzimuzeum.hu 

13/03/2018 – 17/06/2018

Explorers Are Among Us 
A felfedezők köztünk vannak

Attila Szalay-Berzeviczy took a gap year 
to visit and explore the rawest, most 
remote places on Earth. He spent 10 weeks 
in the Himalayas, rambled to Alaska and 
Tierra del Fuego and set foot on the shore 
of the Antarctica. Whenever and wherever 
he went, he always took his Nikon camera 
to capture the most beautiful faces of the 
unfriendliest locations of the world.

Szalay-Berzeviczy Attila egy évre kiszállt 
a pénzügyi világ vérkeringéséből, hogy egy 
év alatt bejárja és felfedezze útitársaival 
a világ legzordabb sarkait. Így 10 hetet 
töltött a Himalájában, bejárta Alaszkát és 
a Tűzföldet és partra szállt az Antarktiszon. 
Bármikor és bárhová is ment Nikon 
fényképezőgépe mindig vele volt, hogy 
megörökítse a világ legbarátságtalanabb 
helyszíneinek legszebb arcait.

GYŐR

Esterházy Palace 
Esterházy-palota
  Győr, Király u. 17. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.romer.hu 

21/04/2018 – 20/05/2018

drMáriás: The Sun Comes Out! 
drMáriás: Kisüt a nap!

The Flóris Rómer Museum presents a 
large-scale exhibition from the works 
of drMáriás, one of the most interesting 
artists in Hungary. The museum 
showcases paintings and graphics from 
his older, lesser-known periods, but also 
displays his recent, newest works from 
which many will be exhibited for the first 
time.

Nagyszabású kiállításon mutatja 
be a Rómer Flóris Múzeum az egyik 
legizgalmasabb magyar képzőművész, 
drMáriás munkásságát. A tárlat 
egyrészt az alkotó három évtizedes 
munkásságának eddig kevésbé ismert 
régebbi korszakaiból mutat be festmény- 
és grafikasorozatokat, másrészt 
válogatást nyújt a művész legújabb 
alkotásaiból, amelyek közül számos most 
lesz első ízben látható.

PÁPA

Esterházy Palace 
Esterházázy-kastély
  Pápa, Fő tér 1. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.esterhazykastely.papa.hu 

11/03/2018 – 31/10/2018

Que Viva Picasso  
Que Viva Picasso 

Picasso’s rich oeuvre that consists of 
more than 50,000 artworks contains 
many special pieces, and now his graphics 
and book illustrations are in the limelight 
of this exhibition. Visitors can learn some 
interesting and funny stories about 
Picasso and explore 124 of his lithographs. 

Pablo Picasso gazdag, több mint 50.000 
műalkotást magában foglaló életművének 
különleges alkotóelemét képezik azok a 
grafikák és könyvillusztrációk, amelyek 
a kastélybéli kiállítás középpontjában 
állnak. A 124 litográfiát bemutató tárlaton 
a látogatók megismerkedhetnek Picasso 
életével és sok érdekességgel is.

PÉCS

Ethnographic Museum 
of Pécs 
Pécsi Néprajzi Múzeum
  Pécs, Rákóczi út 15. 

 Tu–Sa: 10am – 4pm,  
Th: 10am – 6pm 

 www.pecsimuzeumok.hu 

24/02/2018 – 31/07/2018

Always Blooming Flowers

Mindig nyíló virágok 

The ethnographical heritage of Teréz 
Zsolnay and Júlia Zsolnay has a special 
significance for the museum as it 
composes the core of the ethnographic 
collection. The exhibition displays textiles 
and ceramics with beautiful motifs, and 
related paintings.

Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia néprajzi 
öröksége a Janus Pannonius Múzeum 
számára kiemelkedő jelentőséggel 
bír, hiszen a néprajzi gyűjtemény 
anyagának alapját képezi. A kiállításon 
a látogató a textíliák mellett csodaszép 
kerámiatárgyakban és festményekben is 
gyönyörködhet. 

Zsolnay Cultural Quarter 
– M21 Gallery 
Zsolnay Kulturális 
Negyed – M21 Galéria
  Pécs, Felsővámház u. 52. 

