
Szépek a fekete lapokon megjelenô, Schéner kör -
nyezetében látható tárgyakról készült színes fotók is.
Ugyanúgy a negyedik, Mûvek rész képei (az ötödik a
Mûtárgyjegyzék), az egyedi és csoportos tárgyfotók, 
a köztéri munkák és a rajzok változatosan keretezett
reprodukciói. Az alkotások között, jó ritmusban vál -
takoznak a nagyobb betûmérettel szedett, a mûvész -
tôl vett idézetek. (Minden szöveg angol fordítása is
helyet kapott a könyvben.)

Ezek a relatíve rövid, de lényeges állásfoglalásokat,
vallomásokat közlô idézetek hallatlanul érdekfeszí tô vé
teszik a válogatás egészét, és tényleges fundamen tu -

mául szolgálnak a schéneri játékelméletnek és -gya -
korlatnak. GOPCSA KATALIN

mûvészettörténész

(Schéner: Játék/Plasztika/Rajz. Schéner: Toys/Sculptures/
Dra wings. Szerk. Schéner Ildikó, ford. Sue Foy. A békés -
csa bai Meseház és a Schéner-hagyaték kiadványa, Mese -
házi Alapítvány, Békéscsaba, 2017, 144 p.)

Az óvodai kosarak terve (lásd e számunk hátsó borítóján) 
és a táskák fotója megjelent Schéner Mihály Magyar

játékfundamentum I–IV. címû köteteiben (Szeged, 1999–2001).
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� Mesék álló- és mozgóképeken címmel a 80
esztendôs Gyulai Líviusz grafikusmûvész
alkotásaiból rendeztek tárlatot 2017. no -
vember 3. és 2018. január 28. között a Vi -
gadó Galéria V. emeletén. (Budapest V. ker.,

Vigadó tér 2.) Az életmû zömét bemutató
kiállításon grafikák, könyvillusztrációk és
animációs filmekhez készített alkotások
kaptak helyet. Monitorokon az animációs
filmek megtekinthetôk, a vitrinekben az

általa illusztrált könyvek láthatók. A képen
Gyulai Líviusz egyik munkája: Az öreg Ca -
sanova.

� Két dallam címmel Penkala Éva textil mû -
vész és Scherer József formatervezô mû -
vész kiállítása 2017. december 5-tôl látha  tó
a Vigadó Galéria földszintjén. (Budapest
V. ker., Vigadó tér 2.) A mûvész házaspár
tárlata 2018. január 22-ig tart nyitva.

� XVI. Karácsonyi Tárlat – Víziók címmel a
Magyar Kárpitmûvészek Egyesületének
kiállítása 2017. november 29-tôl decem ber
19-ig látogatható a Vízivárosi Galériában.
(Budapest II. ker., Kapás u. 55.)

� Aranyvilla díj – A Kortárs Magyar Szô nyeg-
tervezôk Fesztiválját I. Rug Art Fest – Szô -
nyegre hangolva 2017 címmel rendezték meg
2017. október 7. és 22. között a Bálna I.
emeletén (Budapest IX. ker., Fôvám tér
11–12.), a CAFe Budapest Kortárs Mûvé -
szeti Fesztivál keretében. A záróren dez vé -
nyen adták át a Szônyeg Tervezôk Tár sa -
sága (SZETT) által alapított Aranyvilla
díjat, mellyel a legtöbb szavazatot elért
alkotókat jutalmazták. A szakmai díj idei
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nyertese Vándor Krisztina, a közönség
díját pedig Brinkus-Vándor Kata kapta.

� Karácsonyi kirakatverseny 2017 – Belváros-
Lipótváros Önkormányzata versenyt hir -
detett Budapest V. kerületében. A pályá zat
célja, hogy a belvárosban ünnepi díszbe öl-
tözzenek a kirakatok advent idôszakában
és az üresen álló kirakatok is megszépül je -
nek.

� HuGlass 2017 – A Magyar Üvegmû vé sze ti
Társaság 2017. október 18. és november
12. között tartotta idei seregszemléjét. A
Szent István-bazilika (Budapest V. ker.,
Szent István tér 1.) tetôtéri lovagter mé ben
rendezett nagyszabású tárlaton (kép) 44
hazai és 3 külföldi üvegmûvész munkáit
mutatták be.

Magyar vitorláshajó külföldi sikere – A pa loz-
naki székhelyû Flaar karbon verseny ha jó -
ja, a Flaar M37 meghívást kapott a rangos
European Yacht of the Year versenyre,
mely az év legjobb európai jachtjait díjaz za.
A magyar vitorlás a Special Yachts kate -
gó  riában esélyes a gyôzelemre. Alkotója,
Déry Attila, Fa Nándor Spirit of Hungary
nevû földkerülô vitorlásának társter vezô -
jeként is ismert. A gyôztest 2018 január já -
ban a düsseldorfi hajókiállításon hirdetik ki.

� A NASA szakcsillagászai 2017-ben már két szer,
május 20-án és november 2-án válasz tot -
ták a nap képének Bagi László asztrofotós
felvételét. Májusban a 21 millió fényév tá -
volságra lévô M101, Szélkerék galaxisról
17 órányi expozíció után készült képét,
no vemberben az NGC891 elnevezésû, 30
millió fényév távolságban található ga -
laxist és környezetét, 25 órás expozícióval
megörökített felvételét találták a legjobb -
nak.

� Erzsébet – Sissi és a magyarok címmel nyílt
idôszaki kiállítás Bécsben a Hofburgban
az Osztrák–Magyar Monarchia alapítá sá -
nak, valamint Ferenc József és Erzsébet
koronázásának 150. évfordulója alkalmá ból.
A relikviák között szerepelnek Erzsébet
osztrák császárné és magyar királyné által
a gödöllôi kastélyban használt herendi
porcelánkészletek, valamint a Szent Koro -

na egyik, ugyancsak Herenden készült má -
solata, hiszen az eredetivel zajlott a koro -
názási szertartás a Mátyás-templomban. A
2017. június 23-án nyílt tárlat 2018. janu ár
7-ig tekinthetô meg.

� A reformáció tiszteletére emlékforrást avat -
tak fel 2017. október 22-én a budai Vár ban,
az Anjou sétányon, a Murad pasa torony
területén. Az emlékmûvet, mely egy Lu -
ther-rózsát szimbolizáló kôkút, közepén az
úrvacsorai kehellyel, Kovács Miklós épí -
tész tervei alapján a Reformáció Emlék bi -
zottság és a Budavári Önkormányzat ál lít -
tatta.

� Faragott falu – Kisgyôrben látható Kö -
zép-Európa legnagyobb betleheme, mely
17 szoborból és 4 templomtoronyból áll.
A helységet 127 fából faragott köztéri szo -
bor díszíti, s ezek között a betlehemes al -
kotást csak egynek számítják a helybeliek.

� A 70 éves Szatyor Gyôzô grafikus, festô és
faszobrász életmû-kiállítását rendezik meg
2017. december 2. és 2018. január 22. kö -
zött a Vigadó Galéria alsó szintjén. (Bu da -
pest V. ker., Vigadó tér 2.) A képen Sza -
tyor Gyôzô Bogdásán, 2015-ben készült
egyik munkája, a Tornác.
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