
Hírek
Emigráns magyar művészek az 1956-
os forradalomról – A Műcsarnokban 
(Budapest XIV. ker., Dózsa György 
út 37.) 2018. október 19-től 2019. 
január 6-ig látható kiállítás az or-
szágot annak idején kényszerűség-
ből elhagyó, és külföldön alkotó 24 
művész munkáiból.

Bódvalenke, a „festett falu” – A 
200 lakost számláló zsákfaluban 
Pásztor Eszter kezdeményezésére az 
Európai Műhely Kulturális és Köz-
művelődési Társaság európai roma 
művészeket kért fel a tűzfalak festé-
sére. A vállalkozást a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat Közhasznú 
Alapítvány is támogatta. Így jött 
létre a világon egyedülálló szabad-
téri kiállítás, a szekkókkal díszített 
„festett falu” – melyet gyakran téve-
sen freskófalunak neveznek –, ahol 
a 2009-es kezdet óta 18 művész 33 
bevakolt, száraz tűzfalra festett képe 
készült el. A képen az egyik ház ol-
dalát díszítő munka.

6van hatás – A Dobó István Vármú-
zeum 60 éve – 2018. október 16-án 
nyílt a jubileumi kiállítás, melyen 
a gazdag gyűjteményből válogatott 
tárgyakat hat tematika szerint mu-
tatják be. (Eger, Vár köz 1.) A de-
cember 16-ig nyitva tartó tárlaton 
sok műtárgyat most láthat először a 

közönség, többek között a 18. száza-
di visontai sírból kivételes épségben 
előkerült férfidolmányt és -kalapot, 
valamint erdélyi és dunántúli nép-
művészeti tárgyakat. Az elmúlt évek 
régészeti leletei közül kiemelkedik 
a szkíta fejedelemnő halomsírjának 
leletegyüttese, melyet Aldebrő hatá-
rában tártak fel a múzeum régészei: 
aranyveretek, gyöngyök, orsógom-
bok, bronz karkötők és egy vasnyeles 
bronztükör maradványai kerültek elő 
a sírból.

1971. Párhuzamos különidők – A 
Kiscelli Múzeum – Fővárosi Kép-
tár és a tranzit.hu közös kiállítása 
két meghatározó művészgeneráció 
viszonyrendszeréről ad képet. A 
Templomtérben olyan művészek 
munkái láthatók, akik az ötvenes 
években a szocialista realizmus kí-
vánalmaihoz igazodtak, majd a 
kultúrpolitika enyhülését követően 
művészileg továbbléphettek, moder-
nizálódhattak. Az Oratóriumban 
pedig a hatvanas évek végén jelent-
kező művésznemzedék mutatko-
zik be a 2018. október 13. és 2019. 
február 28. között látható tárlaton. 
(Budapest III. ker., Kiscelli u. 108.)

Isten | Nő – A Déví-kultusz és a 
hagyományos női szerepek Indiában 
– A Hopp Ferenc Ázsiai Művé-
szeti Múzeum (Budapest VI. ker., 
Andrássy út 103.) a hindu istennő 
különböző megjelenési formáit mu-
tatja be a 2018. május 11-én nyílt és 
2019. január 6-án záruló tárlatán. A 
kiállított tárgyak túlnyomó többsége 
a múzeum indiai gyűjteményének 
anyagából származik, kiegészítve egy 
kortárs képzőművész, Abhisék Szingh 
munkáival, melyeknek középpontjá-
ban szintén az istennő alakja áll.

Tűzifából készült karácsonyfa – A 
Hello Wood építészeti és design-al-
kotócsoport évek óta több helyen ál-
lít fel tűzifából hatalmas, fenyőt for-
mázó építményt, melynek anyagát a 
karácsonyi ünnepek után a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat juttatja el a 
rászorulóknak. Idén Óbudán, Kő-
bányán és Kecskeméten látható majd 
munkájuk. A képen a 2017-es adven-
ti vásáron Óbudán, a Fő téren felál-
lított, 16 méter magas, 40 tonnányi 
tűzifából épített „karácsonyfa”.