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.zsolnaynegyed.hu 

24/03/2018 – 20/05/2018

Statues in the City: Exhibition of 
Dumitru Serban 
Szobrok a városban: Dumitru Serban 
kiállítása

Sculptor Dumitru Serban is considered 
to be the best known artist of Romania, 
and his large-scale works has been 
exhibited in several cities of the world. He 
investigates the role of sculpture and the 
role art can play in our modern society, 
while he also expresses his undiminished 
trust in the old, anthropocentric approach 
of sculpture.

A román kulturális élet egyik legismertebb 
művészeként nyilvántartott szobrász 
nagy volumenű alkotásait a világ több 
nagyvárosának közterein láthatták 
már. Şerban a szobrászat, és ezen túl a 
művészet jelenkori társadalmi szerepét 
feszegeti, ugyanakkor a szobrászat régi, 
antropocentrikus eszményébe vetett 
töretlen bizalmát fejezi ki.

SZEGED

Kass Gallery 
Kass Galéria
  Szeged, Vár u. 7. 

 Mo–Su: 10am – 6pm  
 www.moramuzeum.hu 

22/01/2018 – 02/09/2018

Kass, Bible, Saints 
Kass, Biblia, Szentek

Kass created biblical and religious themes 
with almost every technique: from pen 
drawings over etching and water colour 
to the porcelain head-installation with 
a crown of thorns. The exhibition is a 
selection of these, with the specialities 

that the pencil drawings made for the 
etchings can also provide insights to the 
creative process.

A tollrajztól, a rézkarcon, akvarellen át a 
töviskoszorús porcelán fej-installációig 
szinte minden technikával születtek 
Kass alkotások bibliai, vallási tematikával. 
Ezekből válogat a tárlat, melynek 
különlegessége, hogy a rézkarcokhoz 
készített ceruzavázlatok az alkotás 
folyamatába is bepillantást engednek.

SZÉKESFEHÉRVÁR

King St. Stephen 
Museum  
Szent Ist István Király
Múzeum
  Székesfehérvár, Országzászló tér 3.  

 We–Su: 10am – 6pm 
 www.szikm.hu 

01/02/2018 – 17/06/2018

Székesfehérvár in the 20th Century

VárosKép – Székesfehérvár a 20. 
században

The exhibition follows the story of 
Székesfehérvár and the change of the 
city’s image from the 1867 Compromise 
until 1988. Visitors can see photos, 
designs and scale-models and view a 
highly organized postcard collection with 
a special value that it contains pre-1945 
cards: almost all postcards published in the 
era can be found in it.

A kiállítás az 1867-es kiegyezéstől 
1988-ig követi végig Székesfehérvár 
történetét, a város képének változását. 
A látogatók fotók, épülettervek és 
makettek között kalandozhatnak a 

tárlaton, és megtekinthetnek egy kiválóan 
rendszerezett képeslapgyűjteményt, 
amelynek külön értéke, hogy 1945 előtti 
lapokat tartalmaz: szinte minden, a korban 
kiadott képeslap megtalálható benne. 

SZENTENDRE

Ferenczy Museum 
Ferenczy Múzeum
  Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.muzeumicentrum.hu

23/03/2018 – 24/06/2018

Opening a Way to Freedom

Utat nyitni a szabadsághoz 

Béni Ferenczy (1890–1967) was the 
sculptor in the eponymous dynasty of 
artists and one of the most outstanding 
masters of 20th-century Hungarian 
sculpture. Throughout his life, even in 
periods of adversity, he remained faithful 
to the values represented by all artists in 
the family, showed respect, humility and 
commitment towards work.

A Ferenczy-művészdinasztia 
szobrásztagja, Ferenczy Béni (1890–
1967) a huszadik századi magyar 
szobrászművészet egyik legkiemelkedőbb 
képviselője. Egész élete során, a 
küzdelmesebb időszakokban is hű maradt 
a család valamennyi alkotója által képviselt 
értékekhez, a munka iránti tisztelethez, 
alázathoz és elkötelezettséghez.

ArtMill 
MűvészetMalom
  Szentendre, Bogdányi u. 32.  

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.muzeumicentrum.hu  
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COUNTRY/VIDÉK
08/04/2018 – 26/08/2018

No More Secrets! 
Nincs több titok!

