
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum idén is csatlako-
zik a Tél a Krúdy-negyedben elnevezésű rendezvényhez. A szervezők 
fiákeres utazással, gyerekelőadással, mézeskalácssütéssel, századfor-
dulós fotózással, tárlatvezetésekkel és kóruskoncerttel várják a látoga-
tókat. A múzeum kiállításai ezen a napon ingyenesen megtekinthetők, 
a programokon való részvétel szintén díjtalan. ●
Bővebb információ: www.mkvm.hu

A Szépművészeti Múzeumban 2014-ben, majd a Magyar Nemzeti Galériában 
2015-ben lezajlott nagysikerű összművészeti előadássorozat 2016-ban is foly-
tatódik. Idén is a Magyar Nemzeti Galéria ad teret képzőművészet, irodalom és 
színház találkozásának.
Az alapötlet változatlan: 10 neves kortárs magyar szerző írt új irodalmi szöveget 
a múzeum állandó kiállításából kiválasztott, egy-egy inspiráló képzőművészeti 
alkotáshoz. Az elkészült irodalmi műveket a Galéria kiállítótereiben ismerhetik 
meg az érdeklődők, 10 színművész tolmácsolásában, 6 esti előadás alkalmával.
A 2016-os Textúra koncepciója részben átalakul: idén tudatosan a gyűjtemény 
legismertebb műtárgyait („magyar highlights”) emeltük a figyelem fókuszába. Így 
a nemzeti kánon részét képező festményekre a kortárs írók irodalmi és friss, pro-
vokatív parafrázisai újra ráirányítják a figyelmet, s megmutatják, miként hordoz-
nak új jelentést a 21. századi hazai közönség számára. ●

tél a krúdy-neGyedben
Egész napos rendezvény Óbudán
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 
2016. december 4.

teXtúra 2016 – 
„MaGyar hiGhliGhts”
Képzőművészet – irodalom – színház 
Magyar Nemzeti Galéria, 
2016. november 15., 24., 29., december 6., 13., 19 óra
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A NaturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége rendezi meg minden évben ha-
zánk és a régió egyik legrangosabb természetfotós megmérettetését. Az Év Termé-
szetfotósa pályázaton hazai és határon túli, profi és amatőr természetfotósok több 
ezer képe közül válogatja ki a szakmai zsűri a legjobbakat. Az év természetfotó-
sának, ifjú természetfotósának és az év természetfotójának járó díjakat a Magyar 
Természettudományi Múzeumban adják át, ahol egyúttal meg is nyitják a pályázat 
legjobb képeiből rendezett kiállítást. Az aktuális díjazottak kiléte egészen a meg-
nyitó pillanatáig még a szervezők számára is ismeretlen. A kiállítás igazi, tartalmas 
családi program kicsiknek és nagyoknak! ●

sauberMacher –  
aZ év terMésZetfotósa 
2016
A legjobb magyar természetfotók  ismét  
a Magyar Természettudományi Múzeumban
Magyar Természettudományi Múzeum, 2016. december 31-ig
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