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A COLLAB Művészeti Együttműködési Program 2015 – 2018 (EU, Kreatív 
Európa pályázat) a művészek és a közösségek párbeszédét segíti elő nem-
zetközi képzések és rezidencia programokon keresztül. A program fókuszá-
ban nem elsősorban a mű, mint végső produktum áll, hanem a teljes alkotói 
folyamat, a művészek mobilitása és a közönséggel kialakítható kapcsolat és 
egy új társadalmi párbeszéd.
Partnereink: Create-Ireland, AGORA Collective, Hablarenarte, Kunsthalle 
Osnabruck, Live Art Development Agency , M-Cult és Tate Liverpool

COLLAB Arts Partnership Programme 2015 – 2018 (EU, Creative Europe bid) 
aims to develop dialogue between artists and communities facilitated by 
international workshops and residency programmes. The project turns its 
focus from creating an artistic product to the networking of artists in order 
to increase their mobility to avail of new opportunities and generate new 
social dialogue with the audiences.
Partners: Create-Ireland, AGORA Collective, Hablarenarte, Kunsthalle Osna-
bruck, Live Art Development Agency , M-Cult and Tate Liverpool

Roy Lichtenstein: Vicki, 1964, zománc, fémlemez | enamel, metal plate, 
106,5 × 106,5 × 5 cm © Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 
Budapest (Peter und Irene Ludwig Stiftung letét | deposit) 
fotó | photo: Rosta József

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK 
MUSEUM EDUCATION PROGRAMMES
Múzeumpedagógia óvodásoknak, iskolásoknak, tanároknak,  
családi programok, közösségi, szakmai és ismeretterjesztő 
programok, tárlatvezetések.
Museum education for pre-school and school groups as well as 
for teachers; family programmes, guided tours, programmes for 
professionals;  community education programmes for everyone. 
Programjegy | Programme ticket: 600 Ft / fő / person 
Kapcsolat | Contact: muzeumpedagogia@ludwigmuseum.hu
+36 1 555 3437

CSOPORTOS ÉS EGYÉNI TÁRLATVEZETÉSEK
10 fő alatti csoportok számára: a belépőjegyen felül, magyar nyelven: 
6 500 Ft / csoport; idegen nyelven: 7 500 Ft / csoport 
10 fő feletti csoportok a belépőjegyen felül 600 Ft / fő
Jelentkezés: tarlatvezetes@ludwigmuseum.hu | +36 1 555 3433
Guided tour for groups of less than 10 people  
Upon booking in advance and with a purchased exhibition ticket 
HUF 6 500 per group in Hungarian 
HUF 7 500 per group in other languages
Guided tour for groups of more than 10 people  
Upon booking in advance and with a purchased exhibition ticket  
HUF 600 / person
Booking and further information: guidedtour@ludwigmuseum.hu 
+36 1 555 34 33

ART & WINE LOVER’S CLUB
Kortárs művészet, exkluzív tárlatvezetések – kiváló borok kíséretében 
2013 februárjában indult útjára a Ludwig Múzeum új programsorozata, az 
Art & Wine Lover’s Club, melynek célja, hogy a Magyarországon is egy-
re nagyobb tömegeket vonzó és nemzetközi sikereket is elérő magyar  
borkultúrát valamint az éppen zajló gasztroforradalom újdonságait, fel-
törekvő tehetségeit bemutassuk, amihez természetesen a kiállításaink 
vagy a gyűjteményünk egy-egy darabja nyújt inspirációt.

Contemporary art, exclusive guided tour – accompanied by choice wines
The Ludwig Museum’s new initiative, the Art & Wine Lover’s Club launched 
in February 2013 aims to introduce the internationally more and more suc-
cessful Hungarian wine culture as well as the novelties and aspiring talents 
of the recent gastro revolution – while the programmes are clearly inspired 
by our exhibitions or pieces of the museum’s collection and shows.

