
Klebelsberg 
Kastély – emlékház

1028 Budapest, Templom utca 12-17.

A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.  Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen, 
vagy telefonon,  a +36 70 389 8720 - as számon Albrecht Beátánál lehet. 

A rendezvényekről fotó- és videofelvételek is készülnek.
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

2019. DECEMBERI 
PROGRAMOK

Rendező-szervező:
Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány

1013 Budapest, Attila út 15.
http://v4fund.archi/

  v4@v4fund.archi

Klebelsberg Emlékház

A rendezvényeket támogatja



december  4.
szerda 17,30

december 9.
hétfő17,30

Trianon 19. századi előzménye: 
a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben
Prof. Dr. Hermann Róbert VERITAS Történetkutató 
Intézet és Levéltár  előadása 

A magyar forradalom győzelmét követően a magyarországi 
társnemzetek és nemzetiségek körében előbb öröm, majd 
csalódottság mutatkozott. Öröm a polgári átalakulás vívmányai 
miatt, s csalódottság azért, mert a hatalomra kerülő magyar 
kormány nem volt hajlandó testületi jogokban és területi 
önkormányzatban részesíteni őket - leszámítva a horvátokat, akiket a 
magyar kormány is önálló nemzetnek tekintett. 170 éve folyik a vita 
arról, hogy a magyar politikai elit lehetett-e nagyvonalúbb, s ha így 
tett volna, nem lehetett-e volna elkerülni a katonai vereséget? 
Batthyány, Kossuth és társaik a nemzetiségi kérdést "félrekezelték", 
vagy egy megoldhatatlan probléma elé kerültek? Egyenes út 
vezetett-e 1848-tól 1918-ig? Az előadás ezekre a kérdésekre keresi a 
választ.

Utak a magyar képzőművészetben. 
Vissza a Valóságba! 
Új tárgyilagosság és új realizmus 
„Trianon után - háború előtt” c. előadássorozat 
Dr. Bellák Gábor művészettörténész, 
a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa előadása

Az első világháborút követő években új értelmet nyert a művészeti 
Valóság fogalma. A hideg objektivitással szemlélt és szinte fotószerű 
pontossággal ábrázolt világ képében a valóság visszaszerzésének 
kísérletét látjuk. Azt a törekvést, hogy legalább a művészi Képben 
őrződjön meg a háborúban darabokra hullott világ minden 
részecskéje és finomsága. A nagy egésznek, a művészet nagy 
eszméjének csak akkor van értelme, ha az ábrázolás minden részletre 
kiterjed, ha minden apró tárgy, motívum egyformán fontos. A fenti 
objektív új tárgyilagosság mellett megjelenik a klasszikus realizmus 
hagyományából táplálkozó, a társadalmi igazságtalanságokra és a 
művész közösség iránti  felelősségére fókuszáló új realizmus is. Új 
látásmód, új szimbólumokkal: amikor egy darab kenyér képében is 
mély értelmű jelentések tárulnak föl. 

A rendezvényekről készült összefoglaló anyagok, tanulmányok, videó felvételek 
a klebelsbergkastely.hu és http://v4fund.archi/ honlapokon megtekinthetők.




