Művészetek, művészek, szórakozás és kikapcsolódás Óbudán

főút kereszteződésénél található fórumot, a hozzá tartozó szen-

Programja elsősorban a

A múzeum néhány évvel ezelőtt tereiben és koncepciójában is meg-

pontként is ideális. Az épület melletti parkerdőn turistaút vezet

6. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

7. Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

8. Óbudai Múzeum

1036 Budapest, Korona tér 1. (volt Dugovics Titusz tér)

1032 Budapest, San Marco u. 81.

1033 Budapest, Fő tér 1. (Zichy kastély)

télyt, a basilicát, a nagy közfürdőt és a tabernasort. A város délke-

galéria

művészettörté-

újult. Új arculatával 2012-ben a világ legjelentősebb dizájn díjai

át, emellett itt található az 1812 és 1822 között épült Kiscelli Kál-

Változatos, színes kulturális programokat kínál a 2000 éves

leti és északi részében kézműves lakások, műhelyek helyezkedtek

nész munkatársainak egy-

közül kettőt is elnyert (red dot: communication design és Good

vária és Golgota szoborcsoport, valamint a Szent Vér kápolna.

városrész a lakóinak és az idelátogatóknak egyaránt. Az óbudai

el. A zajos főútvonalaktól távolabb jómódú polgárok, városi tiszt-

egy szakmai problémát

Design). Az állandó kiállítás Kassák Lajos művészi, folyóirat-szer-

A múzeum gyűjtőköre ki-

Koncertekkel, kiállítások-

Az Óbudai Múzeum a

múzeumok, könyvtárak, kulturális központok és művelődési há-

ségviselők díszes lakóházai épültek, házi szentéllyel, fürdővel.

tárgyaló,

koncepciózus

kesztői és művészetszervezői tevékenységével ismerteti meg a

Nyitva tartás:

terjed a hazai kereskede-

kal, színházi előadások-

tradíciók és a moderni-

zak által nyújtott számtalan lehetőség között minden korosztály

A múzeum kiállításai a Budapest területén előkerült értékes ókori

kiállításaiból áll össze, de

közönséget. A múzeum időszaki kiállításain az avantgárd és a mo-

Április 1 - október 31.: hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig

lem, a vendéglátóipar, va-

kal,

gyermekműsorokkal,

tás együttes színtere, a

megtalálhatja az ízlésének, igényeinek, hangulatának megfelelő

emlékeket mutatják be. A „Róma Aquincumban” című állandó ki-

teret adnak az intézmény-

dernizmus művészetét történeti, kulturális és társadalmi kontex–

November 1- március 31.: hétfő kivételével minden nap 10-től 16 óráig

lamint az idegenforgalom

felolvasó estekkel, civil

helyi kultúra őrzője és

kiállítást, koncertet, színházi előadást, író-olvasó találkozót,

állításon az egyedülálló vízi orgona és a helytartói palota értékes

hez

művészek

tusban mutatja be. A kiállításokat a témához kapcsolódó előadás-

Telefon:+36 1 250 0304

történetének kulturális ja-

szervezetek

előadásaival

továbbörökítője korszerű

filmvetítést, vásári forgatagot, vagy éppen fesztivált. A prog-

tárgyai, a Látványraktárban pedig az őskortól a népvándorlás ko-

egyéni és külső kurátorok tervei alapján szervezett csoportos

sorozatok valamint családi és gyerekprogramok kísérik. A múzeum

www.kiscellimuzeum.hu (Várostörténeti Kiállítások);

vaira. A „Nekem soha nem

és számos egyéb kulturális

muzeológiai eszközökkel.

ramok fontos évfordulókhoz, Óbudát érintő eseményekhez is

ráig tartó időszak leletanyagai láthatóak. Az Európai Unió támo-

tárlatainak, valamint külföldi cserekapcsolatokra épülő bemuta-

iskolások számára változatos, az avantgárdot képzőművészeti és

www.btmfk.iif.hu (Fővárosi Képtár)

volt otthonom...” című

programmal várja házaiban

A nyitott múzeum több

kapcsolódnak. A szórakoztatva tanulás, tanítás segítségével az

gatásával új turisztikai attrakció elemekkel bővült a múzeum, így

tóknak is. Emellett támogatják a fiatal művészek első vagy eddi-

irodalmi szempontból megismertető foglalkozásokat is kínál.

