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A tárlat egy vállalkozás és egy múzeum több éves nagysikerû együttmû-
ködése révén jött létre. Az eddig közösen bemutatott kiállításaink: 2007-
ben Dali, 2008-ban Munkácsy – Képek Amerikából, majd 2009-ben
Szinyei és a hazai táj.
A kiállítás szervezõi, rendezõi ez évben a Magyar Nemzeti Galéria,
más magyarországi múzeumok , alapítványi és magángyûjtemények félt-
ve õrzött mûkincsei közül mutatják be a legszebb – több mint hatvan –
virágcsendéleteket  a fehérvári közönségnek. 
A  kiállított mûvek alkotói a magyar mûvészettörténet legjelesebb alakjai:
Munkácsy Mihály (1844-1900), Benczúr Gyula  (1844-1920), Koszta
József (1861-1949), Csók István (1865-1961), Vaszary János (1867-
1939, Nagy István (1873-1937) ,Márffy Ödön (1878-1959) , Czóbel
Béla (1883-1976) és mások.
A kiállítás külön termében kapnak helyet a korszak nõi alkotóinak festmé-
nyei, így többek közt Bory Jenõ feleségének, Komocsin Ilonának, Stróbl
Alajos szobrászmûvész húgának Sróbl Zsófiának és Rippl-Rónai József
nevelt lányának, Paris Anellának alkotásai.
A festészeti tárlatot jeles iparmûvészeti tárgyak bemutatásával is kiegé-
szítettük: fõként szecessziós vonalvezetésû, virágformájú és virágmintás
vázákat válogattunk a korszakból.

Festõkurzus (14 éves kor felettiek-
nek) autodidaktáknak és 
mûvészpályára készülõknek: 

Augusztus 23-tól 28-ig, Szentes Ottokár
és Acsa Szûcs Imre festõmûvészek vezetésé-
vel. (Naponta 3 óra tanári segítséggel.)
A kurzus 3 részbõl áll: A kiválasztott fest-
mény másolatának elkészítése, önálló alko-
tói átfogalmazások (parafrázis) készítése,
és egy önálló mû, csendélet, beállítás lát-
vány utáni megfestése.
A kurzus díja: 15.000.- Ft. A festõanyagokról
és szerekrõl a kurzus résztvevõi gondos-
kodnak maguknak! A kurzust 28-29-én ki-
állítással zárjuk. (Igény esetén a kurzust
hétvégi napokon megismételjük.)

A KIÁLLÍTÁSRÓL

Íz és illat
Esélyegyenlõségi és élmény-
programok a kiállításban

Szeptember 13-án  9-tõl 17 óráig –
az Esélyek Házával közös rendezésben
– vak és gyengén-látó, siket és nagyot-
halló, mozgáskorlátozott, értelmi sérült
emberek szervezetei, csoportjai számá-
ra tartunk tárlatvezetéseket. A tárlat él-
ményét illatos virágokkal és virágmézek
kóstolási lehetõségével egészítjük ki. 
A belépés és részvétel a meghívottak és
kísérõik számára ingyenes.
Szeptember 27-én az Országos Mú-
zeumpedagógiai Évnyitó szekcióülése
és vendégei a kiállításban.

Szabadegyetemi elõadások: 

Október 14-én 18 órakor
Virágcsendélet az egyetemes és ma-
gyar mûvészet történetében.
Elõadó: Révész Emese mûvészettörté-
nész, a Pázmány Péter Tudományegye-
tem tanára
November 11-én 18 órakor
Virág a fotókon - fotótörténeti elõadás.
Elõadó: Farkas Zsuzsanna fotótörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galéria mu-
zeológusa
A szabadegyetemi elõadásokat a belé-
põjegy felmutatásával hallgathatják, a
jegy lehet korábbi alkalomra szóló is.

ISMERET ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÕ PROGRAMOK



Névnapok és virágkötõk a kiállításban
Szeptember 11-én, szombaton, – Mária naphoz kapcsolódóan - 14 órától 18 óráig, 

november 18-án, 16 órától 20 óráig – Erzsébet naphoz kapcsolódóan, virágkötõ mesterek segítségével 
készíthetik el a látogatók saját ajándékcsokrukat. A belépõdíjon felül csak az általuk felhasznált anyagok árát kell kifizetniük. 

Ingyenes belépés a virágnevûeknek névnapjukon: augusztus 30-án vasárnap a Rózsa, szeptember 4-én szombaton a Rozália, 
október 29-én pénteken a Nárcisz, november 17-én szerdán a Hortenzia nevû hölgyek a kiállítást ingyenesen látogathatják.

PÁLYÁZATOK
- MOST DIVAT A VIRÁGMINTA! 
- szeptember 19-ig.

