
Hírek
Napkelettől napnyugatig – Nem-
ze tközi nemezművészeti kiállí tás 
– Egy ősi mesterség újjászüle té sé-
nek 40. évfordulója cím mel nyílt 
kiállítás a Csillagvirág-2001 Ala pít-
vány szerve zésében a Pesti Vigadó 
föld szinti termeiben. (Budapest V. 
ker., Vigadó tér 2.) A 2019. június 
6. és július 21. között nyitva tartó 
tárlaton fali nemezek (kép), mű vészeti 
objektumok, ruházat, kie gészítők és 
játékok láthatók, a kiál lítás központi 
részén közösen készített installációt 
helyeztek el, amely 40 nemezzászlóból 
áll. A 33 magyarországi, erdélyi és 
vajdasági alkotó mellett 17 német, 
norvég, finn, svéd, svájci, holland, 
kirgiz, örmény, egyesült államokbeli 
és japán művész munkái szere pel nek 
a nemezművészetet be mu tató sereg-
szemlén. 

III. Tavaszi Tárlat – A Stefánia 
Szoborpark új kiállítása 2019. áp-
rilis 11-én nyílt és szeptember 25-
ig látogatható a Stefánia Palota 
– Honvéd Kulturális Központban. 
(Budapest XIV. ker., Stefánia út 
34–36.) Idén 26 művész új, nagy 
méretű alkotását mutatják be.

Az új és ismeretlen világ címmel 
kiállítás nyílt a Trapézban. (Bu da-
pest V. ker., Henszlmann Imre u. 
3.) Biró Dávid fotográfus, Jolanta 
Marcolla képzőművész, Murányi 

Mózes Márton szobrász, fotográfus 
és Trapp Dominika fes tő művész 
mun kái láthatók a 2019. május 
29-én nyílt és július 31-én záruló 
tárlaton.

Tolerance Poster Show címmel 
nemzetközi plakátkiállítás látható 
2019. június 4. és augusztus 4. kö-
zött az Anker’t Budapest VI. ker., 
Paulay Ede u. 33. alatti helyi sé gei-
ben. A száz plakátból tíz kintről is 
megszemlélhető, jelezve, hogy a 
plakát az utca művészete.

Az Év Múzeuma díjat, melyet 1996-
ban alapított a Pulszky Társaság, 
2019-ben a nyíregyházi Jósa András 
Múzeumnak ítélték. Az Év Kiállítása 
2019 díjat pedig a Vonalba zárt tör-
té netek című, a székesfehérvári 
Hetedhét Játékmúzeumban meg-
nyílt, Réber László munkáit be mu-
tató állandó tárlat kapta. A díjakat 
2019. május 18-án a Múzeumok 
Majálisán adták át. A képen Réber 
László illusztrációja Lázár Ervin 
A Négyszögletű Kerek Erdő című 
könyvéből. 

Magukra maradt bútorok – Írók 
bútorai a Petőfi Irodalmi Múzeum 
gyűjteményéből. A múzeum által 
őrzött relikviák közül most bútorokat 
mutatnak be a közönségnek a 2019. 
június 22-től 2020. március 1-ig 
nyitva tartó kiállításon. (Budapest 
V. ker., Károlyi u. 16.) A képen Ady 
Endre íróasztala. 

Porcelánra festett kultúrák – A 
Gül Baba Kulturális Központ és 
Kiállítóhely 200 különleges herendi 
porcelánt mutat be. (Budapest II. 
ker., Mecset u. 14.) Japán, kínai, 
indiai és török motívumok díszítik a 
Herendi Porcelánmanufaktúrában 
készült tárgyakat. A tárlat 2019. 
május 31-én nyílt és szeptember 30-
ig ingyenesen látogatható. A kiállítás 
anyagát ez után Isztambulban is 
bemutatják.

A kivétel erősíti a szabályt – Szalay 
Péter szobrászművész munkáit mu-
tat ják be 2019. június 6-tól július 
26-ig az acb NA kiállítóterében. 
(Budapest VI. ker., Király u. 76.) 
A tárlaton látható a művész egyik 
különös alkotása, a rendhagyó mér-
nö ki logikával megépített ötágú 
csil lagforma síkgörbéjét végigjáró 
óra szerkezet, mely elmozdulva más-
más ábrát mutat. 
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XX. Szentesi Aktfotó Biennálé – 
A Szentesi Fotókör 2019. június 
2. és július 28. között huszadik 
alkalommal mutatja be művészi, 
főként fekete-fehér aktfotóit. A 
kiállítás a Szentesi Művelődési 
Központban látható. (Tóth József u. 
10–14.)