Economist and art collector László 
Gerő owns one of the most exciting 
art collections in Hungary. Offering a 
representative overview of his rich, 
carefully built art collection, the exhibition 
showcases distinctive works from 
past decades, which have been born 
of the impactful – often secret-laden – 
narratives of the recent past.

Gerő László közgazdász, műgyűjtő az 
egyik legizgalmasabb magyarországi 
művészeti kollekció tulajdonosa. A kiállítás 
reprezentatív áttekintést ad a gondosan 
felépített, gazdag gyűjteményből. Az elmúlt 
évtizedek kiemelkedő műveit láthatjuk a 
tárlaton: a közelmúlt sokszor titkok övezte, 
nagy hatású narratíváinak alkotásait.

TIHANY

KOGART  
Exhibitions Tihany 
KOGART
Kiállítások Tihany
  Tihany, Kossuth Lajos utca 10. 

 Mo–Su: 10am – 6pm 
 www.kogarttihany.hu 

22/04/2018 – 01/07/2018

Humbugging 
Szem-fény-vesztés

István Orosz and Botond Polgár  
investigate new traces of thought and push 
the boundaries of memory and imagination 
to look over the horizon line. They attempt 
to depict the unimaginable, Orosz with 
his anamorphoses and illusionistic 
spaces, Polgár with his statues that are 
fragmentarily memorised and only half-
materialised from his imagination. 

Orosz István és Polgár Botond új 
gondolati pályákat kutatva az emlékezet 
és a képzelet határait feszegetik és 
a horizontvonalon túlra pillantanak. 
Orosz István anamorfózisaival és 
illúzionisztikus tereivel, Polgár Botond 
pedig az emlékezetben csak töredékesen 
megmaradt és a képzeletből csak félig 
előlépett szobraival az elképzelhetetlen 
ábrázolhatóságára tesznek kísérletet.

VESZPRÉM

Modern Art Gallery – 
László Vass Collection 

Modern Képtár – Vass 
László Gyűjtemény
  Veszprém Vár u. 3-7. 

 Mo–Sa: 10am – 6pm  
 www.arthouseweb.hu 

24/02/2018 – 23/06/2018

Polish Geometric Works from the 
Vass Collection 
Lengyel geometrikus művek a  
Vass-gyűjteményben

From the countries of the region, probably 
Poland continued the constructivist 
tradition most actively. The museum’s 
expanding collection of Polish artworks 
demonstrates the tendencies of the past 
three decades in Polish geometric art. 
Exhibiting artists: Andrzej Gieraga; Jerzy 
Kałucki; Jan Pamuła; Henryk Stażewski; 
Ryszard Winiarski; Jerzy Grabowski.

A térség országai közül talán 
Lengyelországban élt tovább 
legélénkebben a húszas-harmincas évek 
konstruktivista hagyománya. Az elmúlt 
harminc év lengyelországi geometrikus 
művészeti tendenciáit jól reprezentálja 
a Vass László Gyűjtemény szépen 
gyarapodó lengyel kollekciója. Kiállító 
művészek: Andrzej Gieraga; Jerzy Kałucki; 
Jan Pamuła; Henryk Stażewski; Ryszard 
Winiarski; Jerzy Grabowski.
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 In László Levendel’s personal environment, paintings and sculptures  

 had been gathering from the 1960s, until he was surrounded by  

 around 150 works of art by the end of his life. However, the collection  

 was not born from the desire to collect precious works of art, but  

 from the intertwined intellectual and emotional ties between the  

 creators and their doctor.

The exhibition highlights the common fate of the artists, which is 
so evidently present in the works of art included in the collection 
of László Levendel, who was deeply involved in the reform 
movement against the party state, and outline the broader social-
psychological background in which they were born.

 Levendel László személyes környezetében az 1960-as  

 évektől gyűltek a képek és a szobrok, így élete végén mintegy  

 százötven műtárgy vette körül.  Az együttes azonban nem  

 becses művek gyűjtésének a vágyából jött létre, hanem az  

 alkotók és orvosuk közötti szellemi és érzelmi kötelékek  

 szövevénye formálta.  

A kiállítás a pártállam ellen fellépő reformmozgalmakban 
mélyen involválódó Levendel László gyűjteménye köré vázolja 
fel a művekben kitapintható sorsközösséget, és a tágabb 
társadalomlélektani hátteret is, amelyben megszülettek.

