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A Szépművészeti Múzeumban 2014 őszén zajló nagysikerű összművészeti előadássorozatban színház, irodalom és képzőművészet 
találkozott. 10 kortárs magyar szerző írt vadonatúj irodalmi szöveget a múzeum állandó kiállításából kiválasztott, egy-egy inspirá-
ló képzőművészeti alkotáshoz, az elkészült irodalmi 
műveket pedig színészek adták elő a múzeumban, 
folytatólagosan és párhuzamosan az esték folyamán. 
Idén a Magyar Nemzeti Galéria lesz a helyszíne a soro-
zatnak, amelynek rendezője a Kossuth- és Jászai-díjas 
Valló Péter. A felkért írók között szerepel – a teljes-
ség igénye nélkül – Spiró György, Rakovszky Zsuzsa 
és Péterfy Gergely, a megidézett művek többek között 
Rippl-Rónai József, Mednyánszky László, Farkas István 
vagy Gulácsy Lajos festményei.
A Galériában sétálva a néző bekerül egy színház és a 
valóság közötti térbe. A színészek az adott festmény 
előterében adják elő az egyes produkciókat, egyszer-
re megelevenítve az írott szöveget és új megvilágítás-
ba helyezve az azt inspiráló műalkotást. A néző saját 
maga döntheti el, mennyi időt tölt el az egyes színhá-
zi jeleneteknél. A színészek a darabokat mind a hat 
estén párhuzamosan és folyamatosan, többször egy-
más után adják elő.
A Magyar Nemzeti Galériában megvalósuló projekt 
különleges, összművészeti élményt nyújt a látoga-
tóknak. A 2015. évi őszi évad egyik legizgalmasabb 
produkciója lesz.
Premier: 2015. október 6., 19.00 óra. További előadá-
sok: október 13., 27., november 3., 10., 17. ●

Nyolcadik alkalommal rendezi meg 2015-ben a Petőfi 
Irodalmi Múzeum a Budapest Transzfer fesztivált, melyen 
minden évben a szervezők egy aktuális témát, művészeti 
ágat vagy tudományterületet emelnek ki és ezzel az iro-
dalom – elsősorban a kortárs irodalom – kapcsolódási 
pontjait veszik górcső alá.
A négynapos rendezvény legfőbb törekvése, hogy az 
irodalmat élményszerűvé tegye, az alkotókat, az írókat 
pedig minél szélesebb körben megismertesse. A Buda-
pest Transzfer közérthető módon nyújt betekintést az 
irodalom jelenébe, népszerűsíti az olvasást, találkozá-

si lehetőséget kínál ismert és elismert szerzőkkel és az irodalmat összefüggéseiben, más művészeti ágakkal való kapcsolódásait feltár-
va teszi központi témájává. A rendezvény egy másik fontos jellemzője, hogy nemzetközi, minden évben nemcsak a magyar, hanem a 
nemzetközi irodalom kortárs alkotói is bemutatkoznak. 
Az idei Budapest Transzferre a gasztronómia iránt szenvedélyesen érdeklődő, a gasztronómiát írásaikba témaként választó vagy tudósként 
a témával foglalkozó szerzőket hívunk meg, és nyitjuk ki ezzel a világ gasztroirodalmi atlaszát, külön hangsúlyt helyezve a kelet-közép- 
európai térségre. Beszélgetünk gasztroirodalomról, irodalmi szakácskönyvekről, bevonjuk a tudományt, nyelvészetet és a pszichológiát, 
ellátogatunk kedvenc szerzőink törzshelyeire egy kocsmatúra során, és lesz – többek között – verskoncert gyerekeknek, brunchfőző és fel-
olvasó írókkal és városi kincskeresőjáték. Részletes program: www.transzferfeszt.blog.hu, www.pim.hu ●

textúra a magyar NemZeti galériábaN 
Képzőművészet – irodalom - színház
Magyar Nemzeti Galéria, 2015. október 6., 13., 27., november 3., 10., 17. 

koNyha-Nyelv: irodalom és gasZtroNómia
Budapest Transzfer VIII. – Nemzetközi Irodalmi Fesztivál
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2015. október 15–18.


