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2018. június
Június 7. csütörtök 17.00

savaria múzeum
 Földi virágegyetem –
Herbárium és szépirodalom
Kiállításmegnyitó
Június 8. péntek 9.00 – 13.00

szombathelyi képtár
 Leonianus 1500
Leonianus és kora
Tudományos szimpózium
Június 15. péntek 16.00

szombathely belváros
 Szombathelyi séták:
Görögök és cincárok nyomában

szombathelyi képtár
Június 8. péntek 9.00 – 13.00

 Leonianus 1500 – Leonianus és kora
Tudományos szimpózium – történeti és régészeti előadások

Június 29. péntek 16.00

szombathelyi képtár
 6. Textilművészeti Triennálé
Kiállításmegnyitó
Június 29. péntek 16.00

szombathelyi képtár
 A textil szombathelyi útja
1970-2018
Kiállításmegnyitó

a

p r o g r a m v á l t o z á s

www.savariamuseum.hu

j o g á t

f e n n t a r t j u k

A savariai származású Szent Leonianus születésének
időpontjára csak az életének későbbi eseményeire vonatkozó
adatokból következtethetünk. Nagy valószínűséggel Kr. u. 450
után születhetett, tehát abban az időszakban, amikor a város
már nem Róma hatókörébe tartozott. Minden bizonnyal
Savariában lett tagja a keresztény közösségnek is. Itt esett
a „barbárok” (feltehetően a gótok) fogságába, akik magukkal
hurcolták Galliába. Kiszabadulása után a mai Burgundiában,
Autun (Augustodunum) közelében remeteként élt. Később
a Lyonhoz közeli Vienne Szent Péter kolostorának apátja lett.
A szerzetesi életmód népszerűsítője volt. Több kolostort is
alapított, közülük a leghíresebb a Vienne-i Szent András
kolostor, amely ma is áll. Munkájának köszönhetően
a VI. század első felében a Vienne püspökség területén több
mint 60, magában Vienne-ben pedig 12 kolostor és zárda
működött. Neki tulajdonított levelek és írások is fennmaradtak.
Elhurcolása után aligha járt még egyszer szülőföldjén, de
származási helyét az utókor számon tartotta. Szarkofágjának
fedlapjára Sabaria, illetve Pannonia neve is rákerült.
Valószínűleg 518-ban halt meg.
szervezők: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum –
Szent Márton Intézet
Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa

szombathelyi képtár
Június 29. péntek 16.00

 6. Textilművészeti Triennálé
kiállításmegnyitó
Idén is 5 kategóriában rendezzük meg a Textilművészeti
Triennálét, melynek témája az „elmozdulás”. „Elmozdulás,
avagy elmozdulás a holtpontról: és máris megnyílik valami
kis remény.” – írja Wehner Tibor művészettörténész a felhívás
első mondatában.
A zsűri olyan művek létrehozását várta a művészektől,
amelyek 2015 és 2018 között születtek és a fenti
gondolatkörhöz kapcsolódnak.
kategóriák :

szombathelyi képtár
Június 29. péntek 16.00

 A textil szombathelyi útja 1970-2018
kiállításmegnyitó
A triennáléval egyidőben bemutatunk egy reprezentatív
válogatást a Szombathelyi Képtár fal- és tértextil-, valamint
miniatűrtextil-gyűjteményéből.

Fal- és tértextil
Textildesign
Miniatűrtextil (nemzetközi)
Zászló (nemzetközi)
Szalag (nemzetközi)
A kiállítás 2018. szeptember 2-ig tekinthető meg.

A kiállítás 2018. október 11-ig tekinthető meg.

savaria múzeum

szombathely belváros

Június 7. csütörtök 17.00

Június 15. péntek 16.00

 Földi virágegyetem –

 Szombathelyi séták:

Herbárium és szépirodalom

Görögök és cincárok nyomában

kiállításmegnyitó
Tárlatunk a herbáriumok és a szépirodalom virágos világainak
találkozását idézi. Múzeumunk több mint 104 000 tételes
növénygyűjteménye (az ősnövények, faminták, magok és
termések mellett) 1825-től napjainkig gyűjtött, mintegy 67 000
szárított-préselt növény herbáriumi lapját őrzi. A közel két
évszázadból megörökölt példányok közül kiválasztott növények
a hasonló vagy egyidőben született, rájuk vonatkozó verses
és prózai szöveg(részlet)ek segítségével mintegy költői térben
kelnek új életre, jelenkori fényképeiken élő színeikben is
tükröződve. Ez eddig nem létezett alkalmat teremt az
egykor élt, de sosem hervadó virágok és szépirodalmi
szövegkörnyezetük aprólékos megﬁgyelésére, üzenetük
értelmezésére, alkotó feldolgozására.
A kiállítás 2018. december 21-ig tekinthető meg.

A XVIII. században néhány Makedónia területéről érkező
görög és cincár család lakott Szombathelyen. Átalában
kereskedelemmel foglalkoztak, de volt, aki mészárszéket is
bérelt közülük. Házakat vásároltak – úgy tűnt, véglegesen
maradnak –, de többségük pár évtized után mégis elköltözött.
A séta Kalenothi Mihály mészárszékétől indul és Panakoszta
Pál lakóházáig vezet.
a sétát vezeti: Orbán Róbert
találkozás: 16 órakor a Városháza előtt