Anna Margit: Bohócfríz, 1966, vászon, olaj

Vaszary Gallery 

24/03/2018 – 30/06/2018

Shelter at the Sanatorium 
Menedék a tüdőszanatóriumban 

  Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.            We–Su: 10am – 6pm            www.vaszaryvilla.hu 



BALATONFÜRED

Vaszary Gallery 
Vaszary GalériaVa
  Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.  

 We–Su: 10am – 6pm 
 www.vaszaryvilla.hu 

24/03/2018 – 30/06/2018

Shelter at the Sanatorium 
Menedék a tüdőszanatóriumban 

The activity of László Levendel far more 
exceeded his medical practice as a 
pulmonologist. He was also a central 
figure in the contemporary art scene as 
an organiser, collector and a mediator 
between the official and the marginal 
cultural spheres. The exhibition shows 
us his significant intellectual circle of 
the Kádár era through the birth of his 
collection of artworks.

Dr. Levendel László tevékenysége messze 
túlmutatott a tüdőgyógyász praxison. 
A művészetek és a művészek barátja, 
művészetszervező humanista volt, aki 
a hivatalos és a marginális kulturális 
szférák között jelentős közvetítői 
szerepet játszott. A kiállítás a gyűjtemény 
keletkezésén keresztül bemutatja a 
Kádár-korszak második nyilvánosságának 
egyik jelentős szellemi műhelyét.

DEBRECEN

MODEM Modern and 
Contemporary Art 
Center  
MODEM Modern ésrn ésMO
Kortárs MűvésészetiK
Központ
  Debrecen, Baltazár Dezső tér 1. 

 Tu–Su: 10am – 6pm,  
Th: 12am – 8pm  

 www.modemart.hu

25/03/2018 – 27/05/2018

Gyula Várnai: Rewind 
Várnai Gyula: Rewind

Várnai’s exhibition gives us a  
selection of his artworks that, since the 
early 90s, deal with the philosophical and 
practical questions of sound, music and 
noise. His installations are made of various 
voice recording tools such as earphones, a 
walkman and a tape recorder.

Várnai Gyula Rewind című kiállítása 
azokból a művekből ad válogatást, 
amelyek a 90-es évek eleje óta 
közvetlenül vagy közvetetten a hang, a 
zaj vagy a zene filozófiai és gyakorlati 
kérdéseit járják körül. Installációi a 
legkülönfélébb hangrögzítési eszközök 
felhasználásával készülnek – orsós 
magnót, walkmant, hangszalagot, 
fülhallgatókat használ. 

11/03/2018 – 26/08/2018

Veiled Lights, Dripping Colours 
Fátyolsáv fények, csurranó színek

Jenő Barcsay, Dezső Korniss, Margit Anna 
and Endre Bálint all shared the same vision: 
to create art that is modern and European 
yet still inherently Hungarian, following the 
path of Lajos Vajda and Imre Ámos. The 
exhibition displays the works of these 6 
outstanding artists.

Barcsay Jenő, Korniss Dezső, Anna 
Margit és Bálint Endre valamennyien arra 
törekedtek, hogy egy modern szemléletű 
hazai művészetet teremtsenek, mely 
egyszerre magyar és európai, Vajda Lajos 
és Ámos Imre művészi törekvései pedig 
követendő példaként lebegtek a szemük 
előtt. A kiállítás e hat kiemelkedő művész 
munkásságát mutatja be.

ÉRD

Hungarian Geographical 
Museum 
Magyar Földrajzi
Múzeum
  Érd, Budai út 4. 

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.foldrajzimuzeum.hu 

13/03/2018 – 17/06/2018

Explorers Are Among Us 
A felfedezők köztünk vannak

Attila Szalay-Berzeviczy took a gap year 
to visit and explore the rawest, most 
remote places on Earth. He spent 10 weeks 
in the Himalayas, rambled to Alaska and 
Tierra del Fuego and set foot on the shore 
of the Antarctica. Whenever and wherever 
he went, he always took his Nikon camera 
to capture the most beautiful faces of the 
unfriendliest locations of the world.

