
� Ábrák a valóságban címmel nyílt meg 2017.
január 26-án Rudas Klára kiállítása a Knoll
Galériában. (Budapest VI. ker., Liszt Fe -
renc tér 10.) A Magyar Képzômûvészeti
Egyetemen 2014-ben végzett mûvész a fes-
tészetbôl induló installációival az abszt rakt
struktúrák lehetôségeit vizsgálja. A tárlat
március 18-án zárul.

� Red Dot designdíjat nyert Palotai Gábor, a
MOME Svédországban élô címzetes egye -
temi tanára a Textile Graphics címû mun ká-
jával a legutóbbi esseni megmérettetésen,
ahol 5214 pályamûbôl válogatott a zsûri. A
svéd Anna Kraitznak tervezett bútor texti -

len tipográfiai kísérletek eredménye, be tûk
és szimbólumok együttese adja a mintáza -
tot.

� Látványtér 2016. – A Magyar Alkotómû -
vészek Országos Egyesülete és a Magyar
Látvány- Díszlet- és Jelmeztervezô Mû vé -
szek Társasága szakmai kiállításának 2017.
január 5-én rendezett záróünnepségén ad -
ták át a szakmai díjakat a FUGA Budapes ti
Építészeti Központban. (Budapest V. ker.,
Petôfi Sándor u. 5.) Az Év Jelmezter vezô je
címet Nagy Fruzsina, az Év Díszletter ve -
zôje címet pedig Bagossy Levente és Khell
Csörsz nyerte el.

� Bôr, szôr, csont címmel Molnár Imre bôr -
mûves iparmûvész munkáiból az Erdély
Mûvészetéért Alapítvány rendezett 2017.
január 31. és március 10. között látható ki -
állítást az E-Galériában. (Budapest V. ker.,
Falk Miksa u. 8.)

� Viva Arte Viva címmel rendezik meg az 57.
Velencei Nemzetközi Képzômûvészeti Bi -
ennálét 2017. május 13. és november 26.
között. Magyarországot Várnai Gyula Bé -
két a világnak! (Peace on Earth!) címû pro -
jektje képviseli majd, melyet a beérkezett
11 pályamû közül ítélt legjobbnak a zsûri.

� Kilátó a Prédikálószéken. – Átadták a Viseg-
rádi-hegység 639 méter magas csúcsán, a
Prédikálószéken a Koller József építész
ter vei alapján készült 12 méter magas, fá -
ból épült kilátót, melynek három, felfelé
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elôadást, a vár teljes belsôépítészeti tervezését Lu kács Zsófia
belsôépítész ismertette. Golda János épí tész és Hámory Judit
belsôépítész elôadása betekin tést nyúj tott a piarista szerzetesrend
által fenntartott iskolák és kapcsolódó létesítmények teljes körû
újjá építési és korszerûsítési tervezésébe. Lasetzky Fri gyes építész
egy magántulajdonban lévô, a budai Várban található lakóépület
felújítását ismertette a jelenlé vôkkel, a komplett belsôépítészeti
tervezésrôl Hefkó Mihály belsôépítész tartotta meg elôadását. A
kon fe rencia tematikájához lazán kapcsolódott Bugár-Mé száros
Károly építészettörténész vetítettképes mes terkur zu sa Spiegel

Frigyes építész, belsôépítész és bútortervezô 1896–1912 között
készült szecessziós alkotásairól. A konferencia résztvevôi a
találkozó tanulságait érté kel ve kifejezték abbéli reményüket,
hogy a 2017-ben megrendezésre kerülô jubileumi zsennyei BOT
ren dezvényen a belsôépítész környe zet tervezô mûvészek vállát
immár a szakma megújí tásának kellemes súlya fogja terhelni a
mûvészeti ágak szuverén létjogo sult sá gának meghatározásából
fakadó szembenállás he lyett.

KEPPEL MÁRTON
mûvészettörténész
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haladva egyre szélesedô teraszairól foko -
za tosan nyílik ki a Dunakanyar panorá má -
ja. Az egyes szinteken a térségben jelentôs
szerepet játszó magyar királyok emlékét
elevenítik fel a kézzel festett tájékoztató
táblák. A legfelsô szinten két webkamerát
is elhelyeztek, és a környéken hozzáfér he -
tô az ingyenes wifi-kapcsolat is.

� Balázs Attila nyerte a 35. Magyar Sajtó -
fotó Pályázat MÚOSZ Nagydíját A ma guk
közé Down-szindrómás iskolásokat befogadó
osztályközösség címû sorozatával. Az André
Kertész-nagydíjat pedig Szekeres Máté Ve -
sebeteg címû sorozata nyerte el. A Magyar
Újságírók Országos Szövetsége által kiírt
pályázaton 234 fotós vett részt 6259 mun -
kával. A 12 kategóriában díjazott felvéte -
lekbôl a Robert Capa Központban (Buda -
pest VI. ker., Nagymezô u. 8.) 2017. már -
cius 27-én kiállítás nyílik, mely május 21-ig
tekinthetô meg.