BARÁTI KÖR
Csatlakozzon a múzeum Baráti Köréhez, mely számos  
kedvezményt biztosít tagjai részére!
A Ludwig Múzeum Baráti Köre 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy kö-
zösséget teremtsen a Ludwig Múzeumot szerető és a törekvéseinkkel 
egyetértő barátok, kortárs művészek, valamint kortárs művészetet ked-
velők, szimpatizánsok nagy táborának a Ludwig Múzeumban. Élénk és 
sokoldalú művészeti életet szeretnénk kialakítani, egyfajta kortárs mű-
vészeti központot létesíteni a Ludwig Múzeum köré.

Join the Friends of the Ludwig Museum and enjoy membership benefits! 
In 2004 the Ludwig Museum established the Friends of the Ludwig Muse-
um with the aim to create a society for those who love the Ludwig Museum: 
for artists and art lovers and for all of those who enjoy the atmosphere of 
contemporary culture and support our goals. The goal of the society is to 
create a vivid contemporary cultural centre around the Ludwig Museum.
Kapcsolat | Contact: friends@ludwigmuseum.hu

A Ludwig Múzeumok nemzetközi hálózatának együttműködésével 
megvalósuló, több európai városban is bemutatásra kerülő, a bu-
dapesti Ludwig Múzeumban két kiállítási szinten megrendezett 
kiállítás párhuzamosan mutatja be a pop art nyugati és kelet-eu-
rópai tendenciáit. 

A Ludwig Múzeumok alapját képező, Peter és Irene Ludwig által 
létrehozott gyűjtemény talán legismertebb és leghíresebb eleme 
az az anyag, amely a pop art korszakát mutatja be. Egyedülál-
ló ez a gyűjtemény abban, hogy megtalálhatók benne a pop art 
emblematikus művészeinek (Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Claes 
Oldenburg, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Tom Wesselmann 
stb.) ikonikus művei csakúgy, mint a kevésbé ismert alkotóké (Ho-
ward Kanowitz, Allan D’Arcangelo stb.), valamint az amerikai vo-
nulaton kívül az irányzat európai képviselőinek (Peter Blake, Ri-
chard Hamilton, David Hockney, Martial Raysse, Mimmo Rotella) 
munkái is. A pop art érdekessége abban rejlik – és ezt a kiállítás 
is nyilvánvalóvá teszi –, hogy a közönségtől meglehetősen nagy 
távolságot tartó absztrakció után olyan figuratív ábrázolást hozott 
be az akkori kortárs művészetbe, amely hétköznapi referenciái  

Ciprian Mureșan Kelet-Európa rendszerváltás utáni művészge-
nerációjához tartozik, képzőművészeti gondolkodását szülőha-
zájának, Romániának történelme és politikája hatja át. Mureșan 
műveiben történelmi, társadalmi, valamint képzőművészeti, 
irodalmi és filmes referenciákat sajátít ki, amelyeket aztán új 
összefüggésekbe helyez. Napjaink társadalmi megrázkódtatá-
saiból eredő kérdéseket tesz fel, a történelmet, a vallást a popu-
láris kultúrából merített egyszerű gesztusokkal és módszerek-
kel ragadja meg, miközben visszahelyezi jogaiba a személyes 
tapasztalat és kifejezés fontosságát. 

Ciprian Mureșan belongs to the generation of the post-Commu-
nist regime and is, in a post-conceptual manner, preoccupied 
with the historical and political fallout for his country, Romania. 
Mureșan appropriates historical, social and cultural references 
(essentially artistic, literary and cinematographic), which he re-
contextualizes. He addresses questions aroused by the jolts of 
contemporary society, he deals with history, religion and art us-
ing simple gestures and methods from popular culture while re-
storing the importance of personal experience and expression.

