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KULTURÁLIS

ÉRTESÍTŐJE
Bécs, 2016 szeptember

Az 1956-os Magyar Forradalom 60. évfordulóján a korabeli sajtó segítségével szeretnénk feleleveníteni az
akkori drámai eseményeket, a magyarok hősies szabadságharcát. Abban az időben a rádión kívül a
nyomtatott sajtó volt az emberek számára az egyetlen hírforrás és közvéleményt alakító eszköz. Az itt
közölt összes dokumentum az Elektronikus Periodika (epa.oszk.hu) archívum-adatbankjában őrzött
lapszámokból származik. Az október 23.-i eseményekről politikailag óvatosan tudósító 24.-i és 25.-i
lapszámoktól helyhiány miatt eltekintettünk. (a szerk.)

Lobogjatok, magyar zászlók!
Egy óra előtt tíz perccel
felcsendült a magyar himnusz hangja
a budapesti rádióban. Levett
kalappal, meghatottan hallgatták
mindenütt. Ezekben a percekben a
házak ablakaiban megjelentek azok a
lobogók, amelyeknek színeivel annyi
dicsőséget vívtak ki nehéz századok
sodrában a magyar nép fiai. Most,
ezekben az órákban, véres napok
után, fennen lobog a magyar zászló.
Jól tudjuk, hogy népünk egészséges
követeléseivel
a
mostani
pártvezetőség már nemcsak, hogy
egyetért, hanem e követelések élére
áll. Ahhoz, hogy valamennyi magyar
kommunista és pártonkívüli teljesítse
hazafias kötelességét, rend és
nyugalom kell. Szüntessük meg a
testvérháborút! Ne tűrjük, hogy
ártatlan emberek vére folyjék a
budapesti utcák kövein. Bízzunk
erőnkben, mert ez a nép ereje.
Bízzunk Nagy Imrében, a Minisztertanács elnökében, a nép választottjában, s bízzunk abban, hogy Kádár János,
a magyar munkásosztály hűséges fia, a nép igazságának és szabadságának érdekében fogja vezetni a megújult
Politikai Bizottságot.
Budapestiek! A háromszínű zászló lobogása nyissa meg városunk nyugalmát, az emberek megbékélését,
hiszen ez a lobogás a magyar nép akarata, követelése volt, hiába is próbálták egyesek különböző oldalakról a
szent követeléseket megszentségteleníteni. Nyugalmat, rendet, fegyelmet és békét!
Lobognak a magyar zászlók. Petőfi és Kossuth lobogói. Nem lehetünk hűtlenek hozzájuk! Mindannyian
megértjük, hogy a kibontakozás záloga a rend és a fegyelem! Lobogjatok, zászlók! Hirdessétek a nép akaratát, a
nép szabadságát!
Magyar Nemzet vezércikk, 1956. október 26., péntek. Rendkívüli kiadás
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Magyar Nemzet, 1956. október 26., péntek, rendkívüli szám 3.
A magyar nép követelései
Az egész magyar nemzet a magyar ifjúság mögött áll és teljességgel magáévá teszi a MEFESZ tizenöt pontját.
A magyar munkásság, parasztság és értelmiség nem tűr megkülönböztetést soraiban, magát egységes nemzetnek
tekinti.
Teljes amnesztiát követelünk a magyar szabadságharcban fegyverrel részt vevők számára. Ők a magyar nemzet hősei.
A magyar nemzet követeli az elmúlt korszak bűnös politikusainak: Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Gerő Ernő és társainak
azonnali felelősségre vonását, és ezekben az ügyekben nyílt tárgyalást. Különösen megbélyegzi Gerő Ernőnek a rádióban
1956. október 23-án este mondott beszédét, amely a magyar nép szabadságharcát ellenforradalmi akciónak nevezte és az
abban részt vevőket fosztogatóknak, csőcseléknek bélyegezte.
A magyar nép követeti az összes szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról a békeszerződés értelmében.
Minden néppel békében akarunk élni, de a teljes egyenjogúság alapján. A magyar nép követeli általános, egyenlő és
titkos választások azonnali megrendezését több part részvételével.
A magyar nép követeli, hogy a magyar föld, ipar és mezőgazdaság termékei, a magyar uránérc, a magyar nép
érdekében, a magyar nép rendelkezésére álljanak.
Követeljük az összes politikai perek felülvizsgálatát és az ártatlanul elítélt politikai foglyok azonnali
szabadonbocsátását. A teljes vélemény- és sajtószabadság azonnali biztosítását követeljük és különösen követeljük a
rádiónak a magyar kulturális élet vezetői ellenőrzése alá helyezését. A rádió haladéktalanul szüntesse meg a magyar
közvélemény félrevezetését.
A zsarnokság és önkény féktelen kiszolgálóját, a magyar nép ellenségét, az államvédelmi hatóságot azonnal fel kell
oszlatni. Különösen megbélyegezzük az államvédelmi hatóságnak a Parlament előtt békésen tüntető tömeggel szembeni
újabb fegyverhasználatát, melynek rengeteg áldozata van. Piros László belügyminiszter azonnal távozzék a kormányból.
Követeljük az általános sztrájkot október 26-ra. Amennyiben a kormány nem teljesíti a követeléseinket, a sztrájkot
meghosszabbítjuk.
A magyar nemzet szabadságának és jogainak biztosítása érdekében követeljük, hogy a magyar honvédség arra méltó
parancsnokok vezetésével a rendfenntartást Budapesten és az egész ország területén biztosítsa.

