
KICSINY BALÁZS:

Csavargó ébredése 
a kifosztott képtárban

Ha Kicsiny Balázs kiállít, az mindig valódi szelle-
mi izgalmat ígér. Most Ferenczy Károly elve-

szett festményét „teremti” újra, a hiányzó történet-
tel és a mű váratlan felbukkanásával együtt. 

 � Inda Galéria    �  DECEMBER 9-ig, k–p: 14.00–18.00
�   INGYENES     �  indagaleria.hu

Aranyba foglalva
– A TERMÉSZET ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN

A hogyan még sosem láttuk Arany verseit, és a 
bennünk megjelenő természetet. Interaktív mód-

szerek, AR-technológia segít abban, hogy belépjünk 
ebbe a világba, azaz valóban a szövegek mélyére.

 � Magyar Természettudományi Múzeum
� DECEMBER 31-ig, h–v: 10.00–18.00, k: zárva
� 400–800 Ft    �  nhmus.hu

MAURER DÓRA: 
NYOMHAGYÁS: 
NYOMTATÁS

Maurer 1961-es diplo-
mamunkáját „túlzott 

modernsége” miatt nem 
fogadták. Ma már tanít az 
egyetemen, vagyis a „kép-
zőn”, és most grafi kai életmű-
vét mutatja be az intézmény.

 � Magyar 
 Képzőművészeti Egyetem 
� DECEMBER 3-ig
 h–v: 10.00–18.00
�   INGYENES 
� mke.hu

HORVÁTH TIBOR: AGYJA

Egy jó ideje Berlinben él, és 
naponta új rajzot publikál 

az ad nevű Facebook-olda-
lon. Irónia, egy képbe sűrített 
történetmondás, refl exió 
a hazai és az ottani közál-
lapotokra. Most itthon is.

 � Libella Kávéház
� DECEMBER 4-ig
 h–szo: 08.00–01.00, 
 v: 12.00–18.00
�   INGYENES 
� facebook.com/libellakavezo
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RÉSZEGH BOTOND 
KIÁLLÍTÁSA

Különleges papírmunkák, 
expresszív, foltszerű fe-

jek. Mintha portrék volnának, 
miközben ösztönös gesztu-
sok. Mellettük vonalrajzok, 
egyszerű kompozíciókba sű-
rített metafi zikai jelentések.

 � Várfok Galéria 
� 2018. JANUÁR 7-ig
 k–szo: 11.00–18.00
�   INGYENES 
� varfok-galeria.hu

E gy amatőr történész tíz éve egy árverésen bukkant 
rá egy jelöletlen doboznyi negatívra. Ezzel vette kez-

detét a Maier-sztori: egy rejtett fotóséletmű felfede-
zése. Most mi is megismerhetjük ezt a történetet!

 � Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
� 2018. JANUÁR 7-ig h–p: 14.00–19.00, szo–v: 11.00–19.00
� 700–1500 Ft    �  maimano.hu

VIVIAN MAIER:

A titkos szenvedély

fotó: Cím nélkül, 1978. Vivian Maier Maloof Collection, 
Courtesy Howard Greenberg Gallery, New York
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www.opera.hu | www.facebook.com/Operahaz

Engelbert Humperdinck

Jancsi és Juliska
Meseopera nem csak gyerekeknek két részben, három felvonásban, magyar nyelven, magyar és angol felirattal

A Grimm-testvérek azonos című meséje nyomán a szövegkönyvet írta    Adelheid Wette 
Magyar szöveg   Róna Frigyes Rendező   Rafael R. Villalobos 
Díszlettervező   Emanuele Sinisi Jelmeztervező   Rafael R. Villalobos
Koreográfus   Sebestyén Csaba Dramaturg   Orbán Eszter 
A gyermekkar vezetője   Hajzer Nikolett Karmester   Kovács János

Bemutató   2017. december 9., Erkel Színház | További előadások   2017. december 10., 12., 14., 19.

Médiapartner:
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Kassák x 3

K étségtelenül a Kassákizmus-so-
rozat a legizgalmasabb kiállítási 

projekt e pillanatban a városban: 
három tárlat, három különböző 
helyen. Természetesen nem véletlenül. Kassák Lajos születé-
sének 130., halálának 50. évfordulója adja az apropót ahhoz, 
hogy a nagy magyar avantgárd művész és – mondhatjuk így 
– közöségteremtő fi gura 1920 és 1926 közötti tevékenységé-
nek három aspektusát bemutassák. A PIM kiállítása Kassák 
és a Bécsben megjelent MA című folyóiratának nemzetközi 
kapcsolódásait tárja fel. Az új Kassák az „új művész” alakját, 
ideáját és ideológiáját helyezi fókuszba, önéletrajzi vonatko-
zásokkal, a munkásból költővé váló emberrel – nem elhallgat-
va Kassák baloldaliságát sem, amelyet manapság nemigen 
szoktak hangsúlyozni. A harmadik rész a Bajor Gizi Színész-
múzeumban Kassák és körének színpadi munkásságát mu-
tatja be. Megejtő bátorságú drámaszövegek, merész látvány-
tervek, előadások a magyar avantgárd hőskorából. A három 
kiállítás együtt igazán erős, de bármilyen sorrendben ajánljuk!

� Kombinált jegy: 950–1900 Ft

KASSÁKIZMUS – ÚJ 
MŰVÉSZET – A BÉCSI MA 
AZ AVANTGÁRD NEMZET-
KÖZI HÁLÓZATAIBAN
 � Petőfi  Irodalmi Múzeum
� 2018. FEBRUÁR 25-ig
 k–v: 10.00–18.00
� pim.hu

KASSÁKIZMUS – AZ ÚJ 
KASSÁK – A LÓ MEGHAL ÉS 
A MADARAK KIRÖPÜLNEK
 � Kassák Múzeum
� 2018. FEBRUÁR 25-ig
 sze–v: 10.00–17.00
� kassakmuzeum.hu

KASSÁKIZMUS – 
ÚJ DRÁMA, ÚJ SZÍNPAD 
–  A MAGYAR AVANTGÁRD 
SZÍNHÁZI KÍSÉRLETEI
 � Bajor Gizi Színészmúzeum
� 2018. FEBRUÁR 25-ig
 sze–v: 10.00–18.00
� oszmi.hu
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