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2018. október
Október 3-4. szerda-csütörtök 9.00-17.00
VaSI SKaNzeN
 Állatok világnapja, 
Magyar népmese napja

Október 11.  csütörtök 17.00
SzombathelyI KÉPtÁR
 ASTRO - Kívül – Szonda a jövőbe
Űrkorszak a művészetben
Kiállításmegnyitó

Október 12. péntek 16.00 
Szombathely belVÁRoS
 Szombathelyi séták: 
Verses Szombathely 2.

Október 17. szerda 17.00
SmIDt mÚzeUm
 Legenda és valóság: 
Az elfeledett szombathelyi vár 
és egykori urai 2.
Előadás

Október 18.  csütörtök 17.00
SzombathelyI KÉPtÁR
 Vasi Műhely 50
Kiállításmegnyitó

a  P R o g R a m V Á l t o z Á S  j o g Á t  f e N N t a R t j U K

IDŐSZAkI kIÁLLÍtÁSok :

SaVaRIa mÚzeUm
 Földi virágegyetem – 
Herbárium és szépirodalom 
Megtekinthető 2018. december 21-ig.

SaVaRIa mÚzeUm
 ASTRO – Planetária
Megtekinthető 2019. márciusig

SmIDt mÚzeUm
 ASTRO – Az idő – „keresve az igazságot”
Megtekinthető 2019. márciusig.

VaSI SKaNzeN
 ASTRO – A nap, a hold és a csillagok 
a hagyományos közösségek életében
Megtekinthető 2018. november 11-ig.

SzombathelyI KÉPtÁR 
 A textil szombathelyi útja
Megtekinthető 2018. október 11-ig.



Október 11. csütörtök 17.00
 ASTRO - Kívül – Szonda a jövőbe.
Űrkorszak a művészetben
Kiállításmegnyitó

A csoportos kiállítás ötlete azzal az elképzeléssel fogalmazódott
meg 2014-ben, hogy megfigyeljük: napjaink űrkutatási eredmé-
nyeit követi-e valamilyen módon a kortárs képzőművészet. 
Az eltelt időben egyértelművé vált, hogy napjainkban alighanem
reneszánszát éli az űrtudományos érdeklődés a képzőművészet-
ben és ezzel párhuzamosan az irodalomban is. Érdekes reprezen-
táció, ahogy az elmúlt évtized művészei különböző nézőpontból
vizsgálják egy hosszú űrutazás, egy új haza keresése, vagy egy
már elérkezett új, földi civilizációban való boldogulás kaleidosz-
kópszerű - mostanra nem csupán eljövendő – fikciós lehetőségét.
Debreczeni Imre képei a konkrét filmes utalásoktól az egyre 
személyesebb témák felé mozdulnak. Szabó Ottó inkább tervező,
aki a világot megtölti tudománnyal: nem a jövőt képzeli el, 
a jelenbe épít robotokat. Oliver Arthur tizenkét elemből álló, 
fekete-piros printjeit színes festmények váltják fel. Felsmann 
István lego-reliefjei az előre elkészített, megtervezett, kész 
minták és alapanyagok, a pop art felé terelik a hangsúlyt. Martin
Henrik űrhajó helyett a Földdel utazik az űrben. iski Kocsis Tibor
Martin Henrikhez hasonlóan nem fantáziavilágot teremt, ugyan-
akkor nem is tesz a képek mögé saját jelentést. Pinczés József 
is megenged magának egy rövid kitekintést abba a tájba, ahová
Debreczeni invitál. Kupcsik Adrián új sorozatában a festmények
mintegy bábjáték vagy papírkivágásos animáció részleteiként 
jelennek meg. 
A művészcsoport kurátora: Fodor Balázs

SZoMbAtHeLYI kÉPtÁr



Október 17. szerda 17.00
 Legenda és valóság: 
Az elfeledett szombathelyi vár 
és egykori urai 2.

Az előadássorozat az egykori szombathelyi vár egy-egy 
Árpád-kori „várurának” életét és személyiségét idézi fel. 
Ezúttal a „királyi vár” utolsó tulajdonosáról, Imréről (1196-1204)
lesz szó.

előaDó: dr. Kiss Gábor régész

SMIDt MÚZeUM
Október 18. csütörtök 17.00
 Vasi Műhely 50
Kiállításmegnyitó

Az 1960-as évek közepére beérett egy fiatal generáció, 
amelynek tagjai többnyire helyi művészektől tanulták a szakma
alapjait, de már saját művészeti világukat alakítgatták. 
Néhányan művészeti főiskoláról, mások pedagógiai képzésből
visszatérve keresték egymás társaságát és a kiállítási lehetősé-
geket. A közös szándékot Vértesi Péter festőművész képviselte,
ő győzte meg Babos Sándort, az Ifjúság Háza vezetőjét az 
elképzelésről, végül néhány egyeztetés után a KISZ felügyeleté-
vel megalakulhatott a Vasi Fiatal Képzőművészek Csoportja, 
a későbbi Vasi Műhely.
Első kiállításuk 1968 elején volt a Művelődési és Sportházban.
Ezzel elkezdődött egy 20 évig tartó folyamat, amelynek 
meghatározó időszaka volt – újabb tagokkal kiegészülve – 
az 1973-tól 1988-ig tartó másfél évtized, amikor a Műhely 
az MMIK művészeti csoportjaként működött. 
Néhány név az alapítók közül: Vértesi Péter, Simon Iván, 
Geszler Mária, Várnai Valéria, Marosfalvi Antal, Hatos Csaba,
Szokolszky Miklós…
A Szombathelyi Képtárban nyíló kiállítás a stúdióként 
az országban elsőként megalakult művészeti csoportosulás 
26 képviselőjének munkáiból válogat. 