Magyar Ifjúság
Magyar Nemzet, 1956. október 30., kedd
A belügyminiszter megszüntette az ÁVH-t
Munkatársunk kérdésére Münnich Ferenc belügyminiszter közölte, hogy a tegnapi nap folyamán megkezdték az új
demokratikus rendőrség megszervezését. A belügyminiszter ezzel kapcsolatban megszüntetett minden különleges,
speciális joggal felruházott rendőri szervet, megszüntette az Államvédelmi Hatóságot is, mert ilyen szervezetre
demokratizálódó közéletünkben nem lesz szükség. A főváros utcáin már semmiféle államvédelmi szervhez tartozó
alakulat nincs szolgálatban. Azok, akik ma az átszervezés alatt álló államrendőrségünkben szolgálnak, olyan emberek,
akiket a múlt bűneiért felelősség nem terheli.

Jelentés Budapest ellátásáról
Alcímek:
Zsír, hús, liszt, kenyér, burgonya van -- Gondoskodnak az ablaküvegekről -- Jár a földalatti és a
fogaskerekű -- Kinyitják a vendéglőket -- Megkezdték a postai kézbesítést -- Javítják a telefonokat
Napirenden a "Sztálintalanítás"
A Fővárosi Tanács napirendre
tűzte a Sztálin-híd, a Sztálin-tér és
a
Sztálin
út
nevének
megváltoztatását. Visszaállítják a
régi
bástyakapus,
oroszlános
fővárosi címer használatát is.
Helyesléssel találkozik az a
javaslat is, hogy a városi
közigazgatás vezetőit a tanácsi
elnök elnevezés helyett ismét a
polgármester cím illesse meg.
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MEGHÍVÓ
a Bornemisza Péter Társaság októberi rendezvényére
Meghívottunk:

Kolcsár József, színész, rendező
"1956 - 60 év forradalma"
Szavalóest
2016. október 2.-án, vasárnap, d.u. 17:30 órakor
A rendezvény helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15

Kolcsár József egy marosmenti kis falucskában
született, Körtvélyfáján. Tanulmányait ugyanitt
kezdte, majd később a marosvásárhelyi
Színművészeti egyetemen folytatta.
Egyetem után a sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színházban szerződték. Rövid időn belül a
színház egyik alapembere lett.
Sokoldalú tevékenység jellemző a karrierjére.
A Plugor Sándor művészeti líceum tanára volt,
majd a helyi Sláger rádió Színházi Tükör című
műsor vezetője.
Ugyancsak a nevéhez fűződik a Tein teátrum
felolvasószínház.
2011 óta a kézdivásárhelyi Városi Színház
igazgatója, valamint a Macskakő Színjátszó
Csoport vezetője.
Rendezőként is számon tartják, de zenészként
is tevékenykedik a Tesztoszteron Zenei Alakulat
egyik alapító tagjaként.
A már két gyerekes családapa munkabírása, sokoldalú alkotói tevékenysége kivételesnek
tekinthető. A vers iránti szeretete valamint hozzáértése tapasztalható lesz mindazok számára
akik megtekintik az 56-os esemény évfordulójára összeállított műsorát.
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Népszava, 1956. október 31., szerda
Nagy Imre üzenete a magyar néphez:
A szovjet hadsereg csapatainak kivonulása megkezdődött
Magyar testvéreim! Tudatom veletek, hogy a kormány kezdeményezésére a szovjet hadsereg csapatainak
kivonulása megkezdődött. Minden hatóság, az ország minden polgára az elvonulás teljes rendjének biztosítása
érdekében tartózkodjék minden provokatív, zavaró, vagy ellenséges cselekedettől, hogy így is hozzájáruljon
szovjet hadsereg csapatainak kivonulásához.
Nagy Imre,
a minisztertanács elnöke

