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Wittelsbachok - Sisi családja

- Françoise Gilot jubileumi kiállítása

A

forrás: Várfok Galéria

A

Várfok Galéria művészkörének legendás alkotója, Françoise Gilot idén ünnepli századik
születésnapját. Gilot majd’ nyolcvan évet átívelő festészeti életműve az utóbbi évtizedekben fokról fokra került az őt megillető helyre. Küzdelmes volt számára a „Picasso múzsája” cím
levetése, és annak elérése, hogy a szakma önálló művészként ismerje el. Művei olyan közgyűjteményekben találhatók meg, mint a New York-i The Metropolitan Museum of Art vagy a párizsi Centre Pompidou. A kiállításon látható Robert Capa híres fotója is Gilot-ról és Picassóról.
 Várfok Galéria  NOVEMBER 26. – 2022. JANUÁR 15. k-szo: 11.00–18.00
 INGYENES  varfok-galeria.hu

minden karácsonykor levetített 1955-ös Sisi-sorozat
idilli képet fest Erzsébet királyné gyerekkoráról és családjáról. A Nemzeti Múzeum mostani kiállításán a valóságot
vethetjük össze a ﬁlmes ábrázolással. Száz eredeti tárgy,
köztük Erzsébet királyné kalapja, főkötője, alsószoknyája,
gyémántokkal gazdagon díszített rendi ékszere, valamint
több fényérzékeny, féltve őrzött, ritkán látható fénykép
szerepel a tárlaton. Ezek mellett először tekinthető meg
a múzeum egyik legfontosabb idei vásárlása, a koronázási palást töredéke, amelyet I. Ferenc József és felesége,
Erzsébet királyné koronázása előtt végzett javításakor tett
el emlékbe az egyik mesterember.
 Magyar Nemzeti Múzeum
 NOVEMBER 27. – 2022. FEBRUÁR 20. k–v: 10.00–18.00
 500–1000 Ft
 mnm.hu

Csokoládékatona

Idilltől a végzetig.

- Édes pillanatok a Nagy Háborúból

200 éve született Molnár József

A

tárlat azt mutatja be, hogy került a csokoládé a főurak
asztaláról a katonai ellátmányba. A harcokban a katona
elsősorban a nála lévő élelemre számíthatott. A csokoládé
kis helyen elfért, ízletes, tápláló és frissítő volt, változatossá
tette az élelmezést. A Nagy Háborúban az osztrák–magyar katona porciójában 50 g csokoládét vagy 50 g kakaót
kapott 50 g cukorral. Szeretetcsomagokban özönlött a
frontra, a lövészárokba az otthon melegét varázsolta, a lélek
táplálékául is szolgált. Sérült, beteg, lábadozó katonák gyógyításában nélkülözhetetlen volt. A csokoládékatona című
Strauss-operett (1908) hős svájci tisztje tölténytáskájában
lőszer helyett csokoládét hordott.

M

olnár József a 19. század ismert és elismert
festője volt, Munkácsy Mihály és Szinyei
Merse Pál kortársa. Festményei – például a kiállításon is látható, Dezső vitéz áldozatvállalását
ábrázoló mű – 1855-ben az elsők között kerültek
közgyűjteménybe, sőt, litografált változatuk
az otthonokba is eljutott. A tárlat közel ötven
műve, graﬁkája, festménye és fényképe közül
többet ritkán vagy most először láthat a közönség. Molnár portréfestőként kezdte karrierjét,
de festett csendéleteket, vallásos képeket,
foglalkozott fényképészettel. A zsáner- és
tájfestészet egész munkásságát végigkísérte, de
történelmi képével vált igazán sikeressé.
 Magyar Nemzeti Galéria
 NOVEMBER 18. – FEBRUÁR 27. k–v: 10.00–18.00
 1600–3200 Ft  mng.hu

forrás: MNM

Molnár József: Idill Pompejiben / forrás: MNG

 Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum, Kultea
 DECEMBER 3. – 2022. MÁJUS 1.
k–v: 10.00–18.00
 500–1000 Ft
 mkvm.hu
forrás: Vendéglátóipari Múzeum
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Burai retrospektív

A

2017-ben elhunyt Burai István
debreceni festő, graﬁkus és szobrász életművét tekinti végig a kiállítás. A
művész jellegzetes karakterjegyei könynyen felismerhetők, azonban a technikai
kísérletek gazdagságára eddig kevesebb
ﬁgyelem vetült. Korai tusrajzain Kondor
Béla és Szalay Lajos hatása érezhető, festészete pedig Marc Chagall, Pablo Picasso
hatásának nyomait viseli magán.
A kiállítás a korai papírmetszeteit, realisztikus, plan air hatású tájrajzait, absztrakt
igényű táblaképeit és szabad vásznait
is bemutatja.

