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Január 18. csütörtök 17.00
SzombathelyI kÉptár 
 A klasszikus újító: 
Kassák Lajos (1887-1967)
Kiállításmegnyitó

Január 25. csütörtök 17.00
SavarIa múzeum 
 Természetes szépségek
Kércz Tibor természetfotó kiállítása
Kiállításmegnyitó

Február 8. csütörtök 17.00
SavarIa múzeum
Szóra bírt csontjaink
Kiállításmegnyitó

Február 14. szerda 17.00
SavarIa múzeum
Szent Márton nyomában. 
Legenda és valóság
Előadássorozat 1.

Február 21. szerda 16.00
SavarIa múzeum
Savaria a Vas Megyei Múzeumok
Értesítője 39. kötetének bemutatója
Kiállításmegnyitó

Február 22. csütörtök 15.00
SzombathelyI kÉptár
Az év élőlényei 
Tudományos előadóülés
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Január 18. csütörtök 17.00
 A klasszikus újító: 
Kassák Lajos (1887-1967)
A Szombathelyi Képtár 
Kassák-gyűjteménye
Kiállításmegnyitó

A Szombathelyi Képtár alapító koncepciója a progresszív 
művészeti mozgalmak alkotásainak és dokumentumainak 
gyűjtését tűzte ki célul. Ez elsősorban a két világháború közötti
baloldali művészetet és az avantgárdot jelentette. 
Nem véletlen, hogy az első állandó kiállítás az aktivista csoport
művészetével kezdődött, amelynek központi személyisége 
Kassák Lajos volt. A Kossuth-díjas író, költő, műfordító, 
képzőművész hagyatékából több alkotást és dokumentumot 
is őriz a Szombathelyi Képtár. A kiállítás a teljes Kassák-
gyűjtemény bemutatására vállalkozik.

A kiállítás megtekinthető 2018. május 18-ig.

SZOMbaTHeLYI KÉPTár



Január 25. csütörtök 17.00
 Természetes szépségek
Kércz Tibor természetfotó kiállítása
Kiállításmegnyitó

„Kalandom a természetfotózással 2013-ban kezdődött, amikor
megvettem első digitális, tükörreflexes fényképezőgépemet.
Azóta szabadidőm nagy részét – kis hazánkban és a nagyvilág-
ban – a természetben töltöm, keresve-kutatva azokat a 
különleges témákat, varázslatos pillanatotokat, amelyeket az 
objektívemen keresztül keretbe rögzíthetek.  Nyitott vagyok 
a természetfotózás kreatív technikáira, az esztétikus 
megközelítésre, látásmódra. Nem feltétlenül a két szememmel
látott realista, dokumentarista látvány megörökítése a célom.
Jobban vonz és inspirál annak a képnek a megalkotása, amely 
interpretálja azt a vizualitást, ahogy én szeretném látni és 
láttatni az adott témát.  E kiállításom anyaga az elmúlt 4 év 
természetfotós kalandjainak színe-java.”  Kércz Tibor

SaVarIa MúZeuM

SaVarIa MúZeuM
Február 8. csütörtök 17.00
 Szóra bírt csontjaink
A Magyar Természettudományi 
Múzeum vándorkiállítása
Kiállításmegnyitó

A kiállítás célja, hogy bemutassa az antropológiát, 
a történeti embertani kutatásokat, azok célját és lehetőségeit,
hogy megismertessük a látogatókkal a régen élt emberek 
mindennapjait, egészségi állapotát, betegségeit. 
Az arcrekonstrukciók segítségével megelevenítjük 
a Magyarország területén élt emberelődök jellemző vonásait,
megjelenítjük a történeti korszakokban élt emberek 
arcvonásait, a köznépét csakúgy, mint az előkelőkét, köztük 
királyi családhoz tartozókét is.
A kiállítás látogatói maguk is tevékeny részesei lehetnek 
az embertani kutatásoknak, például egy medencecsontból 
megbecsülhetik a valaha élt embertársunk nemét, életkorát.