kiscell@kiscellimuzeum.hu

állandó tárlat Krúdy Gyula

látogatóit az Óbudai Kultu-

generáció számára kínál

átélt élmények még maradandóbbá, még intenzívebbé válhatnak

most már egy virtuális élménytér mozgásérzékelős játékokkal és

gieknél nagyobb léptékű kiállításainak megrendezését.

hajdani óbudai lakásának

rális Központ.

találkozási pontot térben

a résztvevők számára.

egy mitológiai játszótér áll a gyermekek rendelkezésére. A Panno-

Az európai városokkal együtt működtetett művészcsere-program

Nyitva tartás:

két szobájában mutatja be

A San Marco utcai központ

és időben, az élménysze-

Kedves óbudaiak és kedves idelátogató vendégeink! Válogassa-

nia Provincia Program keretében egy római mintára megépített és

nemcsak a budapesti művészek külföldi bemutatkozásainak a le-

szerdától vasárnapig, 10-től 17 óráig

az író budapesti lakóhelyeit és a korabeli vendéglátást.

mellett a Békásmegyeri

rű formális és informális

nak kedvükre a városunk nyújtotta kulturális lehetőségek között

berendezett lakóház és egy új kőtár is várja a látogatókat. Évente

hetőségét teremti meg, hanem a galéria nemzetközi kapcsolatai-

Telefon: +36 1 368 7021

5. Krúdy Gyula Könyvtár

A Látványraktár és a Reklámtáblák kiállítás a 19-20. század bolti

Közösségi Ház, a Csillag-

tanulás helyszíne. Gyűj-

és térjenek vissza hozzánk minél gyakrabban!

több alkalommal rendezett időszaki kiállítások és múzeumpeda-

nak egyik bázisát is jelenti.

www.kassakmuzeum.hu

1033 Budapest, Fő tér 5.

segédeszközeit és árucikkeit, vendéglátóipari eszközöket, szállo-

hegyi Közösségi Ház, és a

teményén és programjain

dai tárgyakat, valamint zománctáblákat tár a látogatók elé.

3K (Kaszásdűlői Kulturális Központ) is egész évben kínál kikap-

keresztül élő kapcsolatot

forduló

gógiai foglalkozások bővítik a programokat.
Az Aquincumi Múzeum 2012-ben elnyerte „Az Év Múzeuma” elne-

Nyitva tartás:

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár családi fiókkönyvtára, amely

„A jó kalmár a világ jótevője” – Két évszázad a magyar keres-

csolódási lehetőségeket. A Civil Házban a Kolosy téren elsősorban

tart Óbuda lakosságával és

vezésű rangos szakmai díjat.

keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig

1923 óta áll az olvasók rendelkezésére. Óbuda egyik legjelen-

kedelem történetéből – című állandó kiállítás a vásárokat, a

civil szervezetekkel közös programok szerveződnek.

az idelátogatókkal egya-

Telefon: +36 1 388 6784

tősebb szellemi központjában, a Fő téren található; múzeumok,

szakoktatást, valamint a szatócs- és szakboltokat mutatja be.

A Kulturális Központ feladata a már hagyományos kerületi nagy-

ránt. A múzeum 2014-ben

1. Aquincumi Múzeum és Régészeti Park
1031 Budapest, Szentendrei út 135.

kassakmuzeum@pim.hu

Nyitva tartás:

www.budapestgaleria.hu/uj

4. Kiscelli Múzeum

kiállítóhelyek, középiskolák közvetlen környezetében. A könyvtár

Emellett az áruházak világát és a szocialista kereskedelem té-

rendezvények szervezése is. Minden év május 4-én ünnepeljük

elnyerte a múzeumi szak-

Április 1. – október 31.: 10.00-18.00 Régészeti park nyitása: 9.00

galeria@mail.btm.hu

1037 Budapest, Kiscelli u. 108.

jeles olvasói között tartják számon Krúdy Gyulát, Tamkó Sirató

makörét járja körül.

Óbuda Napját, a Szent Flórián tiszteletére számos helyszínen

ma legrangosabb díját,

Károlyt és Bárány Tamást. A gyermek, ifjúsági és felnőtt szépiro-

A „Vendéget látni, vendégnek lenni” című állandó kiállítás 2014

megrendezett, századfordulós hangulatot megidéző fesztivállal.

