
Hírek
Állapotfelmérés Pécs | 2019 címmel 
pécsi és baranyai képzőművészek 
kiállítása látogatható 2020. január 
24. és március 22. között az M21 
Galériában. (Pécs, Major u. 21.)

100 éve Trianon – 1000 éve ma-
gya rok. A trianoni békediktátum 
százéves és a nemzeti összetartozás 
ezer éves eszméje tiszteletére a Ma-
gyar Éremkibocsátó Kft. 24 karátos 
arannyal bevont, 33 milliméter át-
mérőjű, 15 gramm súlyú emlék érmet 
(kép) készített, melynek elő  lapján 
a szétválasztott magyar vi  dé keket 
össze tartó turulmadár, hát   lapján 
pedig Hungária istennő és az elcsatolt 
területek láthatók. Az em lékérmet 
csak Ma gyarországon forgalmazzák.

A klasszikus szépség mestere 
címmel Kisfaludi Strobl Zsigmond 
(1884–1975) szobrászművész alko-  
tásaiból rendeztek tárlatot a kapos-
vári Rippl-Rónai Múzeum első 
emeleti kiállítótermében. (Fő u. 10.) 
A kiállítás 2020. január 24-én nyílt 
és március 22-ig látható.

Gödöllő szubjektív címmel tizen-
kilenc művész alkotásait mu tatja 
be 2020. február 15. és március 12. 
között az Artézi Galéria, a független 
művészek társulása. (Bu dapest III. 
ker., Kunigunda útja 18.)

Szlávicstól Szlávicsig – Idősebb és 
ifjabb Szlávics László művei még 
2020. március 22-ig láthatók a Szol-
noki Galériában. (Templom út 2.)

Lehetőség, Fenntarthatóság, Mobi
li tás – e három témában hir det ték 
meg a 2020-as dubaji világkiállítást. 
A magyar pavilon, melyet Csernyus 
Lőrinc tervezett, a Mobilitás szek-
cióban kapott helyet. A WHB-
ÉPKAR Építőipari Kft. építi majd 
fel a 2020. októbertől 2021 áp ri li s-
áig látható világszemlén. A képen a 
pavilon látványterve. 

Álmos és Előd szobra – 2020 január-
jában előkerültek a Halászbástya 
elve szettnek hitt szobrai a második 
világháborúban megsérült Dísz 
tér 2. szám alatti egykori külügy-
minisz térium picéjének feltárá sa kor. 
Álmos és Előd szobra (kép) resta u-
rá lás után a Budapesti Történeti 
Mú ze umba kerül. 

A kortárs ékszer – fiatal ékszer-
mű vészek mutatkoznak be 2020. 
február 15. és május 10. között a 
Gödöllői Iparművészeti Műhelyben. 
(Körösfői u. 15–17.) Egy-egy asz-
ta lon mutatják be munkáikat és 

koncepciójukat a meghívott ter-
ve  ző művészek: Börcsök Anna, 
Fazekas Veronika, Fekete Fruzsi, 
Horányi Kinga, Lőrincz Réka, 
Neuzer Zsófi, Tengely Nóra, Vági 
Flóra és Veszprémi Gabriella. A 
képen Lőrincz Réka alkotása.

Derkó 2020 – Képzőművészeti 
ösz tön díjasok pályázati kiállítását 
rendezik meg a Műcsarnokban 
2020. február 21. és április 19. 
között. (Budapest XIV. ker., Dózsa 
György út 37.)

A XX. Szentesi Aktfotó Biennálé 
orosházi bemutatója – A Szentesi 
Fotókör felvételeiből rendezett 
kiállítás 2020. január 22. és március 
20. között látogatható a Városi 
Képtárban. (Thék Endre u. 1.)
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Fotó: Magyar Éremkibocsátó Kft.

