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VÁRMÚZEUM
Cím:1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota E épület
Telefon: (06)(1) 487-8871
E-mail cím: kapcsolat@mail.btm.hu
http://www.btm.hu/

Időszaki kiállítások
Gyerek /Kor /Kép – Gyermek a magyar képzőművészetben
A kiállítás a gyerek fogalmának képtörténeti-kultúratudományi szempontú változásait nézi
végig a képzőművészetben a felvilágosodás korától jelen korunkig.
A bemutatott mintegy kétszáz mű többsége festmény és szobor, néhány grafikával, plakáttal,
fotóval, kortárs videó munkával kiegészítve, de mellettük a gyerekkorhoz kötődő jellegzetes
tárgyak (eszközök, játékok, könyvek) is megjelennek.
A kiállítás hamarosan zár, megtekinthető még: 2017. február 19-ig!
További információ:
http://www.btm.hu/?q=gyerek_kor_kep
Kapcsolódó program - Szakmai konferencia
A Budapest Történeti Múzeum február 17-én és 18-án két napos szakmai konferenciával zárja
nagysikerű Gyerek/Kor/Kép kiállítását. A több mint húsz előadó különféle tudományterületek
felől (művészettörténet, neveléstörténet, gyerekkortörténet, pszichológia, néprajz) vizsgálja a
gyermek ábrázolásának koronként változó stratégiáit. Előadásaikban végig veszik a különféle
művészettörténeti korszakok és alkotók megközelítéseit a barokktól a kortárs művészetig.
Felteszik a kérdést, vajon a képzőművészeti ábrázolások hiteles forrásnak vagy inkább
közösségi ideálok megfogalmazásának tekinthetőek-e? Elemzéseik a gyerekkor és a képek
történetének kutatói számára egyaránt izgalmasnak ígérkeznek.
A konferenciát követően a nagyközönség számára ad koncertet a Con Spirito zenekar
17:00 órától.
A kiállítás finisszázsaként kurátori tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók 18:00
órától, a múzeum rendhagyó módon 20:00 órakor zár.

A BAROKK FÉNYE – Kegytártak, kincsek, szentképek
Különleges műtárgyak a 80 éves Szilárdfy Zoltán gyűjteményéből
Szilárdfy Zoltán katolikus áldozópap, művészettörténész egy egyedülálló tárlat keretében
mutatja be az általa meghatározott csoportosításban magángyűjteményének különleges,
kiállításokon mindeddig nem szerepelt darabjait. Kollekciója gerincét ezernél is több metszet,
kisnyomtatvány, tézislap és szentkép adja. Apácamunkák, festmények, szobrok, bélyegek,
fotók, képeslapok, és olyan ritkaságok, mint selyemképek, vallásos témájú türelemüvegek,
áldások, ponyvalapok, rózsafüzérek, kegyüvegek is megtalálhatók gyűjteményében.

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum és a Kiscelli Múzeum ezzel a kiállítással köszönti
Szilárdfy Zoltánt 80. születésnapja alkalmából.
A kiállítás meghosszabbítva, megtekinthető: 2017. február 19-ig
További információ:
http://www.btm.hu/?q=szilardfy
Paloták, polgárházak, templomok a középkorból – válogatás a Budapesti Történeti

Múzeum Középkori Főosztályának 2015-ben végzett régészeti feltárásaiból
A Budapesti Történeti Múzeum Középkori Főosztálya az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben is
nagy erőkkel kutatta, őrizte meg a főváros régészeti emlékeit a honfoglalás kortól a törökkor
végéig. Ebben az évben új kezdeményezéssel álltak elő a múzeum középkoros régészei, egy
kamara kiállítás és egy hozzá tartozó egész napos konferencia keretében mutatják be az elmúlt
év eredményeit. Az érdeklődők először láthatják többek között a Karmelita épületegyüttesből,
a Csepel - Szabadkikötőből és a Gül Baba Türbéből előkerült leleteket.
A kiállítás meghosszabbítva, megtekinthető: 2017. március 5-ig
További információ:
http://www.btm.hu/?q=palotak

Kiscelli Múzeum
Cím: 1037 Budapest, Kiscelli. u.108.
Telefonszám: 430-1076
E-mail cím: kiscell@kiscellimuzeum.hu
Web cím: www.kiscellimuzeum.hu

Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár
Cím: 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.
Telefonszám: Tel/fax.: 36/1/388-7817
E-mail cím: fovarosi_keptar@mail.btm.hu
www.fovarosikeptar.hu

Időszaki kiállítások
Szüts 2017 – Szüts Miklós akvarelljei a Templomtérben
Szüts Miklós festőművész, grafikus (1945) az utóbbi években akvarelleket fest, kicsiket és
nagyokat. A kiállítás a művész nagyméretű munkáiból válogat, új környezetbe helyezi a
Szentivánéji erdő c. 2009-ben a Nemzeti Színház előcsarnokába készített sorozatának néhány
darabját, s bemutatja a legújabb, kifejezetten a Kiscelli Templomtérbe szánt munkáit is.
A kiállítás megtekinthető: 2017. március 10-ig.
További információ:
http://www.kiscellimuzeum.hu/Szuts_2017_kiallitas

Kiállítás megnyitó
Időpont: 2017. február 10. péntek, 19:00
Helyszín: Kiscelli Múzeum Templomtér
Megnyitja: Rohmann Ditta gordonkaművész
Kurátor: B. Nagy Anikó
Látványtervező: Szüts Nóra
Világítástervező: Haász Ferenc

Aquincumi Múzeum

Aquincumi Múzeum – Közönségkapcsolati csoport
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
Tel.: (06-1) 430-10-81
Fax: (06-1) 430-10-83
E-mail: aquincum@aquincum.hu
Website: www.aquincum.hu
téli nyitvatartás:
2016. november 1 – 2017. március 31. 10.00 – 16.00
A téli időszakban is látogatható a múzeum kiállítási épülete, a Virtuális élménytér, a Festőház a Mitológiai
játszótér és a Kronoszkóp domb.
Fentiek mellett száraz és csúszásmentes időjárási körülmények között a romkert is látogatható. A romkertben
található védőépületek a téli időszakban zárva tartanak.

Időszaki Kiállítások
Titkos utakon – Sötét varázslatok Aquincumban
A 2016. december 3-tól az Aquincumi Múzeumban látható kiállítás a római kori mágia e
különleges, tiltott területét, a rontó varázslatokat mutatja be, valamint azokat a
védőeszközöket és mágikus amuletteket, amelyekkel az ártó erőket akarták távol tartani
maguktól az emberek.
A kiállítás megtekinthető: 2017. november 5-ig.
További információ:
http://www.aquincum.hu/kiallitas/titkos-utakon-sotet-varazslatok-aquincumban/
Programok
AnticCafé – Titkos utakon – Sötét varázslatok Aquincumban
Időpont: 2017. február 21. 14.00
Az AnticCafé, havonta megrendezésre kerülő programsorozat, amely a rómaiak örökségét
mutatja be élményszerűen az aktív időskorúak számára.
A kiállítás kurátora által tartott vezetés a római kori mágia különleges, tiltott területét, a rontó
varázslatokat mutatja be, valamint azokat a védőeszközöket és mágikus amuletteket,
amelyekkel az ártó erőket akarták távol tartani maguktól az emberek.
További információ:
http://www.aquincum.hu/aktprogram/anticcafe/
Mater Fabia Herbariuma – Házi praktikák az Ókorból
Időpont: 2017. február 25.
A természetből nyerhető színek és illatok titkainak megismerésére, ma is jól használható ókori
technikák elsajátítására nyílik lehetőség az Aquincumi Múzeumban. Az antik kertek jellemző
növényeinek változatos felhasználási módjaival Kemendi Ágnes, a fonás rejtelmeivel Tóth Réka
ismerteti meg az alkotóműhely résztvevőit. Az ismeretszerzés mellett az aktív tevékenység,
kenőcsök, festékek készítése, fonás-szövés is része a programnak. A tanfolyamra 16 éven
felüliek jelentkezését várjuk.

