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Múzeumból lopták el  
Banksy képét

Egy kora reggel besurranó férfi vitte el a világ egyik legis-
mertebb street art művészének, Banksynek egy nyomatát a 
torontói The Art of Banksy című tárlat előkészületei alatt. Ez 
a mostani a művész eddigi legnagyobb volumenű kiállítása, 

az elvitt 2007-es Trolley Hunters című nyomat értéke 35 ezer 
dollár. A biztonsági kamerák rögzítették az esetet, azonban 
a rendőrség és a múzeum még nem állt elő magyarázattal, 

hogy a férfi hogyan jutott be az épületbe.

Új műcsarnok nyílt Koppenhágában
Hatalmas helyigényű installációk bemutatására is alkalmas kiállítótér nyílt 
meg június végén Koppenhágában, egy régi hajógyár épületében. A 4500 
négyzetméteres kiállítótérrel rendelkező új intézmény nyitó eseménye a dán 
kollektíva, a Superflex és a brit Doug Aitken közös kiállítása. Az intézmény 
vezetői évente hat-hét párhuzamosan futó tárlattal készülnek, amely becslé-
seik szerint évi százezer látogatót vonz majd.

Szeptemberben 
lesz először 
látható a 
Salvator Mundi
Leonardo da Vinci minden 
aukciós rekordot megdöntő 
festménye a Louvre Abu 
Dhabiban lesz először kiál-
lítva, miután tavaly új tulaj-
donoshoz került – jelentette 
be a múzeum szóvivője. 
A festmény ezt követően, 
2019 októberében Párizsban 
lesz látható a művész halá-
lának 500. évfordulója alkal-
mából szervezett nagy-
szabású kiállításon a 
Louvre-ban.

Három év után újra látható 
Manet festménye

A New York-i Solomon R. Guggenheim 
Múzeumban hároméves kutató- és restaurációs 
munkálatok után június végétől újra látható Manet 
Nő csíkos ruhában című képe. Az 1870-es évek 
végén készült, ismeretlen modellt ábrázoló festményt két réteg elszíneződött 
lakk takarta, amelyet a huszonöt specialistából álló csapatnak sikerült úgy 
eltávolítania, hogy a művész eredeti ecsetvonásai láthatóak lettek. A szak-
embereket meglepetésként érte, hogy a ruha nem fekete-fehér csíkos, mint 
ahogy eddig hitték, hanem szürkésfehér és feketés-sötétkék.

Éduard Manet: Nő csíkos ruhában (1877–1880)
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A Refshaleøen épülete Koppenhágában

Leonardo da Vinci: 
Salvator Mundi, 1490-1500, olaj, 66×45 cm

Banksy graffitije a bristoli 
nemibeteg-gondozó falán
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A nyilvánosság  
számára ismeretlen 

Munkácsy-képet mutattak 
be Szegeden

Az idei múzeumok éjszakáján a szegedi Móra 
Ferenc Múzeumban egy magángyűjteményben 

lévő Munkácsy Mihály-festményt, az Egy tál 
meleg leves című alkotást mutatták be. A művet 
eddig nagyobb múzeumi eseményen, kiállításon 
nem láthatta a széles közönség. Az 1873 körül 

készülhetett kép középpontjában egy tányért 
tartó kislányt és egy koldust láthatunk, a koldus 

ugyanazt a szűrt viseli, mint az Éjjeli csavargók 
című Munkácsy-mű főhőse. 

Elkészült Christo 
legújabb köztéri műve

A több mint 7500 olajhordóból összeállított Masztaba című instal-
láció június végétől már látható a londoni Hyde Park Serpentine 
taván. A piramist formázó alkotás több mint 20 méter magas, 
40 méter hosszú és 30 méter széles. Az installáció a Serpentine 
Galériában egész nyáron látható lesz a Christo és elhunyt felesége, 
Jeanne-Claude életművét bemutató kiállításhoz kapcsolódva.

Magyar gyógyszergyár 
vállalja a Hermitage szob-

rának restaurálását
A Richter Gedeon gyógyszergyár hároméves finan-

szírozási tervet írt alá a szentpétervári múzeummal, 
melynek célja a szándéknyilatkozat szerint a női 

szépség koncepciójához köthető művészi alkotások 
helyreállítása, felhívva a figyelmet a szépség és az 

egészség kapcsolatára. A nőgyógyászati termé-
kekkel is foglalkozó gyár az első márvány felújítá-

sának befejezését 2019 áprilisára várja. 

Anish Kapoor 
az amerikai fegyverszövetséget perli

Szerzői jogok megsértése miatt fordult a bírósághoz Anish Kapoor, 
miután az emblematikus chicagói Cloud Gate című szobra megje-
lent egy szabad fegyverviselés mellett lobbizó videóban, amelyet 
az NRA (National Rifle Association) készített. Miután az egye-
sület megtagadta a művész kérését, hogy a szobrát távolítsák el a 
videóból, Kapoor 150 ezer dollár kártérítést követel.
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Munkácsy festménye installálás közben

Anish Kapoor: Cloud Gate, 2004, 
rozsdamentes acél, 10×20×12,8 m, Millennium Park, Chicago

Afrodité, 
a Gatchina-gyűjtemény egy darabja Munkások építik Christo Masztaba című installációját