Népszava, 1956. október 31., szerda
Szovjet kormánynyilatkozat a magyarországi alakulatainak visszavonásáról
Moszkvából jelenti a TASZSZ: A szovjet kormány szükségesnek tartotta, hogy nyilatkozatot tegyen a magyarországi
eseményekről. Az események azt mutatják, hogy a magyar dolgozók -- állapítja meg a nyilatkozat --, akik említésre méltó
előrehaladást értek el a népi demokratikus rendszer alapján, jogosan vetik fel azt a kérdést, hogy a gazdasági
együttműködés terén ki kell küszöbölni a meglevő komoly hibákat, tovább kell fokozni a lakosság anyagi jólétét, s
harcolni kell az államapparátusban megmutatkozó bürokratikus eltévelyedések ellen.
A szovjet kormány az egész szovjet néppel együtt mélységesen sajnálja, hogy a magyarországi események vérontáshoz
vezettek. A szovjet kormány a magyar kormány kérésére hozzájárult ahhoz, hogy szovjet katonai alakulatok vonuljanak
be Budapestre, de szem előtt tartva, hogy a szovjet alakulatok további magyarországi tartózkodása ürügyül szolgálhat a
helyzet fokozottabb kiélesedésére, utasítást adott katonai parancsnokságának, hogy vonja ki a szovjet katonai alakulatokat
Budapestről, mihelyt ezt a magyar kormány jónak látja.
Ugyanakkor a szovjet kormány kész tárgyalásokba bocsátkozni a Magyar Népköztársaság kormányával és a varsói
szerződésben részt vevő más államok kormányaival a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásáról.
A szovjet kormánynyilatkozat többek között hangoztatja azt is, hogy mindazokat a szovjet gazdasági, műszaki,
kulturális és katonai tanácsadókat, akik megállapodás alapján tartózkodnak Magyarország területén -- hajlandó
visszavonni.

Magyar Nemzet, 1956. október 31., szerda. Címek:
Mindszenty bíboros visszatér Esztergomba
KIVONULTAK BUDAPESTRŐL A SZOVJET CSAPATOK
Többpártrendszer -- Szabad választások
Megszűntették a begyűjtést
Az állam gondoskodik a hősi halottak családjáról
Október 23: nemzeti ünnep
Leváltották Kós Péter ENSZ-megbízottat
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Magyar Nemzet, 1956. október 31., szerda
Tildy Zoltán államminiszter: "Magyarul és szabadon akarunk élni"
Magyar Testvérek! A nemzet akarata, a nemzeti forradalom győzött! Ezt az akaratot képviselte az ifjúság a maga
hősies harcával, az írók, a munkások, a parasztok, a földművelők százezrei, az egész ország. Ezzel az akarattal szemben
hiábavaló volt minden néven nevezendő erőszak és ellenállás. Megrendülten állok itt a mikrofon előtt, nem írtam meg a
beszédemet, talán lesz benne rendszertelenség, de a szívem túláradó szeretetével és örömével köszöntöm a drága magyar
ifjúságot, amelynek harcoló képviselőivel is találkoztam ezekben a napokban. Köszöntöm őket és hirdetem a
magyarságnak is, hirdetem az egész világnak, hogy ez az ifjúság és a velük küzdő munkások, katonák, nemcsak, hogy
méltóak a márciusi ifjúsághoz, de a maga helytállásával, a maga hősi küzdelmével és a küzdelem eredményeivel
túlszárnyalta 1848. március 15.-ét, és a magyar kormány nem tehet mást, minthogy haladéktalanul nemzeti ünneppé
nyilvánítja azt a napot, amelyen harcukat megkezdték.
Néhány bejelentésem van. Bejelentem, hogy a nemzeti kormány a felkelés hősi halottait katonai tiszteletadással fogja
eltemetni, gondot visel a sebesültekre, meggyógyításukra, gondoskodni fog a hozzátartozók támogatásáról a nemzet
minden áldozatkészségével.
És most rögtön ezzel kapcsolatban bejelentem, arra kérem a harcoló egyetemi ifjúság képviselőit, hogy a maga
küldötteit küldje el a parlament épületébe, ahol várom és várja őket Nagy Imre, hogy hivatalos megbízást adhassunk az
egyetemi, nemzeti karhatalmi zászlóaljak megalakítására, hogy fenntarthassák a rendet és védjék a forradalom
eredményeit és vívmányait.
Bejelentek egy pár intézkedést: Kós Péter ENSZ-beli megbízatását a kormány visszavonja, új delegációt küld, amely
már ezt a kormányt képviseli.
Bejelentem továbbá, hogy a parasztságot annyira sújtó begyűjtési rendszer hatályát a mai napon beszüntettük. (...)

