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Együttműködés a Musée du Luxembourggal programsorozat a PMI-ben

A Musée du Luxembourg 2016. március 9-július 10. között a budapesti Szépművészeti
Múzeum
kiállítást,

gyűjteményéből

rendezett

Mesterművek

Budapestről

címmel

reprezentatív

amelyhez a Párizsi Magyar Intézet számos kísérőrendezvénnyel (konferenciák,

filmvetítések,

koncertek)

csatlakozott.

A

négy

hónapon

keresztül

Budapestet

és

Magyarországot, a magyar képzőművészetet és kultúrát állította középpontba, ami
nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy egy széles közönséget szólítson meg.
A programsorozat keretében március 30-án Jean-Claude Menou Liszt Itáliai utazásáról
publikált könyvét mutatta be Varga Zoltán Gergő zongora betéteivel fűszerezve. Április 5-én
Laurent Salomé és Anne-Sophie Kovács kurátorok mutatták be a PMI koncerttermében a
kiállítás

katalógusát,

fókuszba

emelve

a

kiállításon

bemutatott

mesterműveket

és

művészettörténeti korszakokat. Április 12-én Saly Noémi irodalomtörténész, muzeológus
tarott előadást Budapest, egy nagyváros születése címmel a PMI zsúfolásig telt termében az
érdeklődők számára a történelmi város fejlődésének szakaszairól. Május 11-én Róka Enikő
művészettörténész, a Kiscelli Múzeum igazgatója tartott lebilincselő előadást a XX. század
fordulóján Párizsban megfordult és élt magyar képzőművészek és fotósok, művészeti
hatások tematikában. Május 21-én, a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében a Zengő
Együttes koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők, és kaptak ízelítőt a világörökség részét
képező táncház kultúrából. Június 7-én Cécile Maisonneuve, a Mesterművek Budapestről
című kiállítás társkurátora tartott előadást a kiállítás vezető képe: Rippl-Rónai József Nő
kalitkával című festményéről. Június 9-én az érdeklődők a Mozi zongorára című, Bartók Béla

Mikrokozmosz című darabjának zenei aláfestésével a magyar történelmet archív képeken
keresztül bemutató dokumentum-montázsfilmet tekinthették meg. A programsorozat záró
epizódjaként a Zene Ünnepén június 21-én a Virtuózok televíziós tehetségkutató
különdíjasai, Váradi László, Rigó Ronald, Mariam Abouzahra és Amira Abouzahra adtak
mini-koncerteket 17 és 21 óra között a Musée du Luxembourg-ban illetve a Párizsi Magyar
Intézetben. Az esemény alkalmával Balog Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere mondott
köszöntőt Károlyi György Magyarország franciaországi nagykövete és Juliette Armand, a
Musée du Luxembourg igazgatónője jelenlétében.
Összességében a Musée du Luxembourggal közös rendezvénysorozatot rendkívül sikeres
együttműködésnek könyvelhetjük el, ami mind a közönség, mind a szakmai kapcsolatok
körében nagy érdeklődést váltott ki és jelentős pozitív visszhangot kapott.

Kelt: Párizs, 2016. szeptember 21.
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