Küldje el kedvenc virágmintás ruhája fotó-
ját! A képzõmûvészet és a divat világa sok
esetben találkozik és hat(nak) egymásra. A
kiállításra készülve egyre több virágmintás
textilre, ruhára figyeltünk fel járókelõkön és
a kirakatokban. Mutasd/mutassa meg, van
-e neked, vagy önnek ilyen kedvenc ruhája.
A beküldõk között értékes ajándékok talál-
nak gazdára. Tervezzük, hogy szeptember
25-én a beküldött ruhákból és divattervezõk
egyedi alkotásiból divatbemutatót tartunk a
Fehérvári Vigasságok színpadán.

- VIRÁG-KOLLÁZS 
- október 17-ig

Rajzpályázatunkra vegyes technikával ké-
szült alkotásokat várunk, ahol papír, fény-
kép, textil, növényi részek (levél, szirom),
fa, fém és egyéb anyagok fantáziadús fel-
használásával mutathatod meg saját vi-
rágcsendéletedet. A kiírás a 6 - 14 éves
korosztály számára szól. A képeket kérjük
legalább A/4-es méretben adjátok le a
Képtár portáján. A legjobb alkotásokat ki-
állításon mutatjuk be és díjazzuk!

- CSENDÉLET FÉNY-KÉPEK 
- október 17-ig

Pályázatunkra montázstechnikával ké-
szült fotókat várunk felnõtt alkotóktól. A
téma kötött: a virág(csendélet) és a hoz-
zá kapcsolódó gondolattársítások. A fo-
tókat legalább A/4-es méretben, kere-
tezve kérjük leadni a Képtár portáján .
A legjobb alkotásokat díjazzuk, és kiál-
lításon mutatjuk be!

KÍSÉRÕPROGRAMOK A KIÁLLÍTÁSBAN
Október 16-án 17 órától Vakler Anna népzenei koncertje virágénekekbõl.
A kiállítás képeit bemutató óriás mesekocka kirakási, és rajzolási lehetõség
gyerekeknek folyamatosan. 
Kortárs fotómûvészek (Csesznak Zsolt és Herendi Péter) virágfotóiból összeállított digi-
tális diaporáma vetítések a freskós teremben a kiállítás ideje alatt folyamatosan.

Múzeumpedagógiai programok és tárlatvezetések
Játszva tanulás: óvodásoknak és általános iskolásoknak (12 éves korig) aján-
lott foglalkozás  egy részében kézmûves (színes gipsz szobrász-virág hûtõ-mágnes
készítés) más részében ismeret-feldolgozó csapatvetélkedõ.
Tárlatvezetés minden korosztály számára, a látogatók tudás-szintjéhez és elvárása-
ihoz igazodva.
Nagy rajzolás - október 9-én 14-18 óráig a Múzeumok Õszi Fesztiválja kereté-
ben csatlakozunk a nemzetközi mozgalomhoz és programhoz. Változatos techni-
kák/közös alkotás
A foglalkozások, és tárlatvezetések díja (minimum 10 fõtõl): 300 Ft/fõ

Felnõtt egyéni: 1500 Ft, csoportos (10 fõtõl) 1200 Ft
Diák, nyugdíjas: 800 Ft, csoportos (10 fõtõl) 600 Ft
Családi jegy: 2 felnõtt és 2 illetve több gyermek 3000 Ft
Székesfehérvári oktatási intézmények csoportja a Székesfehérvár MJ Város Kulturális és 
Turisztikai Bizottsága támogatásával a kiállítást ingyen látogathatják.

Nyitva tartás: augusztus 14 - november 21.
Keddtõl vasárnapig 10–18 óráig, minden csütörtökön plusz két órában 20 óráig.
Hétfõn szünnap /Külön kérésre szakmai napokat tartunk.

A mûtárgyak tulajdonosai: 
Magyar Nemzeti Galéria/Budapest, BTM Fõvárosi Képtár/Budapest, Rippl Rónai Múzeum/ Kaposvár,
Herman Ottó Múzeum/Miskolc, István Király Múzeum/Székesfehérvár, Városi Mûvészeti Múze-
um/Gyõr, Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány/Budapest, Antal-Lusztig Gyûjtemény/Debrecen, MKB
Bank Zrt./Budapest, Városi Képtár - Deák Gyûjtemény/Székesfehérvár és más székesfehérvári és buda-
pesti magángyûjtemények.
Külön köszönet a Virág Judit Galériának, a gyûjtõk és a múzeum közötti közvetítésében végzett
önzetlen munkájáért.
A kiállítás a Városi Képtár és a Bübali Kft. közös rendezésében valósul meg.
A kiállítás menedzsere: Derecskei Andrea, rendezõje Szûcs Erzsébet
Segítõik a Városi Képtár - Deák Gyûjtemény munkatársai
A tárlat fõ támogatója:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Kulturális és Turisztikai Bizottsága.
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