„Az év múzeuma ” címet.

Aquincum városa a 2-3.

November 1. – március 31.: 10.00-16.00 Régészeti park zárva!

század fordulóján érte el

Telefon: +36 1 250 1650

A múzeum Óbudán, a

dalmi és ismeretterjesztő műveken kívül kölcsönözhetők hetila-

őszétől mutatja be a hazai vendéglátás és az idegenforgalom

Az Óbudai Nyár, Óbuda legnagyobb kulturális rendezvénysoroza-

Az „Óbuda – egy város három arca” című állandó kiállítás Óbuda

legnagyobb kiterjedését,

www.aquincum.hu

Margit Kórház fölött, az

pok, folyóiratok, hangoskönyvek, DVD-k, CD-k is. Lehetőség van

történetének az 1880-as és az 1940-es évek közötti időszakát.

ta, amely mára már a főváros nívós programkínálatában is rangot

történetének három jelentős korszakát, három egymástól markán-

lakóinak

aquincum@aquincum.hu

3. Kassák Múzeum

egykori barokk trinitári-

számítógépes internet használatra. A környező iskoláknak, óvo-

Az otthoni vendéglátást polgári lakás idézi fel, míg a hivatásos

szerzett. Az óbudaiakat illetve az idelátogató érdeklődőket év-

san elkülöníthető arcát, a középkori királyi, királynéi székhelyet;

1033 Budapest, Fő tér 1. (Zichy kastély)

us kolostor és templom

dáknak igény szerint csoportos könyvtárbemutatókat, rendszeres

vendéglátást a cukrászdák, kávéházak, éttermek és szállodák be-

ről-évre számos programhelyszínen várjuk szabadtéri koncertek-

a Zichy – korszaktól a szanálásig tartó kort; valamint a város mai

hangulatos épületegyüt-

könyvtári foglalkozásokat tartanak. A könyvtár 2013-ban kezdő-

mutatása reprezentálja. Emellett a magyarországi fürdőkultúra és

kel, kiállításokkal, gyermekprogramokkal, színházi előadásokkal

arcát, a panelvilágot eleveníti meg. A kiállítási egységeket a macs-

A Kassák Múzeum a ma-

tesében várja a főváros

dött felújítását követően 2014. április 24-től nagyobb alapterüle-

turizmus fejlődését is megismerhetik a látogatók.

és filmvetítésekkel.

kaköves óbudai utca köti össze.

ten, akadálymentesített környezetben várja olvasóit.

Az állandó kiállítások mellett folyamatosak a kereskedelem és a

Az Advent Óbudán programsorozat az ünnepi díszbe öltöztetett

Állandó kiállításunk mellett időszaki kiállításokkal, minden korosztály

vendéglátás témakörében rendezett időszaki tárlatok, valamint

óbudai Fő téren és környékén családi programokkal, tartalmas

érdeklődését kielégítő rendezvénykínálattal és múzeumpedagógiai

műsorokkal, ingyenes műjégpályával fogadja az ideérkezőket.

foglalkozásokkal várjuk a múzeumba látogatókat.

száma

ekkor

10-15 000-re becsülhető. Bár a római kor négy
évszázada alatt a polgári
városrész településszer-

2. Budapest Galéria

gyar avantgárd sokoldalú

újkori várostörténete és

kezete, kiterjedése fo-

1036 Budapest, Lajos u. 158.

és

képzőművészete

kiemelkedő

alakja,

iránt

Kassák Lajos (1887-1967)

érdeklődőket. Állandó várostörténeti kiállításain többek között

Nyitva tartás:

a múzeum Kultea Galériájában a fotó- és képzőművészeti kama-

A Budapesti Történeti Múzeum egyik főosztályaként működik. Ki-

tárgyi és szellemi hagya-

patinás bútorokat, cégéreket, tervrajzokat, ezüst tárgyakat és

hétfő, szerda, péntek: 13-tól 19 óráig, kedd, csütörtök: 10-től 16 óráig

rakiállítások. A Kultea keretében rendezett színházi előadások,

ele
mei – a vízvezeték

állítóhelyei a Budapest Galéria (1036 Budapest, Lajos utca 158.)