Témák és időpontok:
2017. február 25. – Gyapjúfestés – növényi színezőanyagok
2017. március 25. – Fonás, szövés – ókori technikák
Jelentkezés: Ódor Bernadett – odor.b@aquincum.hu
A program minden alkalommal 10.00 – 15.00 óráig tart.
További információ:
http://www.aquincum.hu/aktprogram/mater-fabia-herbariuma-hazi-praktikak-az-okorbol/

Budapest Galéria
1036 Budapest, Lajos utca 158.
info@budapestgaleria.hu
www.budapestgaleria.hu

Időszaki Kiállítások
Budapest Galéria | földszint
PARAMNÉZIA | A 6D csoport kiállítása

2017. január 20 – február 26.
A 6D csoport jelen kiállításában az ismétlés témáját járja körül: a repetitív cselekvések, a
mozgás, mint folyamat és az ismétlés időbeli vonatkozása kerül fókuszba. Az ismétlődő
cselekvések két pólus között mozognak: kényszerességükben a kiüresedés nyilvánul meg, de
szertartássá is alakulhatnak, mely segít egyben tartani a személyiséget. Mikor válik a meditatív
elmélyülés megéltté és mikor marad unalmas, hétköznapi időtöltés? Az ismétlés, mint a
múlthoz való ragaszkodás rendszert és biztonságot adhat, de az emlékek újra és újra felidézése
megnehezítheti a jelen megélését és menekülési kísérletté is válhat.
A 6D csoport frissen diplomázott képzőművészekből 2015-ben alakult együttműködés. 6D
csoport tagok: Győri Blanka, Hardi Ágnes, Hitter Magdolna, Horváth Csilla, Ilka Rita,
Koller Margit, Lipták Ágnes
További információ:
http://budapestgaleria.hu/_/2017-kiallitasok/6d-csoport/
A kiállítás megtekinthető: 2017. február 26.
Kapcsolódó program - Sass Valéria tárlatvezetése
Időpont: 2017. február 5. (vasárnap) 16:00

Budapest Galéria | emelet
Várhelyi Tímea kiállítása
2017. január 20 – február 26.
Várhelyi Tímea képei a figyelemre épülnek: ez egyként jelent pontos és kitartó természetmegfigyelést, valamint folyamatos önmagára figyelést. Utóbbi nem narcisztikus énközpontúság, hanem a rajzoláshoz szükséges koncentráció fenntartását ellenőrző belső
munka.
A radikálisan leszűkített motívumkészletből dolgozó mesterek – Giorgio Morandi, Eugene Leroy,
Veszelszky Béla – nyomdokain haladva Várhelyi Tímea is sorozatokat hoz létre; „modelljei”
éveken át személyes környezetéből kerültek ki: a szoba zárterkélyének ablakívébe tolt zongora
lábai, a parketta mintázata, maga gyűjtötte termések, virágok, jelentéktelen, minden lakásban
heverő apró tárgyak.
A kiállítás megtekinthető: 2017. február 26.

További információ:
http://budapestgaleria.hu/_/2017-kiallitasok/varhelyi-timea/
Kiállítás megnyitó
Időpont: 2017. január 19. (csütörtök) 17h
Megnyitja: Géger Melinda, művészettörténész

Új Budapest Galéria
1093 Budapest, Fővám tér 11–12.
info@budapestgaleria.hu
www.budapestgaleria.hu/uj/

Időszaki Kiállítások
A jövő kapuja: egy új generáció művészete Japánban
2017. február 3 – március 12.
A világ számos országa után most Magyarországra érkezik A jövő kapuja című képzőművészeti
kiállítás, melynek középpontjában 21. század elején Japánban készült művek állnak. A ’90-es
évek gazdasági és politikai változásainak hatására a kortárs művészetben is megfigyelhető volt
az a trend, melyben az alkotók a mindennapi élet és a személyes élmények, érzések kifejezése
felé fordultak. A tárlat olyan festményeket, szobrokat, installációkat, fotókat és videókat mutat
be, melyeknek alkotói közvetlen környezetükből merítik témájukat, képi világuk saját
személyes valóságukat jeleníti meg. A kiállításra kiválasztott alkotások tizenegy fiatal, elismert
japán művész - köztük Atsushi Fukui, Satoshi Hirose és Maywa Denki - életművébe nyújtanak
betekintést.
A kiállítás megtekinthető: 2017. február 26.
További információ:
http://budapestgaleria.hu/uj/
Kapcsolódó program - Petrányi Zsolt tárlatvezetése
2017. február 4. (szombat) 16:00