GÁLAKONCERT

A RAM

SZÍNHÁZBAN

 MODEM Modern és
Kortárs Művészeti Központ, Debrecen
 NOVEMBER 13. – 2022. FEBRUÁR 20.
k–v: 10.00−18.00
 450–1100 Ft  modemart.hu

forrás: Dankó Imre

Az emlékezés formái

A

bemutatott kortárs művészeti projektek az emlékezés formái és az öt érzékünk köré épülnek. A tapintással érzékelt vagy sötétben kitapogatott tárgy vizuális
emlékképeinket hívja elő, a színek élményeket, hangulatokat idéznek, mint ahogy a zene is képes erre. Egy
valaha látott forma vagy mozdulat is „déjá vu” élményt
kelthet bennünk. A teába mártott keksz íze az eltűnt
idő, az egykori gyerekkor nyomába vezeti a regényíró
Marcel Proustot. A pécsi Zsolnay Negyedben található
kiállítás folyamatosan épül és átalakul. Két részletben
valósul meg: az első december 9. és január 20. között
látogatható, a második 2022. január 20. és február 20.
között tekinthető meg.
 M21 Galéria, Pécs  1000-1500 Ft
 DECEMBER 9. – 2022. JANUÁR 20. k–v: 13.00–17.00
 m21.pecsigaleriak.hu
forrás: M21 Galéria
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A Duna Szimfonikus
Zenekar a Virtuózok
közreműködésével,
egyedülálló 3D
látványvetítéssel
A RaM Színház by Freelusion ünnepi élményprogrammal
köszönti az újévet. A színház január 2-án a Duna Szimfonikus
Zenekar nagyszabású gálakoncertjével, eddig nem látott,
egyedülálló látványvilágú összművészeti – fénnyel és zenével
aláfestett – produkcióval nyitja meg a 2022-es esztendőt,
ezzel megalapozva a klasszikus zenei élményekben gazdag
évkezdést. A koncert fényét emeli, hogy közreműködőként
fellépnek a Virtuózok ﬁatal tehetségei.
A RaM Színház falai között 2022. január 2-án, 19:00 órai
kezdéssel csendül fel a leghíresebb klasszikus zenei művekből
összeállított program a Duna Szimfonikus Zenekar és a
Virtuózok ﬁatal szólistáinak előadásában. A színház által
nyújtott meghitt hangulatú, bensőséges légkör, és a Duna
Szimfonikus Zenekar előadása, kiegészülve a Virtuózok
ﬁatal tehetségei – név szerint Lana Zorjan, Bánkövi Bence
és Lugosi Dániel Ali – világszínvonalú játékával, egy minden
szempontból páratlan koncertélménnyel ajándékozza meg
a közönséget. A zenekart a Kossuth- és Primissima díjas,
érdemes művész karmester, Kovács János vezényli. Az est
a Freelusion fantasztikus, hazánkban egyedülálló vizuális
látványvilágával válik még emlékezetesebbé, ahol a dallamok
valósággal életre kelnek.
Az 1961-ben alapított Duna Szimfonikus Zenekar fennállása óta megannyi rangos hazai és külföldi hangversenyen
kápráztatta már el a közönséget. Számos magyar vendégművész és külföldi világsztár lépett már a fel zenekarral, többek
között az olasz származású Giuseppe di Stefano operaénekes,
az ír James Galway fuvolaművész, vagy éppen az amerikai
Ray Charles jazz világsztár. Ezúttal pedig a RaM Színházban a
Virtuózokkal karöltve örvendeztetik meg újra a közönséget.
Jegyek kaphatók a helyszínen,
illetve a Jegy.hu online jegyirodában!
A Papageno olvasói számára RaMPapageno10
kóddal 10%-os kedvezményt biztosít a színház a
koncertjegy megvásárlásához.
Helyszín: RaM Színház, Budapest,
XIII. kerület, Kárpát utca 23.
Időpont: 2022. január 2. 19:00

