
II. Amenhotep és kora.
A FÁRAÓ SÍRJÁNAK FELFEDEZÉSE

T utanhamon sírjának felfedezése előtt 
ez volt az egyetlen királysír, ahol a 

fáraót a saját szarkofágjában találták meg, 
sértetlenül. A tárlat fókuszában a fáraó 
Királyok völgyében megtalált sírkamrá-
jának méretarányos rekonstrukciója áll. 
A sírkamra falait borító jelenetek a napis-
ten és a túlvilágon újjászülető elhunyt 
uralkodó utazását elevenítik meg.

 � Szépművészeti Múzeum
�   SZEPTEMBER 9. – 2022. JANUÁR 9., 

k–v: 10:00–18:00
� 3600 Ft    �  szepmuveszeti.hu

Körforgásban: 
Romani Design

A Romani Design tervezői hat műtár-
gyat választottak a múzeum gyűjte-

ményéből. A Szűz Máriát vagy női szen-
teket ábrázoló szentképek inspirációjára 
hat gazdag mintázatú női öltözéket és 
hozzájuk illeszkedő kiegészítőket készí-
tettek az alkotók. A Romani Design a világ 
első roma divatstúdiója. A stúdiót 2010-
ben megalapító testvérpár, Varga Erika és 
Varga Helena a divat és az iparművészet 
eszközeivel segíti a romák társadalmi- 
kulturális presztízsének építését.

 � Ráth György-villa    �  imm.hu
�   SZEPTEMBER 24. – 2022. JANUÁR 2., 

k–v: 10:00–18:00

Határtalan Design

A kiállítás és összművészeti rendezvény-
sorozat idén tizenhat ország több mint 

160 dizájnerének, ékszertervezőjének és 
képzőművészének a munkáit mutatja be. 
A Kiscelli Múzeum templomterével sajátos 
kontrasztot alkotnak az egyedi, kisszériás 
és sorozatban gyártott bútorok, lakáskie-
gészítők, szőnyegek és lakástextilek, pro-
totípusok, ékszerek. A kiállított alkotások 
között találunk számos, a műfaji határokat 
szabadon értelmező projektet, köztük a 
fenntartható fejlődést szolgáló, környezet-
tudatos és a civil közösségek társadalom-
formáló szerepét hangsúlyozó munkákat.

 � Kiscelli Múzeum    �  1600 Ft
�   OKTÓBER 10. – NOVEMBER 28., 

k–v: 10:00–18:00
� design-without-borders.eu 
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Főtámogatók:

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM
NOVEMBER 18. 18.00–22.00

AZ ESETLEGESSÉG RÉTEGEI

Pilinszky János 
fényképei

A A Pilinszky 100 program-
sorozathoz kapcsolódik 

a Műcsarnok tárlata, amelyen 
Pilinszky János több mint fél 
évszázados saját fotóit mutatják 
be. A költő 1965-ben kezdett el 
fényképezni. Úgy vélte, a fényké-
pezőgép kiválóan alkalmas arra, 

hogy rákényszerítse használóját a folyamatos nyitottságra, a „jelenlétre”, de meg-
nyíló utazási lehetőségei miatt is döntött a fényképezés mellett. A kiállításon látható 
66 fotót is főként külföldi útjain készült fotókból válogatták. Gyakran fényképezett 
szakrális épületeket, tárgyakat, műemlékeket, de 1967-es londoni útján utcai pilla-
natképein több alkalommal megörökítette a fiatalokat is. Mindezeken felül készített 
fotósorozatot életének egyik legmeghatározóbb szerelméről, Jutta Scherrerről is.

 � Műcsarnok    �  OKTÓBER 13. – NOVEMBER 28. k–v: 10:00–17:45, cs: 12:00–19:45
� 660 Ft / 1100 Ft / 1540 Ft / 2200 Ft    �  mucsarnok.hu 
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Egy a természettel
HERENDIPORCELÁN-KIÁLLÍTÁS 

A Herendi Porcelánmanufaktúra tárlatán a vadá-
szat és a természet témájához kapcsolódva a 

Kárpát-medence vadállatait ábrázoló, speciális díszí-
tésű porcelántárgyak láthatók. A 200 éve működő 
kézműves manufaktúra kiállításán több, technikai 
bravúrnak számító különlegesség is helyet kapott. 
Ilyen például a bejáratnál látható oroszlán vagy a 
díszkút, utóbbi festése élethű sólymokat ábrázol, ter-
mészetes élőhelyükön. Hasonlóan egyedülálló a tech-
nikai bravúrnak számító, 91 cm átmérőjű, áttört szélű 
Vadkacsás dísztál, amely egyetlen példányban ké-
szült. Továbbá az egy méter magas Rothschild-mintát 
alapul vevő bravúrváza, amely egyes elemeket nem 
festve, hanem térbeli kisplasztikaként visel magán. 

 � Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
�  OKTÓBER 30. – DECEMBER 31., k–v: 10:00–17:00
� 2500 Ft    �  mezogazdasagimuzeum.hu 

André Kertész 
Szigetbecsének 
ajándékozott képei 

„M iért fontos egy világhírű mű-
vész nevével kapcsolatba 

hozni egy alig 1360 lelkes, a világban 
morzsányi, és még Magyarországon 
is igen kicsinek számító falut? Nem 
túlzás ez? Bizony, nem. Mert André Kertész 
– saját bevallása szerint – mindent, ami a művészetét, látásmód-
ját, személyiségét megalapozta, meghatározta, amiből majd nyolc évtized alkotásai 
táplálkoztak, azt itt, Szigetbecsén és a környező becsei tájban szerezte. És ez nem 
kis dicsőség a falunak, ugyanakkor pedig jókora feladat, kötelezettség, felelősség is. 
A Kertész által válogatott képekből mutatunk meg most hetven darabot, a Sziget-
becsei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján.” (Kincses Károly kurátor)

 � Robert Capa Kortárs Fotográfi ai Központ     �  2000 Ft    �  capacenter.hu
�  JÚNIUS 26. – DECEMBER 31., k–p: 14:00–19:00, szo–v: 11.00–19.00
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