
� Az ismeretlen görl – Huncutságok a pesti
éjszakában címmel nagy sikerû kiállítást
rendezett öt közgyûjtemény és hat magán-
gyûjtô anyagából válogatva Molnár Dáni -
el színháztörténész Budapesten, a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze -
umban. A 2016. december 9-én nyílt, és
meghosszabbítás után 2017. május 7-én
zárult tárlat most Kecskeméten, a Bozsó
Gyûjtemény épületében látható 2017. jú ni -
us 24-tôl augusztus 13-ig. (Klapka u. 34.)

� HEREND I DNEREH címmel nyílt kiállítás
herendi porcelánokból 2017. május 5-én
Gyulán, az Almásy-kastélyban. (Kossuth u.
15.) A tárlat a manufaktúra 16 000 for mát
és közel 4000 mintát tartalmazó anyagá ból
mutat be válogatást az október 1-ig nyit va
tartó tárlaton.

� Kortárs képzômûvészek reflexiói az autiz mus ra
címmel két helyszínen, a Kortárs Mûvé -
szeti Intézetben (Dunaújváros, Vasmû út
12.) és a Szent István Király Múzeum ki -
állítóhelyén (Székesfehérvár, Megyeház u.
17.) látható kiállítás 2017. június 2. és júli us
30. között.

� Múzeumok Éjszakája – az éjszaka, amikor
minden életre kel. – 2017. június 24-én,
szombaton várja a közönséget a nagy sike -
rû rendezvénysorozat. Idén a programok
„fôvárosa” Debrecen, a kiemelt téma pe dig
az értékôrzés lesz.

� Különlegességek, ritkaságok a Szombat he lyi
Képtár grafikai gyûjteményében címmel
nyílt kiállítás 2017. május 11-én. (Rákóczi
Ferenc u. 12.) A képtár 3000 grafikából

álló gyûjteményébôl mintegy 50 alkotást
mutatnak be a június 25-ig látható tárla -
ton: Albrecht Dürer 1511-ben készült fa -
metszetét, 17–18. századból származó vá -
rosképeket ábrázoló grafikákat, valamint
ismert mesterek által készített portrékat.

� Láthatatlan – Elôdeink tárgyai a sötétbôl.
– 2017. április 28. és szeptember 30. kö zött
tapintható a tárlat a Móra Ferenc Múze -
um Kultúrpalotájában. (Szeged, Roosevelt
tér 1–3.) Az elsötétített teremben külön -
bözô néprajzi tárgyakat érinthetnek meg a
látogatók, és a szaglásukat is próbára tehe -
tik.

� Bocskor, csizma, paduka. Kalandozás a láb -
beli körül címmel rendezte költözés elôtti,
utolsó idôszaki kiállítását a Néprajzi Mú -
ze um. (Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér
12.) A tárlat az elmúlt 145 évben gyûjtött
különleges lábbelik, valamint fotók és fil -
mek segítségével vezeti végig a látogatót a
mezítlábasságtól a cipôk történetén. (2017.
március 5-tôl november 30-ig.)

� XXXIX. Nyári Tárlat – A REÖK Regionális
Összmûvészeti Központ 2017. május 20.
és július 16. között rendezi meg biennálé
rendszerû kiállítását, mely az ország egyik
jelentôs képzômûvészeti seregszemléje.
(Szeged, Tisza Lajos krt. 56.)

� Kondor Béla (1931–1972) gyûjteményes
kiállítása látható a Várkert Bazár Tes tôr -
palotájában 2017. március 31. és július 2.
között. (Budapest I. ker., Ybl Miklós tér
2.) A mûvész hatalmas grafikai anyagot,
különleges festményeket, érdekes model -
leket, fotográfiákat hagyott hátra, ebbôl a
gazdag életmûbôl válogat a tárlat.
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� „Nagy halak emlékezete” – A Budapesti
Történeti Múzeum, Budapest Fôváros Ön-
kormányzata és a Pro Cultura Urbis Köz -
alapítvány 2017. márciusában nyilvános
képzômûvészeti pályázatot hirdetett a Mû-
egyetem rakpart elôtti vízfelületen felál lí -
tandó nyári installációra. Április 28-án ne -
vezték meg a húsz pályamû közül kivá lasz -
tott gyôztest, Farkas Zsófia óriás szobor -
kompozícióját (kép), mely júniustól látha tó
majd a Dunán.

� X. Nemzetközi Aventics Pneumobil verseny –
Mérnökhallgatók által tervezett és épített,
sûrített levegôvel hajtott jármûvek verse -

nyeztek 2017. május 5-én és 6-án Eger ben.
7 ország 25 egyetemének 48 csapata állt
rajthoz az idén már tizedszer megren de -
zett versenyen. A Riga Technical Univer -
sity BEST-Riga lett az elsô, 7402 méteres
távolsággal. Alig 200 méterrel maradt le a
Debreceni Egyetem DE-Fônix csapata, a
harmadik helyen pedig az egyetem másik
csapata, a DE-PuffAIR végzett.