Magyar Nemzet, 1956. november 1., csütörtök. Címek:
Angol és francia bombázók támadást intéztek egyiptomi nagyvárosok ellen
MEGKEZDTÜK A TÁRGYALÁSOKAT A SZOVJETÚNIÓVAL A VARSÓI SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁRÓL

Megalakult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
Kiszabadultak a politikai foglyok Vácról és Márianosztráról
Leleplezték a Beruházási Bank húsz ÁVH-besúgóját
Hogyan működik a légi híd -- naponta 25 külföldi gép
Tudósítás a Ferihegyi repülőtérről

A Magyar Vöröskereszt Központ vezetőinek segítségével a Vöröskereszt egyik gépkocsiján ma délután kijutottam a
Ferihegyi repülőtérre. Ide özönlik a világ minden részéről az a hatalmas arányú segítség, amellyel hazánkat ezekben a
nehéz napokban támogatja a külföld. (…) Kiérkezésem pillanatában szállt le a repülőtéren egy négyszemélyes
sportrepülőgép, amelyen Alois Euler, az Osztrák Vöröskereszt megbízottja vérplazmát és penicillint hozott. Mint
elmondotta, ő maga azért is érkezett a géppel, hogy az Osztrák Vöröskereszt megbízásából tájékozódjon a további
magyarországi szükségletekről. "Ilyen segítőkészséget még nem látott Bécs, mint ami ezekben a napokban nálunk
kibontakozik" -- mondotta és hozzátette, hogy fényképfelvételeket szeretett volna magával vinni a sebesültekről és a
károkról, hogy ezzel is fokozni tudják az osztrák és a külföldi közvélemény segítségét. (…)

