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Az egykori Dekoratőr Iskola jogutódja, a Jaschik Álmos Művészeti Szak-
középiskola Dekoratőr Szakosztályának tanárai és diákjai együtt hozták 
létre a kiállítás-sorozatot, amely a képzés izgalmas területeit, kiváló mi-
nőségét és sokszínűségét hivatott bemutatni. A tárlaton megtekinthe-
tők az ott tanító tanárok, jeles művészek alkotásai és az onnan kikerült, 
az alkotó világ széles spektrumán elhelyezkedő művészek, valamint a 
szakmát magas szinten végzők tárgyai, munkái. A kiállítást színesítik az 
iskolai archívum darabjai és a diákok tárgyi gyűjteménye is, amelyek 
a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek korszakát varázsolják a látogatók elé. ●

dekor 60/ii.
Szakmai és művészeti képzés a kirakatrendező- és dekoratőrképző 
iskolában 1975-től 1995-ig
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2016. április 10-ig

Kíváncsi, hogy játszik Beethovent a 73 éves világklasszis zongo-
rista, Richard Goode? Meghallgatná, milyen egy vérbeli orosz 
program Dmitrij Kitajenko vezényletével? Szívesen megnézné, 
hogy alkot az észt zseni, Paavo Järvi? Vagy a legendás görög 
hegedűművésszel, Leonidas Kavakosszal töltene el egy estét? A 
Budapesti Fesztiválzenekar következő, 2016–17-es évadában bár-
melyikre van lehetőség. A BFZ zeneigazgatója, Fischer Iván az új 
szezonban Ravelt, Debussyt, Dutilleux-t, Bartókot, Schubertet, 
Beethovent, Mendelssohnt, Mahlert, Lisztet és Strausst vezényel 

majd, és FIÚK címmel egy új sorozatot is elindít, amelyben fiatal karmestereknek ad bemutatkozási lehetőséget. Bérletek kaphatók 
március 18-tól. ●

Vajon milyen lehetett elődeink egészségi állapota? Miféle betegsé-
gekkel küszködtek? Egészségesebbek voltak-e, mint mi manapság? 
Márciusban az ember áll a középpontban a Magyar Természettu-
dományi Múzeumban. A Szóra bírt csontjaink kiállításban a tör-
ténelemben kalandozunk, és hazánk területén élt emberelődeink 
arcvonásait, betegségeit, jó és rossz szokásait, biológiai jellemzőit 
vesszük nagyító alá. A kiállításban Dr. Csont segítségével az em-

bertani kutatásokban is részt vehet. Meg tudná becsülni egy medencecsontból valaha élt embertársunk nemét és korát? Próbálja ki! 
Pihenésképpen tegyen egy sétát képzelete segítségével hazánk legszebb tájaira! A 2016. március 25-ig még nyitva tartó Varázslatos 
Magyarország fotókiállítás profi fotósok felvételein keresztül láttatja a nemzeti parkok természeti értékeit, élővilágának különös pil-
lanatait. ●

hAllgAtunk egymásrA
Budapesti Fesztiválzenekar
A 2016/17-es évad újdonságai
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tAvAsz, fotók  
és AntropológiA
Új embertani kiállítás a Természettudományi Múzeumban
Magyar Természettudományi Múzeum,  
2016. március 18 – december 31.