A Spielraum című projekt Jasmina Cibic legújabb munkája. 
A hely- és kontextusérzékeny mű az építészet, a művészet és 
a különböző politikai ideológiák kapcsolatát vizsgálja – ezúttal 
az alkotó magyarországi tapasztalatait is felhasználva. A szlo-
vén művész korábban az 55. Velencei Biennálén bemutatott két 
filmjén alapuló, videókból és nagyméretű nyomatokból felépülő 
multimediális installációja a hatalmi nyelvezet univerzális mód-
szereit tárja elénk.

The project titled Spielraum is Jasmina Cibic’s latest work. It is 
an artwork that sensitively reflects space and context and ex-
amines the relationship between architecture, art and various 
political ideologies – this time also incorporating experiences 
gathered by the artist in Hungary. The multimedia installation 
constructed of videos and large size prints is based on two ear-
lier films by the Slovenian artist presented at the 55th Venice 
Biennale. It represents the universal methods of powerful, au-
thoritarian language usage.

Jasmina Cibic: Spielraum – The Nation Loves It
2015. 01. 30 — 2015. 03. 08.

A /////////fur//// név mögött két médiaművész-médiakritikus, 
számítógépes játéktervező rejtőzik. Műveik polarizálnak, pro-
vokálnak, lelkesedést és rangos nemzetközi elismeréseket vál-
tanak ki. Volker Morawe és Tilman Reiff multiszenzoros játék-
platformjai ellenjavaslatai a digitális világ okozta masszív elide-
genedésnek. A két techart művész olyan interaktív felhasználói 
felületeket hoz létre, amelyekben intenzív ember-gép-ember 
találkozás valósul meg. A „no pain no game“ kiállítást, amely a 
JÁTÉKÖSZTÖN! projekt keretében 2016-ig több európai város-
ban látható, a Goethe Intézet felkérésére dolgozták ki.

The name //////////fur//// covers two media artists and art crit-
ics, gadget artists and game designers. Their works polarize, 
provoke and enthrall, and have won prestigious international 
awards. Volker Morawe and Tilman Reiff’s multisensory artifacts 
are a counter-proposition to the massively advancing alienation 
of electronic input/output device users. The two techart artists 
stage their central artistic inquiry into an alternative user inter-
face as an intense human-machine-human encounter. The exhi-
bition no pain no game was commissioned from //////////fur//// 
by the Goethe Institute and, as part of the PLAY INSTINCT! 
project, will be on view in many European cities until 2016.

/////////fur//// : no pain no game
2015. 03. 20 — 2015. 05. 10.

Zsigmond Vilmos, az Oscar-díjjal és több rangos nemzetközi 
filmes elismeréssel kitüntetett operatőr munkásságát olyan fil-
mekből ismerjük, mint a Szarvasvadász, a Harmadik típusú ta-
lálkozások vagy a Fekete Dália. Filmjeinek védjegye a világítás 
találékony használata, a fény művészi alkalmazása. Egyedülálló 
stílusának köszönhetően munkássága változatos: képei hol 
költőiek, hol realisták, részletezőek vagy grandiózusak. A kiál-
lítás gerincét eddig még soha be nem mutatott fotói alkotják. 
A mintegy 150 fénykép az 1940-es évektől napjainkig több cso-
portban mutatja be a magyar származású operatőr alkotói gon-
dolkodásmódjának fő jellegzetességeit. 

Vilmos Zsigmond, an Academy Award holder camera-man, 
recognized also with numerous other prestigious international 
cinema awards, is known for his contribution to films such as 
The Deer Hunter, Close Encounters of the Third Kind, The Black 
Dahlia. A trade-mark of his works is the creative and artistic ap-
plication of light. Due to his unique style his life-work is widely 
variegated: his shots are poetical at a time, realists at another, 
detailed or grandiose. It is his photos never shown in public 
before that give the core of the present exhibition. Some 150 
pictures encompassing a timeline from the 1940’s until the pres-
ent day present the main characteristics of a creative mind, of 
a world-wide known camera-man of Hungarian origin.

Zsigmond Vilmos fotói és filmjei  
Photos and Films by Vilmos Zsigmond 
2015. 04. 12 — 2015. 06. 21.