tékát őrzi. A gyűjtemény

korabeli fotókat mutat be, míg időszaki tárlatai általában fotó-,

Telefon: +36 1 368 8476

koncertek és borestek mellett tematikus családi napok, valamint

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

pillérek, az amfiteátrum

és az Új Budapest Galéria (1093 Budapest, Fővám tér 11–12.), az

tudományos igényű fel-

divat- és sporttörténettel foglalkoznak.

www.fszek.hu

színes múzeumpedagógiai programkínálat várja a látogatókat.

hétköznap 8-tól 20 óráig, hétvégeken a programok szerint

keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig. Minden hónap első szombat-

és a városfal négyszöge

intézmény központja az óbudai Budapest Galéria.

dolgozása mellett a múzeum kiállításokat rendez, konferenciákat

A múzeum képzőművészeti gyűjteményét gondozó Fővárosi Képtár

fszek0307@fszek.hu

Telefon: +36 1 388 7370

ján a látogatás ingyenes!

– mindvégig láthatóak voltak, s a mai városképnek is megha-

Kiállítási tevékenységének célja a hazai és külföldi jelenkori mű-

és előadásokat szervez, valamint múzeumpedagógiai programot

állandó kiállításain a modern és kortárs magyar alkotók kiemelke-

Nyitva tartás:

www.kulturkozpont.hu

Telefon: +36 1 250 1020

tározó elemei maradtak.

vészet széleskörű bemutatása, valamint a magyar kortárs művé-

működtet. Célja, hogy e feladatok magas szintű ellátásával a

dő festményeit, szobrait és installációit láthatják, míg az időszaki

keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig

kulturkozpont@kulturkozpont.hu

www.obudaimuzeum.hu

A jelenkori régészeti park az aquincumi polgárváros kb. egyhar-

szet megismertetése. A galéria nyitottan értelmezi a vizualitást,

régióban zajló Kassák-kutatások számon tartott helyszínévé és

tárlatok a ma művészeinek biztosítanak bemutatkozási lehetősé-

Telefon: +36 1 375 6249

madát mutatja be. A most látható alaprajzok zömmel a 2-3. század

ezért hatókörébe tartozónak tekinti az építészeti, fotóművészeti,

a nemzetközi avantgárd- és modernizmus-kutatás szereplőjévé

get, a múzeum egyedülálló romtemplomának kiállítóterében.

www.mkvm.hu

fordulójának állapotát tükrözik. A látogatók megtekinthetik a két

iparművészeti és design tárlatok rendezését is.

lépjen elő.

Az angolparkkal körülvett múzeum és környéke kirándulási cél-

mkvm@iif.hu

lyamatosan

változott,

jellegzetes

építészeti

titkarsag@obudaimuzeum.hu

CSÚCSHEGY

MOCSÁROSDŰLŐ

RÓMAIFŰRDŐ
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9. Óbudai Múzeum Goldberger Textilipari Gyűjteménye

10. Óbudai Platán Könyvtár

11. Óbudai Társaskör

1036 Bp. Lajos u. 136-138.

1031 Budapest, Arató Emil tér 1. (Bejárat a Kadosa u. felől)

1037 Budapest, Kiskorona u. 7.

TÖRÖKKŐ
TESTVÉRHEGY

Az Óbudai Múzeum Gold-

Az Árpád-hídHÁRMASHATÁRtövében régi

berger Textilipari Gyűjte-

óbudai hangulatot idéz

ménye, Budapest legújabb

a Korona tér, Kiskorona

múzeuma 2013 szeptem-

utca, Mókus utca által ha-

berében

nyitotta

KASZÁSDŰLŐ

kapuit. Új állandó kiállítá-

a nyolcvanas évek elején

lóan – kisplasztikáiban

adományozta a magyar ál-

új nézőpontból, a hagyo-

lamnak. A múzeum 1987-

mányoktól teljesen elté-

ben nyitotta meg kapuit

rő szobrászi formanyelv

a közönség előtt, azóta

megteremtésére

töreke-

ez az egyik leggazdagabb

dett. A szobrászat klasszikus tér-tömeg problematikája helyett

Vasarely-gyűjtemény Kö-

látomásaihoz keresett eszközöket. Így lettek szobrainak részei

zép-Kelet-Európában.