Szalay-Berzeviczy Attila egy évre kiszállt 
a pénzügyi világ vérkeringéséből, hogy egy 
év alatt bejárja és felfedezze útitársaival 
a világ legzordabb sarkait. Így 10 hetet 
töltött a Himalájában, bejárta Alaszkát és 
a Tűzföldet és partra szállt az Antarktiszon. 
Bármikor és bárhová is ment Nikon 
fényképezőgépe mindig vele volt, hogy 
megörökítse a világ legbarátságtalanabb 
helyszíneinek legszebb arcait.

GYŐR

Esterházy Palace 
Esterházy-palota
  Győr, Király u. 17. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.romer.hu 

21/04/2018 – 20/05/2018

drMáriás: The Sun Comes Out! 
drMáriás: Kisüt a nap!

The Flóris Rómer Museum presents a 
large-scale exhibition from the works 
of drMáriás, one of the most interesting 
artists in Hungary. The museum 
showcases paintings and graphics from 
his older, lesser-known periods, but also 
displays his recent, newest works from 
which many will be exhibited for the first 
time.

Nagyszabású kiállításon mutatja 
be a Rómer Flóris Múzeum az egyik 
legizgalmasabb magyar képzőművész, 
drMáriás munkásságát. A tárlat 
egyrészt az alkotó három évtizedes 
munkásságának eddig kevésbé ismert 
régebbi korszakaiból mutat be festmény- 
és grafikasorozatokat, másrészt 
válogatást nyújt a művész legújabb 
alkotásaiból, amelyek közül számos most 
lesz első ízben látható.

PÁPA

Esterházy Palace 
Esterházázy-kastély
  Pápa, Fő tér 1. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.esterhazykastely.papa.hu 

11/03/2018 – 31/10/2018

Que Viva Picasso  
Que Viva Picasso 

Picasso’s rich oeuvre that consists of 
more than 50,000 artworks contains 
many special pieces, and now his graphics 
and book illustrations are in the limelight 
of this exhibition. Visitors can learn some 
interesting and funny stories about 
Picasso and explore 124 of his lithographs. 

Pablo Picasso gazdag, több mint 50.000 
műalkotást magában foglaló életművének 
különleges alkotóelemét képezik azok a 
grafikák és könyvillusztrációk, amelyek 
a kastélybéli kiállítás középpontjában 
állnak. A 124 litográfiát bemutató tárlaton 
a látogatók megismerkedhetnek Picasso 
életével és sok érdekességgel is.

PÉCS

Ethnographic Museum 
of Pécs 
Pécsi Néprajzi Múzeum
  Pécs, Rákóczi út 15. 

 Tu–Sa: 10am – 4pm,  
Th: 10am – 6pm 

 www.pecsimuzeumok.hu 

24/02/2018 – 31/07/2018

Always Blooming Flowers

Mindig nyíló virágok 

The ethnographical heritage of Teréz 
Zsolnay and Júlia Zsolnay has a special 
significance for the museum as it 
composes the core of the ethnographic 
collection. The exhibition displays textiles 
and ceramics with beautiful motifs, and 
related paintings.

Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia néprajzi 
öröksége a Janus Pannonius Múzeum 
számára kiemelkedő jelentőséggel 
bír, hiszen a néprajzi gyűjtemény 
anyagának alapját képezi. A kiállításon 
a látogató a textíliák mellett csodaszép 
kerámiatárgyakban és festményekben is 
gyönyörködhet. 

Zsolnay Cultural Quarter 
– M21 Gallery 
Zsolnay Kulturális 
Negyed – M21 Galéria
  Pécs, Felsővámház u. 52. 

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.zsolnaynegyed.hu 

24/03/2018 – 20/05/2018

Statues in the City: Exhibition of 
Dumitru Serban 
Szobrok a városban: Dumitru Serban 
kiállítása

Sculptor Dumitru Serban is considered 
to be the best known artist of Romania, 
and his large-scale works has been 
exhibited in several cities of the world. He 
investigates the role of sculpture and the 
role art can play in our modern society, 
while he also expresses his undiminished 
trust in the old, anthropocentric approach 
of sculpture.