� Megformált valóság címmel hirdetett pá -
lyázatot a Szikra Galéria (Jászberény, Rá -
kóczi út 40.) a megnyitásának negyedik év -
fordulója alkalmából. Grafikát, festményt,
tûzzománc alkotást, kisplasztikát, szobrot
várnak 2017. május 5-ig a kortárs magyar
képzômûvészetet bemutató tárlatra. A pá -
lyázat eredményhirdetése és a díjátadás
június 17-én lesz, a Múzeumok nappala és
éjszakája program keretében.

� A jövô kapuja – Egy új generáció mûvészete
Japánban címmel nyílt 2017. február 3-án
kiállítás az Új Budapest Galériában. (Bu -
da pest IX. ker., Fôvám tér 11–12.) Tizen -
egy elismert fiatal japán mûvésznek a 21.
század elején készült munkája – festmény,
szobor, installáció, fotó, videó – kapott
he lyet a március 12-ig látható tárlaton.

� Tárgyiasult gondolatok 2. Értékek Borsodból,
Abaújból és Zemplénbôl címmel jelent meg
Kégl Ildikó könyve, melyben húsz, a kör -
zetben élô kézmûves alkotót mutat be, töb -
bek között hímzettparaszting-készítôt, nép -
mûvészetibaba-készítôt, bútorfestô népi
iparmûvészt, késkészítôt, szûcsmestert. A
kötetet a benne szereplôk munkáiból ren -
dezett kiállítással egybekötve mutatták be
Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban.

� Átadták a megújult Bibliamúzeumot. – A Du -
namelléki Református Egyházkerület Rá -
day Gyûjteményének épületében (Buda -
pest IX. ker., Ráday u. 28.) 2011-ben zár ták
be a Bibliamúzeumot, azóta 200 millió fo -
rintból felújították, kibôvítették, a ro mos
pincét és kazánhelyiséget korszerû kiállí tó -
térré építették át. 2017. január 19. óta is mét
látogatható a Szentírás világát bemutató
tár lat.

� A magyar art deco építészet – Hungarian Art
Deco Architecture címmel nyomtatásban is
megjelent Bolla Zoltán elektronikus köny-
vének elsô része, mely 1000 színes és ar -
chív fotón mutat be 400 épületet. A köny -
vet az Iparmûvészeti Múzeum Shopjában
mutatták be 2016. november 24-én. A hat -
évnyi, 20 000 kilométernyi belföldi és kül -
földi kutatóút eredményének második kö -
tete az év végén várható.

� Káosz és rend címmel hirdette meg idei
képzômûvészeti pályázatát a Magyar Al -
ko tómûvészek Országos Egyesülete. A pá -
lyázat érdekessége, hogy az elfogadott mû -
veket nem eredetiben, hanem 100x70 cm-
es nyomatokon láthatja majd a közönség
2017. szeptember 5. és november 15. kö -
zött Szegeden a Reök-palotában. (Tisza
Lajos krt. 56.)

� Chlorella oxigénpavilon. – Az Inhabitat on -
line magazin a jövô zöld-designereit ke -
res te pályázatán, és a világ minden tájáról
vár ta a merész elképzeléseket. A verseny
nagy díját Miklósi Ádám kapta Chlorella oxi -
génpavilonjáért, és ô lett a Gyógyító he -
lyek kategória gyôztese is. A tereken, par -
kokban elhelyezhetô pihenôpavilonban a
nap energiája keringeti a levegôt tisztító
algás vizet.
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� Madarassy István szoborképeibôl nyílt ki -
állítás 2016. december 7-én Firenzében a
Museo Casa di Dante emlékházban. Ma -
darassy István az Isteni Színjáték (Divina
Commedia) ihlette munkáival, a Pokol és a
Purgatórium után most a Paradicsom képei -

vel mutatkozik be az olasz közönségnek a
2017. március 26-ig nyitvatartó kiállításon.

� Három kiállítás a Pesti Vigadóban. – Prut kay
Péter Grafikáktól a dobozképekig címmel
mutatja be dobozokba zárt tárgyössze állí -

tásait 2017. január 18. és március 12. kö -
zött. (A képen Prutkay Péter: Hírvivôk, a
végtelen véges.) – Kubinyi Anna (1949–2015)
textilmûvész Csíksomlyói imatextilje látható
(2017. február 2. és március 31. között) a
csíksomlyói zarándoklat 450. évfordulója
alkalmából. – Kép/Társak címmel a Ma gyar
Mûvészeti Akadémia Film- és Fotómûvé -
szeti Tagozata tárlatának koncepciója a ba -
rátság mint kötelék. Ennek jegyében a ta -
gozat egy akadémikus tagja meghívott ki -
állítótársnak egy nem akadémikus alkotót.
(2017. február 4-tôl április 2-ig, Budapest
V. ker., Vigadó tér 2.)

� Tettek ideje. Lakhatási mozgalmak a 20. szá -
zadban címmel nyílt idôszaki kiállítás a Kas-
sák Múzeumban. (Budapest III. ker., Fô tér
1., Zichy-kastély.) A Petôfi Irodalmi Mú -
zeum filiáléjában a 2017. január 26-án nyílt
tárlat április 2-án zárul.
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Tisztelt Olvasóink,
Elôfizetôink!

Ettôl az évtôl lapunk 
nyolc alkalommal jelenik meg, 

számonként bôvebb, 60 oldal terjedelemben. 
Az éves elôfizetési díj változatlan, 

7500 forint.
a Magyar Iparmûvészet szerkesztôsége
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