
Lépték
C soportos kiállítás hazai 

művészekkel. A művek-
ben a lépték, az arány fontos 
szerephez jut. Nemcsak a 
művészet egyik alapkér-
dése, hanem az életünk 
fontos problémája is.

 � Új Budapest Galéria (Bálna)
� DECEMBER 12. 
 – 2019. FEBRUÁR 17.
 k–v.: 10.00–18.00
� 500 Ft, 1000 Ft
� budapestgaleria.hu/uj

Klasszikusok újratöltve
– A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM 
ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAI 

L egfőbb ideje volt. Három éve bezárt a Szépmű, nemré-
giben végre újranyitott, és szebb, mint valaha. Persze 

nem ilyen egyszerű ez: egy felújítás összetett és drága 
folyamat, ráadásul ez a mostani csak a múzeum 40 százalé-
kát érintette. De egy nagyon fontos 40 százalékot, többek 
között a népszerű kiállítótereket is. Mikor, ha nem most 
kell tehát megnézni az újragondolt, újrarendezett állandó 
kiállításokat? Az egyiptomit, az antik gyűjteményt,  a régi 
magyar művészeti gyűjteményt, a régi képtárat. Különös 
helyzet: Budapesten a nagy múzeumok zöme zárva tart, 
költözés, felújítás,  új épület felhúzása miatt, a városla-
kó csak töpreng: hova mennek a turisták? Most azonban 
örüljünk: a Szépmű, amely a Parlament után a második 
legnagyobb régi épület a pesti oldalon, tényleg méltó mó-
don újult meg. A legkiválóbb program egy téli hétvégén!

 � Szépművészeti Múzeum    �  k-v.: 10.00–18.00
� 700–1400 Ft    �  szepmuveszeti.hu

T itok, a dolgok beható 
vizsgálata, látvány és 

kép újrateremtése, fi nom 
aprómunka jellemzik Szabó 
műveit. Fotográfi a, amely 
túlmutat önmagán, új 
szemléletmódokat ajánl.

 � Vintage Galéria
� DECEMBER 14-ig
 k–p.: 14.00–18.00
�   INGYENES 
� vintage.hu
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12. 13. CS 18-22H

FÉNY
Koncert WOLF KATI | Előadás AZ ISTENI 
FÉNY | SZENTKIRÁLYI MIKLÓS gótikus 
szárnyasoltárok | LALUZ FÉNYINSTALLÁCIÓ 
| Múzeum Café tárlatvezetés: GYÖRGY PÉTER, 
ALBERT ÁDÁM | Tárlatvezetés FÉNY AZ 
ÉJSZAKÁBAN, ANGYALOK ÉS DÉMONOK | 
Barokk KAMARAZENE | Workshop LÁMPÁS 
KÉSZÍTÉS | Bor HANGAVÁRI PINCÉSZET

Aktív ábrák

M egszokhattuk: ez a múzeum mindig kutatás-
alapú kiállításokkal áll elő. Most az avantgárd 

művészet hálózataival, kapcsolati networkjeivel fog-
lalkoznak, különös tekintettel a folyóiratokra.

�  Kassák Múzeum    �  2019. MÁRCIUS 31-ig, sze–v.: 10.00–17.00
�  400 Ft, 800 Ft    �  www.kassakmuzeum.hu

NEM NAGYON BÍRJUK 
EGYMÁST A FALAKKAL

Mozgássérült emberek 
és művészek dolgoztak 

együtt több hónapig, a közös 
munka eredményei l áthatók 
Pest egyik legjobb kávézó-
jában, ahol folyamatos és 
kiváló a kulturális program. 

 � Három Holló
� DECEMBER 30-ig
�   INGYENES 
� facebook.com/haromhollo
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