A román kulturális élet egyik legismertebb 
művészeként nyilvántartott szobrász 
nagy volumenű alkotásait a világ több 
nagyvárosának közterein láthatták 
már. Şerban a szobrászat, és ezen túl a 
művészet jelenkori társadalmi szerepét 
feszegeti, ugyanakkor a szobrászat régi, 
antropocentrikus eszményébe vetett 
töretlen bizalmát fejezi ki.

SZEGED

Kass Gallery 
Kass Galéria
  Szeged, Vár u. 7. 

 Mo–Su: 10am – 6pm  
 www.moramuzeum.hu 

22/01/2018 – 02/09/2018

Kass, Bible, Saints 
Kass, Biblia, Szentek

Kass created biblical and religious themes 
with almost every technique: from pen 
drawings over etching and water colour 
to the porcelain head-installation with 
a crown of thorns. The exhibition is a 
selection of these, with the specialities 

that the pencil drawings made for the 
etchings can also provide insights to the 
creative process.

A tollrajztól, a rézkarcon, akvarellen át a 
töviskoszorús porcelán fej-installációig 
szinte minden technikával születtek 
Kass alkotások bibliai, vallási tematikával. 
Ezekből válogat a tárlat, melynek 
különlegessége, hogy a rézkarcokhoz 
készített ceruzavázlatok az alkotás 
folyamatába is bepillantást engednek.

SZÉKESFEHÉRVÁR

King St. Stephen 
Museum  
Szent Ist István Király
Múzeum
  Székesfehérvár, Országzászló tér 3.  

 We–Su: 10am – 6pm 
 www.szikm.hu 

01/02/2018 – 17/06/2018

Székesfehérvár in the 20th Century

VárosKép – Székesfehérvár a 20. 
században

The exhibition follows the story of 
Székesfehérvár and the change of the 
city’s image from the 1867 Compromise 
until 1988. Visitors can see photos, 
designs and scale-models and view a 
highly organized postcard collection with 
a special value that it contains pre-1945 
cards: almost all postcards published in the 
era can be found in it.

A kiállítás az 1867-es kiegyezéstől 
1988-ig követi végig Székesfehérvár 
történetét, a város képének változását. 
A látogatók fotók, épülettervek és 
makettek között kalandozhatnak a 

tárlaton, és megtekinthetnek egy kiválóan 
rendszerezett képeslapgyűjteményt, 
amelynek külön értéke, hogy 1945 előtti 
lapokat tartalmaz: szinte minden, a korban 
kiadott képeslap megtalálható benne. 

SZENTENDRE

Ferenczy Museum 
Ferenczy Múzeum
  Szentendre, Kossuth Lajos u. 5. 

 Tu–Su: 10am – 6pm  
 www.muzeumicentrum.hu

23/03/2018 – 24/06/2018

Opening a Way to Freedom

Utat nyitni a szabadsághoz 

Béni Ferenczy (1890–1967) was the 
sculptor in the eponymous dynasty of 
artists and one of the most outstanding 
masters of 20th-century Hungarian 
sculpture. Throughout his life, even in 
periods of adversity, he remained faithful 
to the values represented by all artists in 
the family, showed respect, humility and 
commitment towards work.

A Ferenczy-művészdinasztia 
szobrásztagja, Ferenczy Béni (1890–
1967) a huszadik századi magyar 
szobrászművészet egyik legkiemelkedőbb 
képviselője. Egész élete során, a 
küzdelmesebb időszakokban is hű maradt 
a család valamennyi alkotója által képviselt 
értékekhez, a munka iránti tisztelethez, 
alázathoz és elkötelezettséghez.

ArtMill 
MűvészetMalom
  Szentendre, Bogdányi u. 32.  

 Tu–Su: 10am – 6pm 
 www.muzeumicentrum.hu  
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COUNTRY/VIDÉK
08/04/2018 – 26/08/2018

No More Secrets! 
Nincs több titok!

Economist and art collector László 
Gerő owns one of the most exciting 
art collections in Hungary. Offering a 
representative overview of his rich, 
carefully built art collection, the exhibition 
showcases distinctive works from 
past decades, which have been born 
of the impactful – often secret-laden – 
narratives of the recent past.

