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Hírek
� Somogyi József – 100 címmel látogatható
tárlat 2016. április 21. és június 26. között
a Pesti Vigadóban. (Budapest V. ker., Vi -
gadó tér 2.) Somogyi József szobrász mû -
vész a budapesti Képzô- és Iparmûvészeti
Gimnázium, majd a Magyar Képzô mûvé -
szeti Fôiskola tanára, késôbb rektora volt.
Születésének 100. évfordulója alkalmából
köztéri szobrászatának dokumentációját,
kisplasztikáinak, érmeinek, rajzainak gyûj -
teményét, valamint az egykori tanítvá nyai-
nak munkáiból összeállított válogatást mu-
tatnak be a kiállításon.

� „Na gyító alatt a pénz” – Érem- és kincs le -
letek Baranya megyében címmel 2016. már-
cius 16. és május 31. között tárják a lá to ga-
tók elé az elmúlt évtizedekben a régé szeti
kutatások során elôkerült számos ér tékes
éremleletet a Janus Pannonius Mú zeum –
Múzeum Galériában. (Pécs, Káp talan u. 24.)

� Színekre hangolva címmel reprezentatív ki -
állítás nyílt 2016. március 31-én az Ipar mû -
vészeti Múzeumban. (Budapest IX. ker.,
Üllôi út 33–37.) A tárlat három termében
színek szerint rendezve – zöld, kék, vörös
– mutatják be a múzeum gazdag és sok szí -
nû gyûjteményébôl összeállított váloga tást,
amelyben egyaránt akadnak jól ismert, és

eddig soha be nem mutatott darabok. A
szín mint formai kritérium alapján került
egymás mellé régi és modern, szakrális és
profán, ünnepi és hétköznapi tárgy. Így az
iparmûvészet valamennyi mûfaját átfogva
sajátos metszetét adják a múzeum gyûjte -
ményének. A képen Melcher Mihály Zöld
disznó címû üvegplasztikája. A kiállítás szep-
tember 4-ig tekinthetô meg.

� Dekor 60/II és Dekor 60/III címmel egy -
mást követô kiállításon mutatja be a Ma -
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeum (Budapest III. ker., Korona tér 1.) a
hazai kirakatrendezô- és dekoratôrképzô
iskolában folytatott szakmai és mûvészeti
képzést. Az elsô tárlat az 1975 és 1995 kö -
zötti idôszak munkáját örökíti meg a tab -
lókon (2016. március 12-tôl április 10-ig),
a második pedig az 1995-tôl 2015-ig tartó
idôszakot, a jogutód Jaschik Álmos Mûvé -
szeti Szakközépiskola Dekoratôr Szakosz -
tálya tevékenységét mutatja be. (2016. áp -
rilis l5-tôl május 15-ig.)

� Mentés másként. – A Van Esély Alapít vány
és a Zöld Pók Alapítvány tíz hajléktalan em-
beren próbált segíteni a Restart prog ram
keretében eszközökkel, képzéssel, gyûj  tés -
sel. Öt fotós: Bihari Ágnes, Flohr Zsuzsi,
Halász László, Kaszics Bálint és Kecske -
méti Dávid két éven keresztül kísérte fo tós-
filmes figyelemmel a tíz hajléktalan sorsá -
nak alakulását. Munkájuk eredményét 2016.
március 23. és április 6. között láthatta a
közönség a Tranzit Art Caféban. (Buda pest
XI. ker., Bukarest és Ulászló u. sarok.) A
kiállítás anyagát a jövôben több helyen is
bemutatják.

� Gyûjtögetôk tárlata. – Akkumulátor cím mel
22 mûvész csoportos kiállítása látható 2016.
április 15. és május 15. között a Budapest
Galériában. (Budapest III. ker., Lajos u.

158.) A tárlat a mûvészet különbözô terü -
letein alkotók közül olyanokat mutat be,
akiknek a munkájában szerepet kap a gyûj -
tési tevékenységükre való utalás. Tárgyak,
motívumok, emlékek, gondolatok halmo -
zását teszik alkotásuk témájává, így a gyûj -
tés-gyûjtögetés mûvészi attitûdjét vehet jük
szemügyre a tárlaton. A képen: Esterházy
Marcell The Circle is Not Round (A kör nem
gömbölyû) 2012-ben készült 140 x 140 cen-
timéteres giclée-printje.

� Levél a tengerrôl címmel Katona Szabó Er-
zsébet textilmûvész munkáiból rendez ki -
állítást 2016. április 14. és május 29. között
a ráckevei Árpád Múzeum Keve Galériája.
(Kossuth Lajos u. 49.)

� A gyûjtô könyve. – Kótai József ötvös mû -
vész Keleti szônyegek címû reprezentatív
kötetét kiállítással egybekötve mutatták be
2016. április 1-jén a Biksady Galéria és
Aukciósházban. (Budapest V. ker., Falk
Miksa u. 24–26.) Ötven év szenvedélyes és
tudományos érdeklôdéssel végzett kutató -
munkájának eredményeként 156 mûtárgy
gyûlt egybe, melyek fotóiból a Co-Libri
kiadó és grafikai stúdió gondos munkával



formált páratlanul szép albumot, mely a
szerzônek köszönhetôen meghökkentôen
gazdag ismeretanyaggal rendelkezik.

� VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Bien ná -
le. „Isten, hazánkért térdelünk elôdbe…”
– Magyar és magyarországi szentek cím -
mel 2016. március 22. és május 29. között
látható kiállítás a Kecskeméti Katona Jó -

zsef Múzeum kiállítóhelyén, a Cifrapalo tá -
ban (Rákóczi u. 1.) Az idei biennáléra 222
mûvész jelentkezett alkotásával, közülük
122 sze repel a tárlaton és a katalógusban.
A meg nyitón adták át a pályázat díjait: a
Magyar Mûvészeti Akadémia Képzômû -
vészeti Ta gozatának különdíját Kustár Gá-
bor szob rászmûvész, Kecskemét Megyei
Jogú Város díját Zelenák Katalin kárpit -

mû vész kapta, a zsûri erkölcsi díját pedig
Széles Judit tex tilmûvész, Olescher Tamás
festô mû vész, Tápai Nóra textilmûvész és
Varga József Zsolt festômûvész vehette át.
Ifj. Gyer gyá desz László, a Kecskeméti Ka-
tona József Múzeum Képzômûvészeti Gyûj -
temé nyé nek vezetôje egyúttal kihirdette a
2018-ban rendezendô IX. biennále témá ját
is, Bosch nyomában címmel.

� 11. madeinhungary + 4. MeeD (Meeting of
European and Central Eastern European
Designers) / Határtalan design. – Cseh,
lengyel, szlovák és magyar bútortervezôk,
belsôépítészek, textil- és formatervezôk al-
kotásait láthatják az érdeklôdôk 2016. áp ri-
lis 10. és május 15. között az Új Budapest
Galériában. (Bálna, Budapest IX. ker., Fô -
vám tér 11–12.) A kiállításon külön egy ség -
ként mutatják be a Moholy-Nagy Mûvé -
szeti Egyetemen tavaly diplomázott forma -
tervezôk munkáit, valamint a textilterve -
zôk és -kivitelezôk Texhibition címû közös
projektjét. 2016. április 9-én a megnyitón
adják át a Határtalan Design Díjakat is.

� Napkelet – Távol-keleti inspirációk a ma -
gyar iparmûvészetben címmel rendez kü -
lönleges élményt ígérô ki állítást 2016. áp -
rilis 13. és május 14. között a Palmetta De -
sign és Textilmûvészeti Ga léria (Budapest
XI. ker., Bartók Béla út 30.) Gyulai Natá lia
textilmûvész, Király Fanni ékszertervezô
mûvész, Tóth-Vásár helyi Réka kokesi ba ba-
készítô mûvész és Tóth Zoltán ékszerter -
vezô mûvész mun káiból. 
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Kérjük, adója 1 százalékával támogassa 
a Magyar Iparmûvészet folyóiratot!

A kedvezményezett adószáma:
18012831-2-41

Nemzeti Mûvészeti és Kulturális
Kapcsolatok Alapítványa

KOSSUTH-DÍJ
Farkas Ádám szobrászmûvész

Nagy Ervin építész
Zelenák Crescencia tervezôgrafikus

SZÉCHENYI-DÍJ
Szakolczay Lajos irodalom- és mûvészetkritikus
A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉP KERESZTJE

(POLGÁRI TAGOZAT)
Kassai Lajos lovasíjász, íjkészítô

A MAGYAR ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE (POLGÁRI TAGOZAT)

Dr. Fodor István régész-muzeológus
A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZJE

(POLGÁRI TAGOZAT)
Fusz György keramikusmûvész

Rományi László iparmûvész, belsôépítész
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

(POLGÁRI TAGOZAT)
Buhály József festô- és grafikusmûvész
Burai István festô- és grafikusmûvész

Gál Tibor Mátyás grafikusmûvész
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT

(POLGÁRI TAGOZAT)
Hidvéginé Chlumetzky Ildikó 

fazekas, népi iparmûvész
Smidt Róbert fafaragó, szobrászmûvész

MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MÛVÉSZE
Benkô Imre fotómûvész

Szegô György látvány- és díszlettervezô, építész
MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MÛVÉSZE

Gombár Judit díszlet- és jelmeztervezô
Kótai József ötvösmûvész

Pázmándi Antal
szobrász- és keramikusmûvész

Somogyi Pál belsôépítész
BALOGH RUDOLF-DÍJ

Horváth Mária Judit fotómûvész
Pataky Zsolt fotómûvész

FERENCZY NOÉMI-DÍJ
Haber Szilvia Adél ipari formatervezô

Marcell Tamás tervezôgrafikus
Püspök Balázs formatervezô

Schuszter István Gusztáv
ékszertervezô ötvösmûvész
Szigeti Szilvia textiltervezô
MUNKÁCSY MIHÁLY-DÍJ
Asztalos Zsolt képzômûvész

Haász Ágnes grafikusmûvész
Kelemen Zénó szobrászmûvész

Nagy Gábor Mihály NAGÁMI szobrászmûvész
Ötvös Zoltán festômûvész
Szabó Ábel festômûvész
Tóth Csaba festômûvész
NÉMETH LAJOS-DÍJ

Jurecskó László mûvészettörténész
TÁNCSICS MIHÁLY-DÍJ

P. Szabó Ernô mûvészettörténész
YBL MIKLÓS-DÍJ

Hônich Henrik (1941–2016) építész
Lantay Attila építész
Viszlai József építész

A Magyar Iparmûvészet szerkesztôsége 
ezúton köszönti tisztelettel a kitüntetett alkotókat.

Állami kitüntetések 2016. március 15. alkalmából
AZ IPARMÛVÉSZET ÉS KÉPZÔMÛVÉSZET TERÜLETÉN ALKOTÓ DÍJAZOTTAK


