
Cezanne-tól Malevicsig. 
Árkádiától az absztrakcióig

C ezanne életműve a modern művészet 
egyik alappillére, a kompozícióval, a 

látvánnyal és a valóság megragadásával 
foglalkozó munkáiból indultak ki az 1885 
utáni avantgárd törekvések. Életműve az első, 
1895-ös párizsi kiállítása, majd a halálát köve-
tő 1907-es, a párizsi Őszi Szalonon megrende-
zett bemutató óta a kortárs képzőművészek, 
írók, költők, fi lozófusok, művészettörténészek 
érdeklődésének középpontjában állt. A tárlat 
Cezanne életművének és az európai avant-
gard művészetnek az 1906 és 1930 közötti 
kapcsolatait vizsgálja. A mintegy 120 fest-
ményt, szobrot, rajzot, vízfestményt, sokszo-
rosított grafi kát bemutató kiállítás a múzeum 
saját anyaga mellé a világ mintegy 40 jelentős 
múzeumából és magángyűjteményeiből 
kölcsönöz remekműveket. 

 

� Szépművészeti Múzeum     �  1700–3800 Ft
�   OOKTÓBER 28. – 2022. FEBRUÁR 13. 

k−v: 10:00−18:00    �  szepmuveszeti.hu 

Végh László: 
Isten, huskyk, havasok

K iss Attila a Borgói-hegység lábánál meg-
búvó Óradna falu katolikus plébánosa. 

Pappá szentelése óta, tizenhét éve foglalko-
zik huskykkal. Önerőből tanulta ki a sportot, 
ma már világbajnok és Európa-bajnoki 
ezüstérmes a nemzetközi kutyaszánhúzó 
mezőnyben. Az első két szánhúzó kutyáját 
akkor szerezte, amikor két kis közösség 
segédlelkésze lett, ahol megismerkedett egy 
huskytenyésztővel. Az egyik első szánhúzós 
útjánál, ahogy elindult felfelé a hegyekbe, 
Attilának spirituális élményben volt része. 
A következő szezonban teljesen váratlanul 
megnyerte a román bajnokságot. A kutyák 
kitartása és feltétel nélküli szeretete erőt ad 
neki a hétköznapokhoz. „Ekkor már tudtam: 
nem leszek egyedül többé, mert velem van 
a Jóisten és ez a két csudaszép állat. Az Örök-
kévaló valamiért elébem vezérelte ezeket 
a jámbor jószágokat, feladatot mért ki rám 
velük kapcsolatban.”

 � Robert Capa Kortárs Fotográfi ai Központ     
�   NOVEMBER 5. – 2022. JANUÁR 9.  

sze–p: 14:00–19:00
szo–v: 11:00–19:00

� capacenter.hu    
�   INGYENES

Bortnyik Sándor: Sárga zöld tájkép
forrás: Janus Pannonius Múzeum

Paul Cezanne: Kártyázók
forrás: Musee d’Orsay–Szépművészeti Múzeum

fotó: Végh László
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Kép és kultusz — Szinyei Merse Pál 
(1845-1920) művészete 

H ogy Szinyei Merse Pál képei mennyire elemi részét 
képezik a magyar kultúrának, jól mutatja, hogy a 

magyar háztartások jelentős részében ott lóg a falon A 
lila ruhás nő gobelin verziója. Amiről az ember ovisként 
még azt hiszi, az az igazi. A másik ikonikus alkotása, 
egyben a kiállítás központi műve a Majális. Ma már 
nehéz elhinni, milyen elutasítással fogadták a képet az 
elkészültekor. Az egyetemes művészetben betöltött 
helyét kisfi lm járja körül. A mintegy 120 művet felvo-
nultató tárlat kép és kultusz összefüggéseit vizsgálja 
Szinyei életművében. A tárlatra több mint húsz külföldi 
festmény érkezett – köztük Monet, Sisley, Corot, 
Courbet, Gainsborough remekművei – neves köz- és 
magángyűjteményekből. A kiállítás másik érdekessége 
a színtannal foglalkozó egység, amely a színek és a 
színérzékelés tudományán keresztül segít értelmezni 
Szinyei színgazdag festményeit. 

 � Magyar Nemzeti Galéria    �  1900–3800 Ft
�   NOVEMBER 12. – 2022. FEBRUÁR 13. 

k–v: 10:00–18.00
� mng.hu 

DECEMBER
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Esterházy Art Award Short List 2021

I dén hetedik alkalommal osztják ki az Esterhazy Art Award díjat. A művészek június 
11-ig online pályázhattak festészettel és festészettel határos technikákkal, valamint 

ezekkel a technikákkal operáló térinstallációkkal. Lehetőség volt még csak papíron lé-
tező terveikkel is jelentkezni, amelyeket a jelölés esetén megvalósítanak. A független 
szakmai zsűri 282 pályázóból választotta ki a 26 továbbjutót. Közülük kerül majd ki a 
minimum kettő és maximum három nyertes. A 2009-ben megalapított Esterházy Art 
Award célja a tehetséges fi atal magyar alkotók felkarolása és a nemzetközi párbeszéd 
támogatása. Az egyenként 5000 euróval jutalmazott díjat kétévente ítélik oda 45 év 
alatti magyar festőművésznek. A díjra jelölt művészek műveiből kiállítás nyílik a Lud-
wig Múzeumban. A tárlat bepillantást enged a fi atal képzőművészek folyamatosan 
formálódó gondolatvilágába és alkotási folyamatába.

 � Ludwig Múzeum     �  800–1600 Ft
�   DECEMBER 1. – 2022. FEBRUÁR 13.  

k–v: 10:00–18:00
� ludwigmuseum.hu 

Othernity – Modern örökségünk 
újrakondicionálása

A z elhalasztott és végül idén nyáron bepótolt Velencei 
Építészeti Biennále magyar pavilonjába több szem-

pontból különleges kiállítást láthattak a betérők. Novem-
berben a tárlat hazautazott, hogy a Ludwig Múzeumban 
is megnézhesse, aki nem jutott ki Velencébe. A munkák a 
Biennále központi témájára, a How will we live together? 
(Hogyan fogunk együtt élni?) kérdésfelvetésére refl ek-
táltak. Azt vizsgálták, hogy a modern építészet vitatott, 
elavultnak tartott öröksége milyen lehetőségeket tartogat 
a jövő építészei számára. Tizenkét kelet-közép-európai 
építésziroda gondolta újra Budapest tizenkét ikonikus 
modern épületét a kurátorok felhívására. Az alkotók ezzel 
egy lehetséges utat mutatnak a múlt és jövő építészeté-
nek összeegyeztetésére. A kiválasztott budapesti épületek 
a 20. század második felében épültek, veszélyeztetettek, 
sőt, néhányat közülük időközben már el is bontottak. 

 � Ludwig Múzeum     �  800–1600 Ft
�   DECEMBER 1. – 2022. FEBRUÁR 13.  

k–v: 10:00–18:00    �  ludwigmuseum.hu 

fotó: Kerekes Zoltán

forrás: Ludwig Múzeum
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forrás: Ludwig Múzeum


