
Arany János gyermekkorától vonzódott a képi ábrázolásokhoz, a rajzolás öröme egész életében elkísérte, 
így nem véletlen, hogy nyitottan, s ha kellett kezdeményezően vett részt az olyan új technikai felfede-
zések, mint a fotográfia körüli vitákban is. Hivatali tevékenysége során például a fényképezés korszerű, 
praktikus használatáról szerzett tapasztalatokat. Tudomásunk szerint öt portré-jellegű kép készült róla, 
ezek egyike a Petőfi Irodalmi Múzeum új szerzeménye, Országh Antal felvétele az Arany családról. E fotó 
középpontba állításával, illetve az újonnan felfedezett Arany vonatkozású fényképek segítségével meg-
idézzük egyrészt az 1850–1880-as évek fotótechnika-történetét, másfelől a családi, baráti szálak alaku-
lását. Ugyanakkor ráirányítjuk a figyelmet egy elfeledett, de sok irányba vezető életműre, Országh Antal 
grafikus, fotográfus, műfordító, színpadi szerző szerteágazóan értékes munkásságára is. ●

ország(h), Város, híres ember
Arany János és a fényképezés
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018. május 27-ig

Alig több mint 100 éve még olyan játékokat neveztek társasjátéknak, mint a bújócska, a zálogosdi, a barkochba, 
vagy a sport és ügyességi játékok. Azóta az elemekből felépíthető-variálható táblák, a játékosok által irányított komp-
lex karakterek, a filmszerűen összetett sztorik korát éljük. A kiállításon bebarangoljuk a társasok világát az Orszá-
gos Kaszinótól a szabadulószobákig, a malomtól a propaganda játékokon át a Pandemic-ig. Vigyázat, interaktív!

A Kiscelli Múzeum küldetését szem előtt tartva a főváros is számtalan játékban feltűnik: hol csak egy-egy hely-
színt, máskor egész Budapestet bebarangolhatjuk a táblán. A kártyalapokon és a játékterepen kiemelt helyszínek 
nemcsak a város fejlődésének egy pillanatát illusztrálják, hanem a korszak ideológiáját is tükrözik.
Játékosok napja vol3. – 2018. április 29-én, 10.00–20.00 óráig
A hatalmas sikerű első két alkalom után harmadjára is megrendezzük a Játékosok napját a Kiscelli Múzeum Te jössz?! Kiállítás a társasjátékok-
ról című tárlatunkhoz kapcsolódóan. Ezen a napon a kiállítás hosszított nyitvatartással, 20 óráig látogatható.

A Játszóház Projekt közreműködésével megelevenedik a Kiscelli Múzeum szoborcsarnoka, ahol a legújabb és legnépszerűbb mai társasok 
kipróbálására lesz lehetőség játékos kedvű felnőtteknek, gémereknek és gyerekeknek egyaránt. Játékra fel! ● 

te jössz?!
Kiállítás a társasjátékokról
Kiscelli Múzeum, 2018. április 29-ig

Cím-lap-fotó 1976-2006
Tóth József Füles kiállítása
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2018. április 29-ig

Klímaváltozás? Lassan elcsépelt fogalom, mégis minden nap egyre jobban szembesülünk vele. 
Talán észre sem vesszük, mégis eszünkbe jut, hogy a rendkívül szokatlan időjáráshoz köze lehet 

az ember környezetromboló tevékenységének. Mit tehetünk? Legyintünk, nem sok mindent. Pedig változtathatunk hozzáállásunkon, 
felhívhatjuk rá a figyelmet. Például egy fotókiállítással. Kércz Tibor és Komáromi Csaba elhivatott magyar természetfotósként arktiszi és 
az antarktiszi útjaikon több tízezer természetfotót készítettek. Önerőből kivitelezett három sarkvidéki expedíciójuk anyagán át mutatják 
meg az ember felelősségét a változásokért.  A kiállítás üzenetét a múzeum egy több alkalmas előadássorozattal erősíti. ● 
További részletek a múzeum honlapján olvashatók: www.nhmus.hu. 

Tóth József Füles 1960 és 2000 között a magyar reklámfényképezés meghatározó alakja. Szerteágazó tevékenységét 
több száz plakát, naptár, prospektus és egyéb kiadvány fémjelzi. Az MKVM mostani kiállítása az 1976 és 2006 között 
készített számos folyóirat és magazin címlapból nyújt bőséges válogatást. A tárlat április végéig tekinthető meg a múzeum Krúdy-udvarában. ●

olVaDó jöVőnk. az Északi- És 
DÉli-sarkViDÉkek törÉkeny jelene
Kércz Tibor és Komáromi Csaba fotókiállítása a Természettudományi Múzeumban
Magyar Természettudományi Múzeum 2018. április 21-től július 2-ig
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