Három tárlat a Vigadóban –  
Polgár Csaba képző- és iparművész 
Jelhelyzetek című emlékkiállítása 
2018. november 7-től 2019. január 
13-ig látogatható. – A Lelkes család 
tárlata 7 nemzedék 12 alkotójának 
munkáiból válogat. A festő, fotós, 
formatervező, belsőépítész, szobrász, 
kiadványtervező és könyvtervező 
művészek alkotásait 2018. november 
29. és 2019. január 27. között tekint-
hetik meg az érdeklődők. – Kókay 
Krisztina ’75 – A vonal misztériuma 
címmel a grafikus, textilművész szö-
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vött falikárpitjait, textilre festett gra-
fikáit, egyedi és sokszorosított rajzait 
mutatja be a tárlat 2018. december 1. 
és 2019. január 27. között. (Budapest 
V. ker., Vigadó tér 2.)

Nagy mennyiségű pénzérmét, fegy-
vereket, használati tárgyak marad-
ványait tárták fel a szentendrei Fe-
renczy Múzeumi Centrum (FMC) 
régészei Érdnél a Duna-parton. A 
leletek egy 18. század közepén elsüly-
lyedt hajóról kerülhettek a folyóba. A 
Duna szokatlanul alacsony vízállása 
sok amatőrt csábított fémkeresőkkel 
a meder szárazra került szakaszaira, 
így bukkantak az értékes leletre. Az 
elsüllyedt hajót még keresik. 

Az első világháború hősei – Alkalmi 
bélyegblokk kiadásával tiszteleg a Ma-
gyar Posta a világháború hősei előtt. A 
2018. október 25-én bemutatott, 600 
forint névértékű, sorszámozott blok-
kot Hefelle Glória grafikusművész 
tervei nyomán a Pénzjegynyomda ké-
szítette negyvenezer példányban. 

Megnyílt a felújított Szépművésze-
ti Múzeum hároméves, teljes körű 
rekonstrukció után 2018. október 
30-án. A második világháborúban 
jelentős károkat szenvedett, ezért 
csak raktárként használt impozáns 
Román Csarnok mintegy hetven 
restaurátor munkája nyomán a régi 
pompájában látható. A mélyföld-
szinti terek és a Román szárny nagy 
része, valamint az ott rendezett ki-
állítások nyíltak meg. Az összes ál-
landó kiállítás 2019 közepétől lesz 
majd látogatható. (Budapest XIV. 
ker., Dózsa György út 41.)

A csengők királya… – a böszörmé-
nyi csengő címmel nyílt állandó 
kiállítás a Hajdúsági Múzeumban. 
(Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos 
u. 1.) A 2017. december 13-án, Luca 
napján nyílt tárlat a 19–20. század-
ban alkotó, híres Tisza Nagy csen-
gőöntő dinasztia eredeti munkáit 
mutatja be. Az első teremben a réz-
öntés eszközei és archív fotók látha-
tók, a második helyiségben pedig a 
gazdag csengőgyűjtemény. A képen 
az egyik csengő a sok közül. 

Az első világháború befejezésének 
100. évfordulója alkalmából két 
emlékérmét bocsátott ki a Magyar 
Nemzeti Bank 2018. október 16-án. 
A 10 000 forint címletű ezüstérmé-
ből háromezer darab, a 2000 forint 
névértékű színesfém érméből tízezer 
darab készült Bitó Balázs ötvösmű-
vész tervei alapján.

25. betlehemijászol-pályázat – A 
Magyar Kézművességért Alapít-
vány (AMKA) idén is meghirdette 
karácsonyi pályázatát. A beérkezett 
alkotásokból két helyszínen rendez-
nek kiállítást 2018. november 19-
től 2019. január 6-ig: Budapesten a 
Duna Palotában (V. ker., Zrínyi u. 
5.) és Veszprémben a Szaléziánum 
Érsekségi Turisztikai Központban. 
(Vár u. 31.) A népművészek, ipar-
művészek, hivatásos alkotók és lel-
kes amatőrök válogatott munkáiból 
rendezett tárlatok anyagát idén is 
reprezentatív alumban örökíti meg 
az AMKA. A képen a 2017-es kiad-
ványuk címlapja. 

Mesés bábok – bábos mesék. 
Arany János művei és a bábtechni-
kák címmel rendezett tárlatot a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum. (Budapest V. 
ker., Károlyi u. 16.) A 2018. szep-
tember 7-én nyílt kiállítás 2019. 
március 24-ig látogatható.

Kontrasztok/Pixelek – Pápai Lívia 
és Tápai Nóra textilművészek kiál-
lítása a GödöllŐsz Fesztivál kereté-
ben nyílt meg 2018. október 20-án. 
A Gödöllői Iparművészeti Műhely 
alkotóházában, a GIM-házban (Kö-
rösfői u. 15–17.) rendezett tárlat 
2019. január 31-ig látogatható.
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Hírek
Emigráns magyar művészek az 1956-
os forradalomról – A Műcsarnokban 
(Budapest XIV. ker., Dózsa György 
út 37.) 2018. október 19-től 2019. 
január 6-ig látható kiállítás az or-
szágot annak idején kényszerűség-
ből elhagyó, és külföldön alkotó 24 
művész munkáiból.