Megalakul a Magyar Labdarúgó Szövetség forradalmi bizottsága
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Magyar Nemzet, 1956. november 2., péntek. Címek:
A kormány kinyilatkoztatta Magyarország semlegességét és követelte a szovjet csapatok kivonását
Nagy Imre és a szovjet nagykövet tárgyalása
Nagy Imre: Védjétek a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad és semleges Magyarországot
A szovjet nagykövetség közleménye a magyarországi csapatmozdulatokról
A Szabad Kossuth-Rádió csütörtökön éjjel jelentette: A budapesti szovjet nagykövetség közölte, hogy a magyar légierők
repülőtereit a szovjet hadsereg páncélos erőkkel körülvette abból a célból, hogy biztosítsa a Magyarországon tartózkodó
szovjet csapatok állománya hozzátartozóinak és sebesültjeinek légi úton történő elszállítását.
Magyar Nemzet, 1956. november 3., szombat
Pénteki jelentések a szovjet csapatmozdulatokról
Az MTI értesülése szerint pénteken délelőtt Záhonynál két páncélvonat jött át a határon. Szovjet vasutasok átvették a
záhonyi vasútállomást. Kisvárdára az elmúlt éjszaka nagyobb páncélos egység jött be és Debrecenből is állandóan érkező
szovjet csapatokat észlelnek. Szolnokon az elmúlt 24 órában nagyobb szovjet alakulatok, elsősorban harckocsik és
páncélkocsik vonultak át nyugati irányban. Szolnok és Abony körül, ahol több napon át mintegy 200 harckocsi ásta be
magát, a harckocsik most nyugati irányban sorakoztak fel. (...)
Hajdu Gazsi
A "csőcselék" legendája
Délelőtti harc a Rákóczi úton. Rombolt házak, tört fájukat sirató őszi levelek
.
Dübörög a tank. Ágyúznak. A házak mélyén mindenki rémülten lapul. Csak a legmerészebbek lesnek ki az ablakon.
Vannak még merészebbek is. A másik oldalon, egy virágkereskedés előtt két tizennyolc, húszéves puskás fiú rohan a
legközelebbi kapu alá. E pillanatban megszólal a gépfegyver. Az egyik fiatal hős összeesik. A másik megtorpan. Agya
hirtelen nem is fogja fel, mi történt. Lehajol társához, s szinte hallani, amint mondja:
-- Pista, gyerünk, ne bolondozz! -- de körül a sárga leveleket pirosra festi a vér. A fiú kétségbeesetten emeli fel a
mozdulatlan fejet, aztán ráborul, zokogva szólítgatja, hiába. Barátja? Testvére? Mind a kettő: harcos társa. Most vad
elszántsággal emeli fel a könnyektől ázott arcát, szeme a virágokra téved. Belép a tört ablakú kirakaton, kiemel egy
koszorút, ráteszi a Rákóczy út bánatos levelein nyugvó hősi halottra
Azután -- igen --, azután a gépfegyverkattogás közben előveszi pénztárcáját, kivesz belőle egy húszast és bedobja a
pultra.
Népszava, 1956. november 4., vasárnap
Fasiszták ellen vezényelték ki őket -- mondják az újonnan érkezett szovjet tisztek
Tóth ezredes, a Békés megyei forradalmi tanács tagja, szombaton reggel a környékbeli szovjet csapatmozdulatokról
tett jelentést. Békéscsaba és Szarvas közelében egy-egy szovjet gépesített ezred állomásozik. Parlamenterek útján
érintkezésbe léptek velük és a szovjet parancsnokot felkérték, hogy kerüljék el a lakóterületeket, mert a nép nagyon
nyugtalankodik jelenlétük miatt. A szovjet parancsnok elmondotta: őket azzal az utasítással küldték, hogy fasiszták
ellen kell harcolniuk, olyanok ellen, akik vissza akarják állítani a fasiszta rendszert.
A parlamenterek megmagyarázták, hogy erről szó sincs, mert a magyar nép teljes szabadságot, független
Magyarországot akar. Felvilágosították a szovjet parancsnokot arról is, hogy Rákosi népelnyomó rendszere milyen nehéz
helyzetbe juttatta a magyar népet. A szovjet tisztek a kapott felvilágosítások után kijelentették, hogy sohasem lőnek a
magyar népre, de ők is megértést kérnek a magyar dolgozóktól.
1956. november 4., vasárnap
Nagy Imre rádiószózata
Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok
támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar
demokratikus kormányt.
Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
(Nagy Imre utolsó rádióüzenetét 1956. november 4-én reggel 5 óra 20 perctől sugározta a Parlamentben berendezett
stúdióból a Szabad Kossuth Rádió.)
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Ez már a kommunizmus, vagy lesz ennél még rosszabb is?
Politikai viccek az ötvenes évek Magyarországáról
Mottó: "Budapest közönsége nagyon kívánja a vidámságot. Ha nevethetnékje van, akkor röhög, ha sírhatnékja, akkor
mosolyog" -- Kolozsvári Grandpierre Emil, 1956. április
Rákosi és Gerő autóval mennek a Duna-parton, és a kocsiban beszélgetnek a parasztokról és a munkásokról. Azt
mondja Rákosi:
- Te, Ernő, valami olyat kellene csinálni, aminek örülnének az emberek, és jó is lenne a népnek.
Megszólal erre a sofőr: Elvtársak, hajtsak a Dunába...?
Rákosi, hogy állítólagos népszerűségét megtudja, titkon beül egy moziba. Épp pereg a híradó, melyben az augusztus
20-i friss kenyeret adják át neki. Behúzott nyakkal, titkon mosolyogva látja, hogy a mozi közönsége felállva, skandálva,
tapsolva kiáltja: Éljen Rákosi! Éljen Rákosi!
Mire a mellette lévő ember rácsap Rákosi kopasz fejére és rákiált:
- Tapsolj, kopasz, mert elvisz az ÁVH!...
Két cigány beszélget:
- Tulajdonképpen micsoda Rákosi: császár vagy király?
- Egyik se, hanem fára-jó.
- Hogy kezdődött régen egy mese?
- Egyszer volt, hol nem volt...
- Hogy kezdődik ma egy mese?
- A TASSZ jelenti.
- Hogy végződött régen egy mese?
- Aki nem hiszi, járjon utána!
- Hogy végződik ma egy mese?
- Aki nem hiszi, utánajárunk!
Két férfi a budapesti Andrássy úton 1960.