Ki géppel száll fölébe – Hommage 
à Radnóti Miklós címmel a Magyar 
Elektrográfiai Társaság kiállítása 
látható 2019. május 14. és augusztus 
31. között az Eötvös10 Közösségi és 
Kulturális Színtér földszinti aulá já-
ban. (Budapest VI. ker., Eötvös u. 
10.) A képen Paul ter Wal mű ve. 

re:flex – Kortárs tervezőgrafikai 
értelmezések a Bauhaus nyomán 
címmel a Kassák Múzeum és a 
MOME közös kiállítást rendezett 
a Kassák Múzeumban. (Budapest 
III. ker., Fő tér 1.) A Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem Tervezőgrafika 
Tanszéke a 2019-es év tavaszi 
szemeszterét a Bauhaus nagy hatá sú 
művészeti iskolája 100 éves évfor-
dulójának szentelte. A tárlat 2019. 
június 1. és szeptember 1. között 
látogatható.

Nikola Tesla – Mind from the 
Future címmel nyílt tárlat 2019. 
má jus 31-én a Tesla Budapestben, 
az Elektrotechnikai Múzeumban. 
(VII. ker., Kazinczy u. 21.) A 
multimédiás kiállításon a tudomány 
a művészettel karöltve idézi meg 

Teslát, nemzetközi és magyar 
művészek alkotásai elevenítik fel 
a rejtélyes zseni életét és mutatják 
be legfontosabb találmányait. A 
rendhagyó, sok élményt kínáló tár-
lat szeptember 1-ig látogatható. 

Jártamban-keltemben Budafok-
Tétényben címmel Kanyó Ferenc 
fotókiállítása látható 2019. június 
18-tól július 31-ig a Szelmann Ház -
ban. (Budapest XXII. ker., Nagy-
tétényi út 306.)

Fiatal Szentendre címmel csere-
kiállítást rendeznek 2019. június 
26. és július 24. között a Vízivárosi 
Galériában. Ezt követően Budai 
értékek, budai polgárok című tárlat 
nyílik szeptember 3-án. A Budai 
Polgár folyóirat fotókiállítása szep-
tem ber 17-ig látogatható. (Budapest 
II. ker., Kapás u. 55.)

Bemutatták az egri borvidék egyedi 
palackjait. Szekszárd és Tokaj 
után most az egri csúcsminőségű, 
Superior és Grand Superior borok a 
csak rájuk jellemző, formatervezett 
palackokba kerülnek (kép). A nagy-
közönség a 23. alkalommal meg-
rendezendő Bikavér Ünnepen, 2019. 
július 11–14. között vásárolhat elő-
ször az új palackokba töltött ita-
lokból.

Herendi trófea a szumó bajnokainak 
– 1986 óta herendi trófeát kapnak 
a japán tradicionális nemzeti sport 
győztesei. Az eddig a Sumo Grand 

Tournamenten 199 alkalommal 
át adott trófea most megújult: a 15 
kiló súlyú, 45 centi átmérőjű, teás-
csészét formázó trófeát Viktória-
minta díszíti, és első alkalommal 
2019. május 26-án adták át a tokiói 
szumóbajnokság győztesének.

Design – Tér- és formakultúra 
címmel jelent meg a közelmúltban 
Géczy Nóra könyve a Scolar Kia dó 
gondozásában. Az építész, tervező-
művész szerző gazdagon illusztrált 
kötete nemcsak a tárgyalkotás ha-
gyományos szempontjait elemzi, 
hanem az újkori kihívásokat is: a 
környezetvédelem, a fenntart ha-
tóság, az emberköz pon t úság és a 
di gi tális technológia ál tal fel vetett 
lehetőségeket is.

Pályázat a hungarikumok nép sze-
rűsítésére – A nemzeti értékek 
meg ismertetésére és a Kárpát-me-
den cei hagyományos öl tö zék kul-
túra továbbörökítésére 220 mil-
lió forintos pályázatot hirdetett az 
Agrár minisztérium. A pályázók 
nyom  tatott és elektronikus kiad vá-
nyok, filmek készítésére, bemu tató-
terek kialakítására, ren dez vé nyek 
szer vezésére költhetik a vissza nem 
térí tendő támogatást.
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