SZoMbAtHeLYI kÉPtÁr



Október 3-4. szerda-csütörtök 9.00-17.00
 Állatok világnapja, Magyar népmese napja
Szárnyalj velünk!

Az idei rendezvényen a szárnyasok kerülnek a középpontba, 
de a falu egyéb állataival is ismerkedhetnek a gyerekek.  
foglalKozÁSoK, tÉmÁK:
•  Mindent a galambokról - házi galamb és vadgalamb, 
   kitömött és élő galambok, tojások és tollak
•  Tyúkok, kakasok, kacsák, libák
•  Őrségi rigászat a múlt században
•  Madárgyűrűzés
•  Solymász bemutató ragadozó madarakkal (szerdán)
•  a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi 
   Látogatóközpont bemutatója (csütörtökön)
•  Állatmesék árnyjátékkal
•  Tejudvar: tejfeldolgozás a fejéstől a késztermékig – 
   a Vépi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 
   diákjainak bemutatója
•  Halismeret, a népi halászat bemutatása
•  Hogyan dolgozik egy vakvezető kutya?
•  Népi hangszerismeret (kecskeduda stb.), népdalok
•  Állati eredetű termékek bemutatása
•  9 magyar kutyafajta játékos megismerése
•  Nyúlsimogató
•  Méhészkedés

VASI SkANZeN

Ezen a két napon a Vasi Skanzen ad otthont 
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. „Növekvő erdők Magyarországon”
című rendezvényének, amely az Erdők hetéhez kapcsolódik. 

jegyÁRaK:  
bölcsődések: ingyenes
óvodások: 150 Ft/gyermek
iskolások: 400 Ft/gyermek
kísérő szülők: 500 Ft/fő

bejeleNtKezÉS, IDőPoNt-egyeztetÉS: 
Tóth Róbert múzeumpedagógus - 
94/311-004 vagy a 06-20/578-8893 



Október 12. péntek 16.00
 Szombathelyi séták: 
Verses Szombathely 2.

A séta állomásain egy-egy vers hangzik el, amelynek 
szerzője vagy tartalma a városhoz kötődik. 
A résztvevők megismerkedhetnek a költők életével 
és a versek keletkezésének körülményeivel. 

•  Károli Gáspár tér – Szomorú Árpád: 
   Lépés a végtelen felé

•  Egyetem épülete – Weöres Sándor: 
   „Nem megy a szinusz-tétel, Sándor”

•  Magyar utcai kollégium – Nagy Gáspár: 
   Születésnapomra

•  Székesegyház – Faludi Ferenc: 
   Méltóságos Szily János Úrnak

•  Berzsenyi tér – Berzsenyi Dániel: 
   A felkölt nemességhez

talÁlKozó: 16 órakor a Károli Gáspár téren

a SÉtÁt VezetI: 
Orbán Róbert (Szent Márton Intézet)
KözReműKöDNeK: a Vasi Múzeumbarát Egylet nyitott 
versmondó körének tagjai.

SZoMbAtHeLY beLVÁroS



Savaria Múzeum
9700 Szombathely, KISfalUDy SÁNDoR Utca 9.
kedd-vasárnap: 10.00-18.00

Szombathelyi Képtár
9700 Szombathely, II. RÁKóczI U. 12.
kedd-vasárnap: 10.00-17.00

Iseum Savariense
9700 Szombathely, II. RÁKóczI feReNc U. 6-8.
kedd-vasárnap: 10.00-17.00
Október 23-án ZÁRVA.

Smidt Múzeum
9700 Szombathely, hollÁN eRNő Utca 2.
kedd-szombat: 10.00-17.00
Október 23-án ZÁRVA.

J.P.I. Romkert
9700 Szombathely, mINDSzeNty józSef tÉR 1.
zÁRVa

Vasi Skanzen
9700 Szombathely, ÁRPÁD Utca 30.
kedd-vasárnap: 9.00-17.00
Október 23-án ZÁRVA.

Vasi Múzeumi Látványtár
9700 Szombathely, PÁSztoR Utca 2.
hétfő-csütörtök: 9.00-16.00
péntek: 9.00-14.00
Október 23-án ZÁRVA.

2018. október 23-án 
a Savaria Múzeum és a Szombathelyi Képtár 
kiállításai ingyenesen látogathatók.

INgyeNeS lÁtogatÁSI lehetőSÉg:
26 éven aluliaknak és 18 évesnél fiatalabb 
gyermek kísérőjének:
Október 27-én: Savaria Múzeum, 
Szombathelyi Képtár, Iseum Savariense, 
Smidt Múzeum, Vasi Skanzen

INgyeNeS tÁRlatVezetÉS:
Október 27-én 15.00: Savaria Múzeum, 
Szombathelyi Képtár, Iseum Savariense, 
Smidt Múzeum, Vasi Skanzen

Szombathely 
Megyei Jogú 
Város

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