Bódvalenke, a „festett falu” – A 
200 lakost számláló zsákfaluban 
Pásztor Eszter kezdeményezésére az 
Európai Műhely Kulturális és Köz-
művelődési Társaság európai roma 
művészeket kért fel a tűzfalak festé-
sére. A vállalkozást a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat Közhasznú 
Alapítvány is támogatta. Így jött 
létre a világon egyedülálló szabad-
téri kiállítás, a szekkókkal díszített 
„festett falu” – melyet gyakran téve-
sen freskófalunak neveznek –, ahol 
a 2009-es kezdet óta 18 művész 33 
bevakolt, száraz tűzfalra festett képe 
készült el. A képen az egyik ház ol-
dalát díszítő munka.

6van hatás – A Dobó István Vármú-
zeum 60 éve – 2018. október 16-án 
nyílt a jubileumi kiállítás, melyen 
a gazdag gyűjteményből válogatott 
tárgyakat hat tematika szerint mu-
tatják be. (Eger, Vár köz 1.) A de-
cember 16-ig nyitva tartó tárlaton 
sok műtárgyat most láthat először a 

közönség, többek között a 18. száza-
di visontai sírból kivételes épségben 
előkerült férfidolmányt és -kalapot, 
valamint erdélyi és dunántúli nép-
művészeti tárgyakat. Az elmúlt évek 
régészeti leletei közül kiemelkedik 
a szkíta fejedelemnő halomsírjának 
leletegyüttese, melyet Aldebrő hatá-
rában tártak fel a múzeum régészei: 
aranyveretek, gyöngyök, orsógom-
bok, bronz karkötők és egy vasnyeles 
bronztükör maradványai kerültek elő 
a sírból.

1971. Párhuzamos különidők – A 
Kiscelli Múzeum – Fővárosi Kép-
tár és a tranzit.hu közös kiállítása 
két meghatározó művészgeneráció 
viszonyrendszeréről ad képet. A 
Templomtérben olyan művészek 
munkái láthatók, akik az ötvenes 
években a szocialista realizmus kí-
vánalmaihoz igazodtak, majd a 
kultúrpolitika enyhülését követően 
művészileg továbbléphettek, moder-
nizálódhattak. Az Oratóriumban 
pedig a hatvanas évek végén jelent-
kező művésznemzedék mutatko-
zik be a 2018. október 13. és 2019. 
február 28. között látható tárlaton. 
(Budapest III. ker., Kiscelli u. 108.)

Isten | Nő – A Déví-kultusz és a 
hagyományos női szerepek Indiában 
– A Hopp Ferenc Ázsiai Művé-
szeti Múzeum (Budapest VI. ker., 
Andrássy út 103.) a hindu istennő 
különböző megjelenési formáit mu-
tatja be a 2018. május 11-én nyílt és 
2019. január 6-án záruló tárlatán. A 
kiállított tárgyak túlnyomó többsége 
a múzeum indiai gyűjteményének 
anyagából származik, kiegészítve egy 
kortárs képzőművész, Abhisék Szingh 
munkáival, melyeknek középpontjá-
ban szintén az istennő alakja áll.

Tűzifából készült karácsonyfa – A 
Hello Wood építészeti és design-al-
kotócsoport évek óta több helyen ál-
lít fel tűzifából hatalmas, fenyőt for-
mázó építményt, melynek anyagát a 
karácsonyi ünnepek után a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat juttatja el a 
rászorulóknak. Idén Óbudán, Kő-
bányán és Kecskeméten látható majd 
munkájuk. A képen a 2017-es adven-
ti vásáron Óbudán, a Fő téren felál-
lított, 16 méter magas, 40 tonnányi 
tűzifából épített „karácsonyfa”.