talált tárgyak, amelyek sokszor szokatlan anyagokból (például

több mint 400 – egyedi

krómacélból), új technikával, hegesztéssel készültek. Emlékmű-

és sokszorosított – alko-

veinek főszereplőit – köztük Radnóti Miklóst, Móricz Zsigmondot

tást tartalmazó kollekció

– deheroizáló módon ábrázolta. Művei nemcsak itthon, de külföl-

alapos áttekintést nyújt

dön is őrzik a magyar múlt kiemelkedő személyiségeinek emlé-

a művész életművéről,

két. Az egyik leghíresebb alkotása a római Szent Péter Bazilika

a korai rajzoktól a hat-

1

12
FILATORIGÁT

TÁBORHEGY

ban épült, „A Koronához

sával méltó emléket kíván

mos kortársához hason-

AQUINCUM

REMETEHEGY
tárolt tömb. A 19. század-

gyűjteményét a művész

GÁZGYÁRI LTP.

HEGY

meg

1960-as években – szá-

PÓK UTCAI LTP.

és az Oroszlánhoz” cím-

ÓBUDAISZIGET

7

5

ÓBUDA

3
8

állítani az 1784-ben, Gold-

A Platán Könyvtár és fiókkönyvtára a hagyományos könyvtári

zett fogadó és kávéház az 1988-as felújítás óta az Óbudai Tár-

berger Ferenc által alapí-

szolgáltatások mellett kulturális rendezvényeket is kínál látoga-

saskör otthona.

tott és több mint 200 éven

tóinak. Havonta irodalmi programokkal, évente 1-2 alkalommal

A koncertélet legjelesebb kamarazenekarai : a Liszt Ferenc Ka-

át fennállt textilgyár és az

zenés műsorokkal és rendszeresen frissülő kiállításokkal várja

marazenekar és a Budapesti Vonósok mellett fiatal formáció: az

alapító család történeté-

az érdeklődőket. A könyvtár honlapja folyamatosan tájékoztat a

Anima Musicae Kamarazenekar, a Qarrtsilumi Ensemble, valamint

nek, valamint Goldberger

szolgáltatásokról és az aktuális programokról.

az igényes könnyűzenét játszó Budapest Ragtime Band is itt tartja

Leónak, akinek vezetése

A gyerekkönyvtári részleg a kölcsönözhető kiadványok mellett

próbáit és részt vesz a ház művészeti életében.

alatt ért el a gyár világsikereket.

kéthetente, szombatonként kézműves foglalkozásokkal, játszó-

A klasszikus és kortárs zenei koncertek, valamint a klasszikussal

A kiállítás öt nagy egységre bontva mutatja be azt a folyama-

házzal, társasjátékokkal várja a gyerekeket és a családokat.

határos könnyebb műfajok: a sanzon, a swing, a szalonzene mel-

tot, amelynek során a néhány fős manufaktúraként induló kék-

Könyvtár a könyvtár falain kívül: a „Könyvet házhoz” szolgáltatás

lett a társművészetek: művészeti szalonok, vers, próza, színház,

festőműhely a család egymást követő generációinak innovatív

biztosítja a rászorultak könyvtári ellátását, a könyvtári dokumen-

felolvasószínházi estek és kortárs kiállítások várják a látogatókat.

szemlélete és vállalkozó készsége következtében világhírű válla-

tumok házhoz szállításával. Ez fontos területe a könyvtár szociális

lattá fejlődött és hosszú időn át meghatározó szereplőjévé vált a

tevékenységének.

Nyitva tartás:

magyar gazdaságnak. A kiállítás a gyár fejlődésének bemutatása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2013-tól 6 ingyenesen

hétfőtől vasárnapig, 9-től 19 óráig

közben számos interaktív elem segítségével teszi érthetővé a tex-

használható „Könyvmegállót” létesített. A könyvszekrényeket a

Telefon: (06-1) 250-0288

Nyitva tartás:

keddtől vasárnapig, 10-től 17.30 óráig

tilnyomás technológiáját.