1953-ban fejtágító falugyűlést tartanak. A beszéd után a szónok így szól:
- Elvtársak, várom a kérdéseiket!
- Nekem volna három kérdésem - jelentkezik Kohn bácsi: Hová lett a hús, hová lett a kenyér és hová lett a bor?
Egy hét múlva ismét falugyűlés, a szónok ismét kérdésekre vár. Jelentkezik Grün bácsi.
- Nekem csak egy kérdésem volna: hová lett a Kohn?...
Lovas nemzet vagyunk. Árpád fehér, Horthy szürke, Rákosi meg Vorosilovon jött és Szuszlovon távozott.
1955. Késő éjjel rémisztő dörömbölés egy pesti bérlakás ajtaján, az alvó férfi felriad, ijedten kisiet az előszobába,
reszkető hangon kérdi:
- K-k-ki az?...
- A Halál!
Az illető megkönnyebbülve:
- Hála istennek, már azt hittem, az ÁVH.
Rákosiék idején egy irodai tisztviselő a következő kéréssel fordul az igazgatóhoz: Igazgató úr, szíveskedjék ma
korábban elengedni a munkából, mert a feleségemmel este az Operába szeretnénk menni!
Az igazgató: Idefigyeljen, kedves kollégám! Magának tudnia kellene, hogy az "úr" megszólítás már rég idejét múlta.
Helyette általánosan bevett gyakorlat szerint az "elvtárs" megszólítás a helyénvaló. Ettől függetlenül természetesen
hozzájárulok hogy ma a munkából korábban hazamenjen. Na és mi az az opera, amit megnéznek?
- A Trubadelvtársat.
A pártba belépőnek három kérdésre kell megfelelnie:
- Hogyan oldanád meg, elvtárs, a lakáskérdést Magyarországon?
- Kinyitnám a nyugati kaput...
- Mit tennél, elvtárs, hogy mindenkinek jusson olcsó hús?
- Becsuknám a keleti kaput...
- És mit tennél, elvtárs, hogy még kevesebben járjanak templomba?
- Hát... Jézust a keresztfával kihoznám, Sztálint meg bevinném...

8.
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ELŐZETES
A Bornemisza Péter Társaság következő, novemberi rendezvényének meghívottja: Dr. Bertényi Iván, a
Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese. Előadásának címe: "1867 - megosztó kompromisszum.
A kiegyezés és értékelésének története." 2016. november 6.-án, vasárnap, d.u. 17:30-kor. 6. Bécs,
Capistrangasse 2/15.
KIÁLLÍTÁSOK
Egy akaraton 1956-2016
Egyedülálló időszaki kiállítással készült az 1956-os forradalom emlékévében
a Terror Háza Múzeum Budapesten. A látogatók testközelből élhetik át a
forradalom legfontosabb pillanatait: VR-szemüveget felvéve egy páratlan
kaland részesei lehetnek. Magyarországon eddig sosem látható módon, hat
kisfilmmel élhetjük át a magyar történelem e sorsfordító pillanatait, a
jelenetek részeseivé válhatunk. Mintha csak ott lennénk velük, a
forradalmárokkal, a pesti srácokkal – 1956 hőseivel.
Fehér László: Új művek - Neue Werke
Fehér László kiállítás nyílt Bécsben, a Collegium Hungaricumban
( Hollandstraße 4). A Kossuth díjas művész a nemzetközi művészeti színtér
legismertebb magyar alkotói közé tartozik, 1990-ben ő képviselte
Magyarországot a Velencei Biennálén, 1997-ben a bécsi Ludwig
Múzeumban, 2001-ben a budapesti Műcsarnokban, 2007-ben a budapesti
Ludwig Múzeumban, majd 2011-ben a Saint-Étienne-i Modern Múzeumban
rendeztek gyűjteményes kiállítást az életművéből. Ő volt az első keleteurópai művész, akinek műve megjelenhetett a bécsi Ringturm homlokzatán
2012-ben. A kiállítás október 14.-én zár.
Seurat, Signac, Van Gogh - Wege des Pointillismus
(Seurat, Signac, Van Gogh - a pointillizmus pályái)
A pointillizmusnak nevezett képzőművészeti stílus a modernség egyik
jelentős előfutárjának tekinthető. Az irányzat neves képviselői Seurat,
Signac, Derain és az őket követő mesterek, Van Gogh, Matisse és Picasso
által alkotott, a tárlaton látható 100 műalkotás (festmény, akvarell és grafika)
gazdagon illusztrálja e művészeti forma jellegzetességét, a "pontok
varázsából" adódó lenyűgöző látványt. A kiállítás 2017.01.07-ig lesz látható
a bécsi Albertinában (Albertinaplatz 1).
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