Gerő László közgazdász, műgyűjtő az 
egyik legizgalmasabb magyarországi 
művészeti kollekció tulajdonosa. A kiállítás 
reprezentatív áttekintést ad a gondosan 
felépített, gazdag gyűjteményből. Az elmúlt 
évtizedek kiemelkedő műveit láthatjuk a 
tárlaton: a közelmúlt sokszor titkok övezte, 
nagy hatású narratíváinak alkotásait.

TIHANY

KOGART  
Exhibitions Tihany 
KOGART
Kiállítások Tihany
  Tihany, Kossuth Lajos utca 10. 

 Mo–Su: 10am – 6pm 
 www.kogarttihany.hu 

22/04/2018 – 01/07/2018

Humbugging 
Szem-fény-vesztés

István Orosz and Botond Polgár  
investigate new traces of thought and push 
the boundaries of memory and imagination 
to look over the horizon line. They attempt 
to depict the unimaginable, Orosz with 
his anamorphoses and illusionistic 
spaces, Polgár with his statues that are 
fragmentarily memorised and only half-
materialised from his imagination. 

Orosz István és Polgár Botond új 
gondolati pályákat kutatva az emlékezet 
és a képzelet határait feszegetik és 
a horizontvonalon túlra pillantanak. 
Orosz István anamorfózisaival és 
illúzionisztikus tereivel, Polgár Botond 
pedig az emlékezetben csak töredékesen 
megmaradt és a képzeletből csak félig 
előlépett szobraival az elképzelhetetlen 
ábrázolhatóságára tesznek kísérletet.

VESZPRÉM

Modern Art Gallery – 
László Vass Collection 

Modern Képtár – Vass 
László Gyűjtemény
  Veszprém Vár u. 3-7. 

 Mo–Sa: 10am – 6pm  
 www.arthouseweb.hu 

24/02/2018 – 23/06/2018

Polish Geometric Works from the 
Vass Collection 
Lengyel geometrikus művek a  
Vass-gyűjteményben

From the countries of the region, probably 
Poland continued the constructivist 
tradition most actively. The museum’s 
expanding collection of Polish artworks 
demonstrates the tendencies of the past 
three decades in Polish geometric art. 
Exhibiting artists: Andrzej Gieraga; Jerzy 
Kałucki; Jan Pamuła; Henryk Stażewski; 
Ryszard Winiarski; Jerzy Grabowski.

A térség országai közül talán 
Lengyelországban élt tovább 
legélénkebben a húszas-harmincas évek 
konstruktivista hagyománya. Az elmúlt 
harminc év lengyelországi geometrikus 
művészeti tendenciáit jól reprezentálja 
a Vass László Gyűjtemény szépen 
gyarapodó lengyel kollekciója. Kiállító 
művészek: Andrzej Gieraga; Jerzy Kałucki; 
Jan Pamuła; Henryk Stażewski; Ryszard 
Winiarski; Jerzy Grabowski.
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 In László Levendel’s personal environment, paintings and sculptures  

 had been gathering from the 1960s, until he was surrounded by  

 around 150 works of art by the end of his life. However, the collection  

 was not born from the desire to collect precious works of art, but  

 from the intertwined intellectual and emotional ties between the  

 creators and their doctor.

The exhibition highlights the common fate of the artists, which is 
so evidently present in the works of art included in the collection 
of László Levendel, who was deeply involved in the reform 
movement against the party state, and outline the broader social-
psychological background in which they were born.

 Levendel László személyes környezetében az 1960-as  

 évektől gyűltek a képek és a szobrok, így élete végén mintegy  

 százötven műtárgy vette körül.  Az együttes azonban nem  

 becses művek gyűjtésének a vágyából jött létre, hanem az  

 alkotók és orvosuk közötti szellemi és érzelmi kötelékek  

 szövevénye formálta.  

A kiállítás a pártállam ellen fellépő reformmozgalmakban 
mélyen involválódó Levendel László gyűjteménye köré vázolja 
fel a művekben kitapintható sorsközösséget, és a tágabb 
társadalomlélektani hátteret is, amelyben megszülettek.

Anna Margit: Bohócfríz, 1966, vászon, olaj

Vaszary Gallery 

24/03/2018 – 30/06/2018

Shelter at the Sanatorium 
Menedék a tüdőszanatóriumban 

  Balatonfüred, Honvéd u. 2–4.            We–Su: 10am – 6pm            www.vaszaryvilla.hu 