Tradíció és reflexiók a Magyar 
Állami Népi Együttes jelmezeinek 
tükrében – Furik Rita és Szűcs Edit 
jelmeztervezők munkái láthatók 
a Hagyományok Háza kiállításán 
2020. január 25. és április 15. között. 
(Budapest I. ker., Corvin tér 8.)

Himnusz – A magyar nép imái. 
A Magyar Művészeti Akadémia 
Népművészeti Tagozatának akadé-
mi kus és köztestületi tagjai a 
magyar kultúra napja alkalmából 
mutatták be azon alkotásaikat, ame-
lyeket nemzeti imádságaink, egy-
házi himnuszaink és népénekeink 
inspi ráltak. A 2020. január 23-
án megnyílt kiállítás április 5-ig 
látható a Vigadó Galéria 360 
négyzetméteres V. emeleti kiállí-
tótermében. (Budapest V. ker., 
Vigadó tér 2.)

Nyomtass hidat! II. – Országos, 
3D nyomtatóval készített hídépítő 
ver senyt hirdetett a Budapesti 
Gépészeti Szakképzési Centrum 

Mechat ronkai Szakgimnáziuma kö-
zép iskolás diákok számára. A ver-
seny ben háromfős csapatok vesznek 
részt: két diák és egy kísérő tanár. A 
szabályok meglehetősen szigorúak, 
számtalan technikai, méret- és súly-
beli előírásnak kell megfelelniük a 
pályamunkáknak. A döntőt 2020. 
március 13-án rendezik, s az a csa-
pat lesz a győztes, amelynek a 3D 
nyomtatóval megalkotott híd szer ke-
zete a legnagyobb terhelést bírja el.

„Játszani, játszani, játszani aka
rok!” – avagy Vitéz László ván dor-
úton címmel Kemény Henrik báb-
művészre kiállítással emlékezik a 
Vojtina Bábszínház Debrecenben. 
(Kálvin tér 13.) A 2020. január 
29-én, Kemény Henrik 95. szüle-
tésnapján nyílt tárlat március 15-én 

zárul. A rendezők a gazdag hagya-
tékból nemcsak a bábjaiból, hanem 
fotóiból, tárgyaiból is válogattak, 
így látható például az a barna, bábos 
bőröndje is (kép), mellyel bejárta a 
világot.

Vászon helyett drágakő – 2016-ban 
került elő a felújításra, költözésre 
ké szülő Iparművészeti Múzeum 
rak  tárában egy poros dobozból 
Antonio Tempesta (1555–1630) 
itáliai művész kék drágakőre, la pis 
lazu lira festett műve, illetve mű vei, 
mivel a művész a vékony, alig egy 
milli méter vastag, a fényt is át e-
resztő kőlap mindkét oldalára egy-
egy bibliai jelenetet festett. A gon-
dosan restaurált műtárgyat, több 
figyelemre méltó alkotás között 
2020. január 17-én mutatták be, és 
március 29-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők a Drágakőre festve című 
kiállításon a Ráth György-villában, 
az Iparművészeti Múzeum egyik 
fiókintézményében. (Budapest VI. 
ker., Városligeti fasor 12.)

Stefánia Szoborpark – IV. Őszi Tárlat 
– 2019. október 8-án nyílt meg 
a 26 művész alkotásait bemutató 
kiállítás a Stefánia Palota – Honvéd 
Kulturális Központban. (Budapest 
XIV. ker., Stefánia út 34–36.) A 
szoborkiállítás 2020. március 25-ig 
látogatható.
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SCHRAMMEL Imre: Emlékműterv | Imre SCHRAMMEL: Plan of a monument | 2014, papír, kollázs, 70x50 cm
Repró: Pigmenta Art Print Lab (Cikkünk a 26. oldalon)

TÓVÖLGYI Katalin: Oszlopok | Katalin TÓVÖLGYI: Columns | Félporcelán, kézzel formált, mázazott, magasság (balról jobbra): 35 cm, 46 cm, 34 cm
Fotó: Rékasy Bálint (Cikkünk a 35. oldalon)
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