
� Pompa és ragyogás – Válogatás a buda pes ti
Iparmûvészeti Múzeum oszmán-török mû -
kincseibôl címmel az Egyesült Arab Emír -
ségekben, a sardzsai Iszlám Civilizáció Mú-
zeumában rendeznek kiállítást 2016. ok tó -
ber 26. és 2017. január 19. között. 45, ma -
gyar és erdélyi fôúri udvarokból származó
16–18. századi mûtárgyat mutat be a tár lat,
szônyegeket, fegyvereket, nyergeket, ló fel-
szereléseket és díszruhákat. A mûtárgyak
biztosítási értéke 9 millió euró.

� PosterFest / BudaPest 2016. – A Magyar
Plakát Táraság a Magyar Mûvészeti Aka -
démia iparmûvészeti tagozatának támo ga-
tásával rendezi meg az ELTE Lágy má nyo-
si Campus Északi Tömb Gömb aulá jában
(Budapest XI. ker., Pázmány Péter sétány
1/a) látható tárlatot 2016. november 3. és
25. között. A három részbôl álló kiállítás
bemutatja az MMA ’56-os pályázatára ér -
kezett, a mûvészeti felsôoktatási intézmé -
nyek tervezôgrafikus-hallgatóinak a 60 év -
vel ezelôtti forradalmat megidézô plakát -
jait, a második részben a hivatásos grafi kus-
mûvészek munkáit, a harmadikban pedig 
a világ számos országából meghívott 40
mû vész 60 plakátját mutatják be.

� Kincseink és egyedi értékeink – Idôképek. –
Két idôszaki kiállítással is ünnepli meg ala -
pításának 120 éves évfordulóját a Magyar
Mezôgazdasági Múzeum. (Budapest XIV.
ker., Városliget, Vajdahunyadvár.) Az egyik
tárlaton a gyûjtemény olyan darabjait mu -
tatják be, amelyeket ritkán láthat a közön -
ség értékes anyaguk (arany, ezüst, gyöngy)
és óvandó állapotuk miatt (kép). Az Idô ké -
pek fotótörténeti kiállítás: a Vajdahunyad -
vár épületét láthatjuk 1890 és 1930 között
készült felvételeken. A múzeum a saját ké -

peit hat másik közgyûjtemény – a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történeti
Múzeum, a Fôvárosi Szabó Ervin Könyv -
tár Budapest Gyûjteménye, a Sport Mú -
ze um, a Budapest Fôvárosi Levéltár és a
Foster Gyula Központ – által ôrzött fo tók-
kal is kiegészítette. A 2016. június 9-én nyílt
két tárlat december 31-ig látogatha tó.

� A világ felett – A Remsey család négy ge -
ne rációja címmel öt helyszínen rendeztek
tárlatot Gödöllôn a városban élt és alko -
tott mûvészek munkáiból. Játszani címmel
Remsey Jenô György festô- és grafikus mû-
vész (1885–1980), Remsey Iván festô- és
grafikusmûvész (1921–2006), Remsey Fló ra

kárpitmûvész (1950–2014) és Rem sey Dá -
vid grafikusmûvész munkái a Gödöllôi Vá-
rosi Múzeumban (Szabadság tér 5.) 2016.
október 14. és 2017. február 26. kö zött lát -
hatók. –  Valahonnan valahová cím mel a
Gödöllôi Iparmûvészeti Mûhely (Körös fôi-
Kriesch Aladár u. 15–17.) Rem sey Flóra és
Remsey Dávid alkotásait mu tatja be októ -
ber 14. és december 18. kö zött. – Egyenes
vonalon címmel a Levendula Galéria (Rem-
sey Jenô krt. 21.) október 14. és december
8. között állítja ki a mûvészcsalád négy tag -
jának grafikáit. – A Gödöllôi Királyi Kas -
tély Rudolf-szárnyában Remsey Flóra kár pit -
mûvész emlékkiállítása látható októ ber 14-tôl
2017. március 5-ig. – Remsey-legen dárium
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címmel a Gödöllôi Városi Könyv tár és In -
formációs Központ (Dózsa György u. 6–8.)
október 14. és november 30. kö zött látha -
tó kiállításon mutatja be a nem ze dé keken
keresztül a városban alkotó mûvé szeket.