� A Museum Dance Off versenyen a miskolci
Herman Ottó Múzeum táncos videója 41
versenyzô közül Európa legjobbjaként ju -
tott a döntôbe, ahol amerikai, kanadai és
ausztrál intézményeket több mint százezer
szavazattal megelôzve világelsô lett a 2017.
május 9-i internetes versenyen. A ferge te -
ges, vidám táncot a múzeum dolgozói, a
Kaffka Margit Általános Iskola és Alapfo kú
Mûvészetoktatási Iskola tánccsoportja mu-
tatják be a videón, melyet a múzeum hon -
lapján – hermuz.hu – bárki megtekinthet.

� „…a kék magasba szállok…” címmel Er -
zsébet királyné tiszteletére rendezett zász -
lókiállítást 19 kortárs textilmûvész, erre az

alkalomra készített munkáiból a Gödöllôi
Iparmûvészeti Mûhely a GIM Házban.
(Körösfôi u. 15–17.) A 2017. április 22-én
nyílt tárlat szeptember 10-én zárul.

� Idômetszetek – Árvay Zoltán képzômû -
vész korszakaiból címmel rendeztek tárla -
tot, mely 2017. május 5. és június 30. között
látható a Gogol 9 Galériában. (Budapest
XIII. ker., Gogol u. 9.)

� Patina címmel látható 2017. május 20. és
július 2. között a XIV. Vásárhelyi Fotó -
szimpózium beszámoló kiállítása a Tor nyai
János Múzeum Alföldi Galériájában. (Hód-
mezôvásárhely, Kossuth tér 8.)

� XXI. Országos Érembiennálé – Az éremmû -
vészek legújabb alkotásait mutatják be a
Soproni Múzeum Lábasházában (Orsolya
tér 5.) 2017. június 18. és augusztus 6. kö -
zött. A Magyar Képzômûvészek és Ipar -
mûvészek Szövetsége, Sopron Megyei Jo gú
Város és a Soproni Múzeum idén a re -
formáció 500. évfordulójára, Arany János
születésének 200 éves, a Soproni Múzeum
150 esztendôs és az Országos Érembien -
ná lé 40 éves évfordulójára emlékezô mû -
veket várt az alkotóktól.

� A bôség zavara – 80 éves a Plakát- és Kis -
nyomtatványtár címmel rendezett kama ra-
kiállítást az Országos Széchényi Könyvtár.
(Budapest I. ker., Szent György tér 4–5– 6.)
Aprónyomtatványok, meghívók, plané tás
kártya, képeslapok, minikártyák, röpla pok,
plakátok láthatók a 2016. október 24-én
nyílt és 2017. július 31-én záruló tár laton.

� Újrahasznosítás építészszemmel. – Az óbu dai
Zichy-kastélyban a Hello Wood szervezé -
sében 2017. április 25. és 28. között hazai
és külföldi építészek részvételével ren dez -
ték meg a Városi Recycling Workshopot
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és Konferenciát. A városfejlesztéssel, ur -
banisztikai témákkal foglalkozó elôadások
mellett 3-5 fôs diákcsapatok is munkához
láttak a felhívás szellemében, miszerint
„Nincs elég ülôhely a köztereken? (…)
Hiányát érzed a köztéri mosdóknak és a
biciklidet sem tudod hová lekötni? (…)”.
Megtervezték és a Flórián téren meg is
valósították a témához kapcsolódó ötle tei -
ket: a hulladék faanyagból készített és le -
festett kerékpártárolót és ülôpadot (felsô
kép), valamint a kényelmetlen távolságra
épített járda és lépcsô miatt a sáros domb -
oldalon való csúszkálást megakadályozó
ügyes lépcsôt (alsó kép).

� A mûvészet rétegzôdései – Le latitudini dell’
arte II. – A 2015. július 12. és augusztus 17.
között a genovai Palazzo Ducaléban be -
mu tatott magyar–olasz kortárs képzô- és
iparmûvészeti kiállítás – melyrôl lapunk
2015/8. számában olvashatnak – kibôvített
anyaggal a Pesti Vigadó V. emeletén lesz
látható 2017. augusztus 9. és október 8.

kö zött. (Budapest V. ker., Vigadó tér 2.) A
magyar alkotók mellett 30 olasz mûvész is
bemutatkozik, közöttük Isabel Consigliere
Sassolini bianchi – Fehér kavicsok címû ins -
tallációjával (felsô kép) és Francesco Vieri
Slowly at High Speed – Lassan nagy sebes -
séggel címû mûvével (alsó kép).
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