A kiállítás megtekinthető 2018. augusztus 31-ig. 



Február 14. szerda 17.00
 Szent Márton nyomában. 
Legenda és valóság 1.
Szent Márton születési ideje

előadó: dr. Kiss Gábor régész
A hagyomány szerint Szent Márton Kr. u. 316-ban látta meg 
a napvilágot. Ennek a nevezetes időpontnak az 1700. 
évfordulóját ünnepelte Szombathely városa 2016-ban. 
Ám Sulpicius Severus által írt életrajzának pontosan keltezhető
adatai egy két évtizeddel későbbi dátumot valószínűsítenek.
Melyik lehet hát az igazi születési év, és mi lehet az oka 
a tévedésnek?

kÉp: Varga Bernadett: Engedd megszületni a te Mártonodat! 
(Vászon, olaj. Magántulajdon.)

SaVarIa MúZeuM
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Február 22. csütörtök 15.00
 Az év élőlényei 2018-ban
Tudományos előadóülés

Örvendetes, hogy hazánkban az Év élőlényei kezdeményezés
egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és egyre többen 
adják le szavazatukat az általuk legkedvesebbnek választott
állat-, vagy növényfajra. A kezdeményezés sikerét bizonyítja,
hogy az élőlények mellett már az év ásványára vagy az év 
ősmaradványára is szavazhatunk.
A Savaria Múzeum és az MTA VATT rendezésében a 2018-as 
év élőlényeit vetített képes előadás keretében mutatják be 
a megye botanikus és zoológus szakemberei.

A Savaria MHV Múzeum és az MTA Vas Megyei Tudományos 
Testülete közös rendezvénye.

SZOMbaTHeLYI KÉPTárSaVarIa MúZeuM
Február 21. szerda 16.00
 Savaria a Vas Megyei Múzeumok
Értesítője 39. kötetének bemutatója
Könyvbemutató

A hazai múzeumokban folyó tudományos és közönség-
kapcsolati munka mintegy summázatai az intézmények által
megjelentetett évkönyvek.
A Savaria a Vas Megyei Múzeumok Értesítője 39. kötete 
tizenegy tudományos munkát közöl a természettudomány, 
a régészet, a néprajz és a műtárgyvédelem területéről. 
A tudományos írásokon túlmenően a periodika Eseményleltár
rovata fényképekkel illusztrálva mutatja be az intézmény 
életében 2016-ban történt jelentős nyilvános múzeumi 
rendezvényeket. 



Savaria Múzeum
9700 Szombathely, kISfaludy Sándor utca 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00 

Szombathelyi Képtár
9700 Szombathely, rákóczI ferenc u. 12.
szerda – szombat: 10.00-17.00

Iseum Savariense
9700 Szombathely, II. rákóczI ferenc u. 6-8.
szerda – szombat: 10.00-17.00

Smidt Múzeum
9700 Szombathely, hollán ernő utca 2.
ZÁRVA

J.P.I. Romkert
9700 Szombathely, mIndSzenty józSef tÉr 1.
ZÁRVA

Vasi Skanzen
9700 Szombathely, árpád utca 30.
ZÁRVA

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 Szombathely, páSztor utca 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00

IngyeneS látogatáSI lehetőSÉg
26 éven aluliaknak és 18 évesnél 
fiatalabb gyermek kísérőjének:
január 27-én és február 24-én: 
Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár, 
Iseum Savariense

IngyeneS tárlatvezetÉS
január 27. 15.00 – Savaria Múzeum
Szombathelyi Képtár, Iseum Savariense
február 24. 16.00 – Savaria Múzeum
Szombathelyi Képtár, Iseum Savariense

Szombathely 
Megyei Jogú 
Város

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
F. k.: Csapláros Andrea múzeumigazgató
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