� War Games címmel Szabó Ádám mûvé -
szettörténész, szobrász munkáit állítja ki
Serial project sorozatában a Paksi Képtár
(Tolnai út 2.) 2016. október 1. és 2017. ja -
nuár 15. között.

� Keresztes Dóra és Orosz István munkáiból
rendeznek kiállítást 2016. november 29. és
2017. január 21. között a Vigadó Galéria
Alsó- és Földszint termében. (Budapest V.
ker., Vigadó tér 2.) Az egykori Vigadó Ga-
léria 1985-ben rendezte meg az Iparmû -
vészeti Fôiskoláról (a mai MOME elôd jé -
rôl) akkoriban kikerült fiatal grafikus pár
elsô közös bemutatkozását. A mostani tár -
lat az utolsó harminc év munkáiból válo -
gat, de látható lesz néhány az egykor itt be-
mutatott képekbôl is. A képen Keresz tes
Dóra rajza.

� Angyalok és koponyák – ünnepi papírdíszek
Mexikóból. – Különleges rituális kellékek,
festett és nyomott papírdíszek, vidám csont-
vázfigurák (kép) idézik Mexikó színes és
játékos ünnep- és szokásvilágát a Néprajzi
Múzeumban. (Budapest V. ker., Kossuth
Lajos tér 12.) A 2016. március 5-én nyílt ki-
állítás december 31-ig még megtekint hetô.

� Nyomot hagytak – Évszázadok – Személyi -
ségek – Aláírások címmel nyílt kiállítás
2016. március 15-én a Magyar Nemzeti
Levéltár Országos Levéltárában. (Buda -
pest I. ker., Bécsi kapu tér 2–4.) A tárlaton
neves történelmi személyiségek, egyéni sé -
gükrôl árulkodó kézírását tanulmányoz hat-
ják a látogatók 2017. június 30-ig.

� 63. Vásárhelyi Ôszi Tárlat. – Hódmezô vá -
sárhelyen az Alföldi Galériában (Kossuth
tér 8.) látható az idei kortárs képzômû vé -
szeti seregszemlére érkezett mûvek tárlata
2016. október 1. és december 4. között. 133
mûvész mintegy 200 alkotását mutatják be
a közönségnek. A kiállítás fôdíját, a Tor -
nyai-plakettet Kondor Attila grafikusnak
ítélte a zsûri.

� Falikárpitok gigapixeles fotózása az Ipar mû -
vészeti Múzeumban. – Az Arcanum Kft. a
múzeum 15 nagy méretû falikárpitjának gi-
gapixeles fotózását fejezte be a közelmúlt -
ban. A nagy felbontású részletfelvételek
egymás mellé illesztésével több tízmillió
pixelbôl álló, részletgazdag digitális fotó
jön létre. Mivel a gyapjú- és selyemfo nal -
ból szôtt kárpitok rendkívül érzékenyek a
fényre, a múzeum több mint 100 darabból
álló falikárpit-gyûjteményének darabjait
csak ritkán állítják ki. A gigapixeles felvé te-
leknek köszönhetôen mostantól megte kint-
hetô az interneten a gyûjtemény 15 leg je len-
tôsebb darabja: http://gallery.hungari cana.
hu/hu/IMM/

� Kortársunk Szent Márton címmel hirdetett
országos képzômûvészeti pályázatot Szom-
bathely városa. Az 50 mûvésztôl érkezett
61 mû – festmény, grafika, textilmû, szo -
bor, kerámia, fotó – látható a Szom bat he -
lyi Képtár (Rákóczi Ferenc u. 12.) tárla tán,
mely a 2016-os Szent Márton Emlékév ki -
emelt rendezvénye. A szeptember 15-én
nyílt tárlat december 17-én zárul.
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