A szentpétervári neo-akadémizmus a kilencvenes évek elején ka-
pott szárnyra a nonkonformista teoretikus, Timur Novikov szellemi 
irányítása alatt. Míg a nyolcvanas években Novikov és „új művészei” 
az alternatív rock, a film és a színház területén tevékenykedtek, az 
1989-ben megalapított „új képzőművészeti akadémia” a szépség 
fogalmát rehabilitálva a klasszicizmushoz és a historizmushoz tért 
vissza, az érzékiség és a hedonizmus bűvöletében. A mai neo-
akadémisták tovább folytatják a művészi szép fogalmának vizs-
gálatát, mely ártatlanságát elvesztve nemegyszer a totalitarizmus 
szolgálatába állt. A jekatyerinburgi Ural Vision Galéria közreműkö-
désével összeállított kiállítás teljes áttekintést ad az orosz képzőmű-
vészet ezen jelentős, ellentmondásoktól sem mentes irányzatáról.

Neo-Academism in Saint Petersburg took flight in the beginning 
of the 1990’s under the intellectual guidance of Timur Novikov, the 
non-conformist Russian philosopher, artist and theoretician. While 
in the 80’s Novikov and his ”new artists” were primarily active in the 
fields of alternative rock, film and theatre, the “new art academy” 
founded in 1989 took a turn and by rehabilitating the concept of 
beauty – under the spell of sensuality and hedonism – returned to 
the aesthetic values and historical forms of Classicism and Histori-
cism. Nowadays Neo-Academic artists continue analysing the con-
cept of artistic beauty that, however, loosing its innocence, hap-
pened to serve totalitarianism quite often. The present exhibition, 
organised in cooperation with the Ural Vision Gallery, Yekaterin-
burg, gives a complete overview of this very remarkable branch of 
Russian art that is not exempt from paradoxes either.

Szentpétervári neo-akadémizmus 
Neo-Academism In Saint Petersburg 
2015. 07. 10 — 2015. 09. 13.

A budapesti Ludwig Múzeumot alapító Peter és Irene Ludwig 
egyik legfontosabb törekvése az volt, hogy kulturális tevékeny-
ségükkel közvetítő szerepet töltsenek be az egykori Kelet és 
Nyugat között. A házaspár 1979-től kezdődően rendszeresen 
megfordult a Szovjetunióban, ahol a poszt-sztálinista szovjet-
orosz művészet fejlődését reprezentáló műveket kezdtek el kö-
vetkezetesen és tudatosan gyűjteni. Ezt a maga korában egye-
dülálló tevékenységet mutatja be a Ludwig Múzeum saját gyűjte-
ményére alapozva, amelyben több tucat, ilyen összefüggésben  
még soha be nem mutatott ex-szovjet műalkotás található. 

One of the most important ambitions of Peter and Irene Ludwig, 
founders of Ludwig Museum, Budapest was to fulfil by their 
cultural activity a mediating role between the former East and 
West. From 1979 onwards, the couple paid visits regularly to 
the one-time Soviet-Union where they began to purchase and 
collect consistently and consciously artworks representing the 
development of Post-Stalinist Soviet-Russian art. By the pre-
sent exhibition the Ludwig Museum intends to present this, in 
its own time rather unique collecting activity, based on its own 
collection containing some dozens of Ex-Soviet artworks never 
shown in a similar context to the public before.

Orosz és ex-szovjet művek a Ludwig Múzeum 
gyűjteményében | Russian and Ex-Soviet Art  
In the Collection of Ludwig Museum, Budapest 
2015. 05. 29 — 2015. 09. 06.