Platán Könyvtár működteti. A kerület forgalmas közterületein álló

www.obudaitarsaskor.hu

március 1-től október 31-ig: keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig,

Telefon: +36 1 439 3310

A kiállítást végigjárva, a látogató egyedi, interaktív eszközök se-

könyvszekrényeket bárki ingyenesen használhatja, onnan köny-

info@obudaitarsaskor.hu

november 1-től március 1-ig: keddtől vasárnapig, 10-től 16 óráig

www.vasarely.hu

gítségével követheti a gyár történetét a kezdetektől a világhírig,

veket kivehet, helyére saját könyvet betehet.

majd a 90-es évek végén történt bezárásig.

A Bibliocikli a Platán Könyvtár és a Fellini Kultúrbisztró találkozá-

Az állandó kiállítás mellett változatos rendezvény-kínálattal és mú-

sából létrejött, nyári időszakban működő minikönyvtár. A helyben

zeumpedagógiai foglalkozásokkal várja látogatóit a Goldberger Tex-

olvasásra szánt, naponta változó Duna-parti kínálatában elsősor-

12. Varga Imre Kiállítóház

tilipari Gyűjtemény. A múzeum keretein belül működő Goldberger

ban gyerekkönyvek, kortárs irodalom és folyóiratok szerepelnek.

1033 Budapest, Laktanya u. 7.

Nyitva tartás:

Varga Imre (1923) a 20. századi magyar művészet jelentős alko-

13. Vasarely Múzeum

hétfő, péntek: 12-től 18óráig; kedd, csütörtök: 10-től 19 óráig,

tója, aki a szobrászat minden ágát műveli. Művészi tanulmányait

1033 Budapest, Szentlélek tér 6. (Zichy kastély)

Nyitva tartás:

minden páratlan hét szombatján 10-14 óráig (Szerdán zárva!)

megkésve, csak 1950-ben kezdte meg a Képzőművészeti Főis-

keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig.

Telefon: +36 1 439 0936

kolán, mivel a II. világháborúban repülőtisztként amerikai hadi-

Minden hónap első szombatján a látogatás ingyenes!

www.platankonyvtar.hu

fogságba esett. Az 1950-es éveket a szocreál uralta a tanításban

Telefon: +36 1 250 1020

platan-szerk@kszki.obuda.hu

is, amely ugyan biztos szakmai tudást nyújtott, de korlátozta a
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altemplomában a Magyarok Nagyasszonya kápolna főcsoportja,

2

vanas-hetvenes

évekből

Szent István alakjával.

származó op-art művekig és plasztikai munkákig.

A művész műtermi hangulatot árasztó, a befejezett alkotások mel-

Az állandó kiállítással párhuzamosan a Vasarely Múzeum Kama-

lett terveket, maketteket, gipszmintákat bemutató, szoborparkkal

ratermében rendszeresen tartanak időszaki kiállításokat, a mú-

kísért állandó kiállítása 1983-ban nyílt meg Óbudán. A „Vára-

zeumban 2006 óta működő kortárs képzőművészeti műhely, a

kozók” (népszerű nevén „Esernyősök”) című szoborcsoportját

Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület szervezésében is. A Zebra

1986-ban helyezték el a Fő tér Laktanya utca felé eső részén, a

Műhely múzeumpedagógiai programokkal várja a látogatókat.

kiállítóház közelében.

9

Nyitva tartás:

Telefon: +36 1 250 0274

MÁTYÁSHEGY

www.budapestgaleria.hu

a kultúra városa

galeria@mail.btm.hu

Műhely az alkotó tevékenységet kedvelőknek és a textilművészet iránt
érdeklődőknek kínál kiváló szabadidő eltöltési lehetőséget.

A

ÚJLAK

ÓBUDAI KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Victor Vasarely (Vásárhelyi Győző 1906–1997) a nemzetközi
kinetikus művészet és az op-art egyik megalapítója és világhírű
képviselője, magyar származású volt. Életművéről átfogó kereszt-

Kiadja az Óbudai Turisztikai Egyesület – 2014

www.textilmuzeum.hu

művészi szabadságot. Varga Imre nyughatatlan intellektusa, szé-

metszetet mutat be az óbudai Zichy kastélyban működő Vasarely

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat támogatásával

titkarsag@obudaimuzeum.hu

les látóköre nem tűrte ezeket a korlátokat. Pályájának elején, az

Múzeum. A Szépművészeti Múzeum filiáléjaként működő múzeum

www.obudatour.hu

ÓBUDAI TURISZTIKAI EGYESÜLET

