
Az Enigma című kiállítás szereplői különböző műfajokban alkotnak – festészet, 
szobrászat, grafika. Mégis rokon szemléletű művészek, közös vonásuk az az in-
tuitív érzékenység, amely a tudat előtt rejtett létsíkokat fejezi ki. Műveik gondo-
latfolyamok, emóciók szövetéből kibontakozó atmoszférák: rejtvények, amelyek 
elillannak a ráció és a nyelv egzakt fogalmai elől. A kiállítás e belső valóság kü-
lönböző alkotói szellemben fogant variációit mutatja be.

Kiállító művészek: Bikácsi Daniela, Deli Ágnes, Hajdú Kinga, Horváth Kinga, 
Kovács Lola, Krajcsovics Éva, Sóváradi Valéria, Vojnich Erzsébet, Zsemlye Ildikó.

Kurátor: Konkoly Ágnes művészettörténész
FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) ●

eniGma
Festészet, szobrászat, grafika a FUGÁban
FUGA, 2017. szeptember 3-ig

A Kecskeméti Katona József Múzeum vendégkiállítása a tábori bordélyok témáját járja 
körül az első világháború időszakából. Az orvostörténeti érdekességeket, néprajzi tár-
gyakat is felvonultató kiállítás enteriőrök segítségével mutatja be a harcoló katonák lö-
vészárkon túli magánéletét és a nemi betegségek számának csökkentése érdekében lét-
rehozott tábori bordélyhálózat működését. A kiállítás kurátorai Szabóné Bognár Anikó 
és dr. Végh Katalin. A kiállítás megtekintését 16 éven felülieknek ajánljuk! ●

Bővebb információ: www.mkvm.hu

Finnország területének körülbelül egyharmada az északi 
sarkkörön túl fekszik, az országnak ezt a részét nevez-
zük Lappföldnek. A számunkra távolinak és ridegnek 
tűnő vidék fantasztikusan gazdag és változatos tájakat 
és élővilágot rejt, amelyet Timár József természetfotós 
gyönyörű képei mutatnak be. A fotókat 2000 és 2006 
közötti számos finnországi útja során készítette. Fotókat 
láthatunk a szikrázó hórétegről, a nyári világos éjsza-
kákról csakúgy, mint az arktikus körülményekhez alkal-
mazkodott növényekről és állatokról. A természetfotókat az alkotó elbeszélései, magyarázatai, történetei egészítik ki.

A kiállítás része a Finn Nagykövetség Finnország állami függetlenségének 100. évfordulóját ünneplő egész éves 
Suomi 100 programsorozatának. 2017-ben, a jubileum évében Finnország a világon elsőként a természet napját – 
augusztus utolsó szombatját – a nemzeti lobogó kitűzésével ünnepli. A természetfotó-kiállítással a múzeum is csat-
lakozik az ünneplőkhöz. ●

a háború pillanGói
Érosz a Nagy Háborúban
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2017. október 1-ig

a 66. északi szélesséG
Korai tél a Magyar Természettudományi Múzeumban
Fotókiállítás a Finn Nagykövetség szervezésében,  
2017. augusztus 28 – október 2.
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Horváth Kinga: Összekötő X., aquatinta, 2008, 30x30 cm

Tímár József: Darvak