LUDwIG MÚZEUM 
– KORTáRS MűVéSZETI MÚZEUM 
MűVéSZETEK PALOTáJA 

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. 
info@ludwigmuseum.hu | www.ludwigmuseum.hu
Tel: (+36 1) 555 34 44 

A LUDWIG MÚZEUM NYITVA TARTÁSA 
OPENING HOURS  AT THE LUDWIG MUSEUM
Állandó kiállítás: kedd-vasárnap: 10.00–18.00
Permanent exhibition: Tuesday–Sunday: 10.00–18.00 
Időszaki kiállítások: kedd-vasárnap: 10.00–20.00 
Temporary exhibitions: Tuesday–Sunday: 10.00–20.00
Hétfőn a múzeum zárva tart. | Closed on Mondays.
A Ludwig Múzeum a Művészetek Palotája programjaira érvényes 
belépőjeggyel egy tetszőleges alkalommal – az előadás napjáig – 
ingyenesen látogatható! 
The exhibition can be visited free of charge with valid tickets  
to the Palace of Arts. 

JEGYÁRAK | TICKET PRICE
Időszaki kiállítás | Temporary exhibition: 1300 HUF
Kiemelt kiállítás | Special temporary exhibition: 2300 HUF
Gyűjteményi kiállítás | Collection display: 800 HUF

MÚZEUMI ÉVES BÉRLET   
Az éves kártya a múzeum minden kiállítására és szakmai programjára 
érvényes a megvásárlás napjától fogva egy éven át.  

Teljes árú bérlet: 8 000 Ft/fő
Kedvezményes bérlet (az 50%-os kedvezményre  
jogosultak részére)*: 4 000 Ft / fő
Családi bérlet (2 felnőtt és legfeljebb 4, hat és tizennyolc év  
közötti gyermek részére): 12 000 Ft

SEASON TICKET  
The Season Ticket is valid for 365 days beginning with the day of 
purchase, for all exhibitions and events at the Ludwig Museum. 

Adult season ticket: HUF 8 000
Concession season ticket*: HUF 4 000
Family season ticket: HUF 12 000 (for 2 adults and  
max. 4 children between six and eighteen years)

KÖNYVTÁR
A Ludwig Múzeum 2. emeleti könyvtárában a kiállításokhoz kapcsolódó 
kiadványok olvashatók. A könyvtár fő gyűjtőköre az 1945 utáni magyar 
és egyetemes művészet, különös tekintettel a kelet-közép-európai régió 
képzőművészetére. A belföldi és a nemzetközi kiadványcsere keretében 
frissen beérkezett kiadványokról a könyvtár weboldalán, illetve a Ludwig 
Múzeum blogjában olvashatnak az érdeklődők.
Nyitva: kedd, péntek 10.00 – 17.00; szerda, csütörtök 10.00 – 18.00, 
szombat 11.00 – 15.00 

LIBRARY
Catalogues and books related to our exhibitions can be consulted 
at the public reference-library on the second floor of the Ludwig 
Museum. The main subject area of the collection is Hungarian and 
international art after 1945, with special emphasis on the art of the 
East-Central European region. Up to date information on recent 
acquisitions is available on the library’s website and on Ludwig 
Museum’s blog.
Opening hours: Tuesday, Friday 10 am – 5 pm; Wednesday, Thursday: 
10 am – 6 pm; Saturday: 11 am – 3 pm

MÚZEUM SHOP
A Múzeum Shopban az aktuális kiállítások katalógusain kívül  
a korábbi kiállítások katalógusai is kaphatók a készlet erejéig.  
Aktuális kedvezményes árú kínálatunk és akciós csomagajánlataink, 
illetve újdonságaink megtekinthetők a múzeumi webáruházban.

MUSEUM SHOP
At the Museum Shop, we sell exhibition-related catalogues and 
merchandize, museum publications and international secondary 
literature as well as magnets, notebooks, posters, bags and many 
more unique design objects. 