Három tárlat a Vigadóban –  
Polgár Csaba képző- és iparművész 
Jelhelyzetek című emlékkiállítása 
2018. november 7-től 2019. január 
13-ig látogatható. – A Lelkes család 
tárlata 7 nemzedék 12 alkotójának 
munkáiból válogat. A festő, fotós, 
formatervező, belsőépítész, szobrász, 
kiadványtervező és könyvtervező 
művészek alkotásait 2018. november 
29. és 2019. január 27. között tekint-
hetik meg az érdeklődők. – Kókay 
Krisztina ’75 – A vonal misztériuma 
címmel a grafikus, textilművész szö-
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vött falikárpitjait, textilre festett gra-
fikáit, egyedi és sokszorosított rajzait 
mutatja be a tárlat 2018. december 1. 
és 2019. január 27. között. (Budapest 
V. ker., Vigadó tér 2.)

Nagy mennyiségű pénzérmét, fegy-
vereket, használati tárgyak marad-
ványait tárták fel a szentendrei Fe-
renczy Múzeumi Centrum (FMC) 
régészei Érdnél a Duna-parton. A 
leletek egy 18. század közepén elsüly-
lyedt hajóról kerülhettek a folyóba. A 
Duna szokatlanul alacsony vízállása 
sok amatőrt csábított fémkeresőkkel 
a meder szárazra került szakaszaira, 
így bukkantak az értékes leletre. Az 
elsüllyedt hajót még keresik. 

Az első világháború hősei – Alkalmi 
bélyegblokk kiadásával tiszteleg a Ma-
gyar Posta a világháború hősei előtt. A 
2018. október 25-én bemutatott, 600 
forint névértékű, sorszámozott blok-
kot Hefelle Glória grafikusművész 
tervei nyomán a Pénzjegynyomda ké-
szítette negyvenezer példányban. 

Megnyílt a felújított Szépművésze-
ti Múzeum hároméves, teljes körű 
rekonstrukció után 2018. október 
30-án. A második világháborúban 
jelentős károkat szenvedett, ezért 
csak raktárként használt impozáns 
Román Csarnok mintegy hetven 
restaurátor munkája nyomán a régi 
pompájában látható. A mélyföld-
szinti terek és a Román szárny nagy 
része, valamint az ott rendezett ki-
állítások nyíltak meg. Az összes ál-
landó kiállítás 2019 közepétől lesz 
majd látogatható. (Budapest XIV. 
ker., Dózsa György út 41.)

A csengők királya… – a böszörmé-
nyi csengő címmel nyílt állandó 
kiállítás a Hajdúsági Múzeumban. 
(Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos 
u. 1.) A 2017. december 13-án, Luca 
napján nyílt tárlat a 19–20. század-
ban alkotó, híres Tisza Nagy csen-
gőöntő dinasztia eredeti munkáit 
mutatja be. Az első teremben a réz-
öntés eszközei és archív fotók látha-
tók, a második helyiségben pedig a 
gazdag csengőgyűjtemény. A képen 
az egyik csengő a sok közül. 

Az első világháború befejezésének 
100. évfordulója alkalmából két 
emlékérmét bocsátott ki a Magyar 
Nemzeti Bank 2018. október 16-án. 
A 10 000 forint címletű ezüstérmé-
ből háromezer darab, a 2000 forint 
névértékű színesfém érméből tízezer 
darab készült Bitó Balázs ötvösmű-
vész tervei alapján.

25. betlehemijászol-pályázat – A 
Magyar Kézművességért Alapít-
vány (AMKA) idén is meghirdette 
karácsonyi pályázatát. A beérkezett 
alkotásokból két helyszínen rendez-
nek kiállítást 2018. november 19-
től 2019. január 6-ig: Budapesten a 
Duna Palotában (V. ker., Zrínyi u. 
5.) és Veszprémben a Szaléziánum 
Érsekségi Turisztikai Központban. 
(Vár u. 31.) A népművészek, ipar-
művészek, hivatásos alkotók és lel-
kes amatőrök válogatott munkáiból 
rendezett tárlatok anyagát idén is 
reprezentatív alumban örökíti meg 
az AMKA. A képen a 2017-es kiad-
ványuk címlapja. 

Mesés bábok – bábos mesék. 
Arany János művei és a bábtechni-
kák címmel rendezett tárlatot a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum. (Budapest V. 
ker., Károlyi u. 16.) A 2018. szep-
tember 7-én nyílt kiállítás 2019. 
március 24-ig látogatható.

Kontrasztok/Pixelek – Pápai Lívia 
és Tápai Nóra textilművészek kiál-
lítása a GödöllŐsz Fesztivál kereté-
ben nyílt meg 2018. október 20-án. 
A Gödöllői Iparművészeti Műhely 
alkotóházában, a GIM-házban (Kö-
rösfői u. 15–17.) rendezett tárlat 
2019. január 31-ig látogatható.
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