Nyitva tartás | Opening hours: 
Szerda-vasárnap: 12.00–18.00 | Wednesday – Sunday: 12.00–18.00 
Hétfő-kedd zárva. | Monday-Tuesday: closed
A Múzeum Shop az 1. emeleti kiállítótérben található. 
Museum Shop is located in the 1st floor exhibition space.

révén ismerős és látszólag könnyen értelmezhető volt a nézők szá-
mára. Ugyanakkor paradox módon épp a fogyasztói társadalom 
kritikáját adják ezek a művek azáltal, hogy a hétköznapi fogyasz-
tás mechanizmusát ültetik át a művészetbe, felkínálva az alkotá-
sokat a befogadói fogyasztásnak. Igaz ez azokra az ábrázolásokra 
is, amelyek már eleve kritikusan nyúlnak egy-egy témához, mint 
például a (vietnámi) háború, vagy a tömegmédia kérdése.

A kiállítás a Ludwig Múzeumok együttműködésében valósul 
meg, és a budapesti bemutatót megelőzően Kölnben, majd Bécs-
ben mutatják be. Budapesten az anyag kiegészül a korszak ma-
gyar és kelet-európai alkotóinak műveivel.

The travelling exhibition developed within the international net-
work of Ludwig Museums presents parallel pop art tendencies 
in Western and Eastern Europe. It is to be shown in several Eu-
ropean cities and will occupy two entire floors of the exhibition 
space in Ludwig Museum, Budapest. The art collection created 
by Peter and Irene Ludwig provides the core collection of Ludwig 
Museums worldwide, and without doubt its most well-known and 
popular section is the one representing the period of pop art. In 
some respect it is a unique collection as it includes iconic works 
by emblematic pop art artists (Jasper Johns, Roy Lichtenstein, 
Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Tom Wes-
selmann, etc.) as well as works by less-known (Howard Kanowitz, 
Allan D’Arcangelo etc.) and by European artists who represent 
the pop art tendency outside America (Peter Blake, Richard 
Hamilton, David Hockney, Martial Raysse, Mimmo Rotella).

As it is clearly revealed in the exhibition, the chief attraction 
of pop art lies in the fact that – in contrast with abstraction that 
keeps a certain distance between the viewer and the artwork – it 
introduced a new method of figurative depiction into the art of 
the given period which, due to its everyday references, was fa-
miliar and easily comprehensible for the public. However, at the 
same time, paradoxically, these artworks give the very critic of 
consumer society by transplanting the mechanism of everyday 
consumerism into art, thus offering the artworks for consump-
tion to the receiver. It also applies to depictions that from the 
very first moment rather critically approach subjects like Viet-
nam War or question of mass media. This exhibition is accom-
plished in cooperation with other Ludwig Museums and prior to 
Budapest it is shown in Cologne and in Vienna. In Budapest the 
exhibition material is enriched with artworks by Hungarian and 
Eastern European pop art artists.

Jasmina Cibic: Do not try to satisfy the audience, 2014  
fém, vas, réz | metal, iron, copper; 124 × 117 × 78 cm

Ciprian Mureşan: Káprázat | Auto-Da-Fé, 2009 (részlet | detail)
154 színes fénykép | C-Print, 154 photos; egyenként 50 × 37,5 each

/////////fur////: facebox © Volker Morawe, Tilmann Reiff

Zsigmond Vilmos: The Two Jacks w/ Jack Nicholson, 1989 
fotó | photo: : Elliott Marks

Olga Tobleruts: Modellek (részlet) | Models (detail), 6 részes 
poliptychon | polyptych, 6 parts, 1995-1996, nyomat, vászon  
print on canvas, 90 × 60 cm, © Multimedia Art Museum, Moszkva

Alekszandr Nyikolajevics Petrov: Repülőtér (diptichon) | Airport (diptychon),  
1983, olaj, vászon (2 db) | oil, canvas, 2 pieces, 114 × 92,5 cm, © Ludwig 
Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, fotó | photo: Rosta József

ludwig múzeum
kiállítások / 
exhibitions
2015Ciprian Mureşan: Egzisztenciátokat  

szerződés szavatolja | Your Survival  
Is Guaranteed By Treaty
2015. 01. 16 — 2015. 03. 22.

Ludwig Goes Pop
2015. 10. 03 — 2016. 01.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma


