
A napijegy az aznapi összes programra érvényes. Felsőörsi és 
lovasi lakosoknak, valamint 18 évnél fiatalabbaknak a belépés 
ingyenes. Nyugdíjasoknak és 18 évnél idősebb diákoknak a 
belépés féláron.

Fizetés a helyszínen bankkártyával valamint készpénzzel 
lehetséges. A programváltozás jogát fenntartjuk. 

Garten Bisztró
Napi menü és harapnivaló, hideg italok a fesztivál ideje alatt 
minden nap 13 órától a program végéig. 

További információk a www.gartenbalaton.com, valamint a 
www.facebook.com/GartenBalatonLovas  oldalakon.

2022. 08. 05-14.
Lovas, Felsőörs,Csopak, Alsőörs

Kortárs Művészeti Fesztivál

Van képünk hozzá!

Garten Balaton

08.09., kedd 16:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Nagy Gyula 100 
centenáriumi megemlékezés – ingyenes
Az 1922-ben Várpalotán született, nyaranta Alsóörsön 
alkotó Nagy Gyula festőművészre Sárvári Zsuzsa emlékezik a 
művészről elnevezett galéria kertjében.

08.09., kedd 18:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Újgenerációs műkereskedők
pódium – belépő: 1500 Ft
Mi a fiatal műkereskedők tapasztalata a nemzetközi és hazai 
műkereskedelemről? E kérdés mentén kalandozunk az aukciók, 
vásárok és kiállítások világában Erdész Barnával, az East of 
Eden és Nagyházi Lőrinccel, a NACO Galéria vezetőjével.

08.09., kedd 21:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

A Goya gyilkosságok
kertmozi – belépő: 1500 Ft
Carmen (Maribel Verdú) a tapasztalt, veterán nyomozónő 
és szöges ellentéte, Eva (Aura Garrido), az életvidám, újonc 
rendőrnő különös összefüggést fedez fel Goya 80 alkotásából 
álló rézkarcsorozata és egy gyilkosságsorozat áldozatai között. 
Spanyol krimi, 97 perc, 2019. 16+
Rendező: Gerardo Herrero

08.10, szerda 18:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

A művészet női felfedezői
pódium – belépő: 1500 Ft
Sok év kurátori és művészetszervezői tapasztalatával rendelkező 
női galériást és múzeum igazgatót kérdezünk a kortárs színtér 
lehetőségeiről, buktatóiról, valamint szemléletmódjukról, korábbi 
és jelenlegi projektjeikről és terveikről. A pódiumon Sárvári Zita, 
a Heart and Cherry művészeti ügynökség tulajdonosa és Vizi 
Kata, a debreceni MODEM igazgatója

08.10., szerda 21:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Kurtág- és Ligeti-est
a Zétényi–Gadó duó előadásában
koncert – belépő: 1500 Ft
Mi történik, ha egy csellista és egy gitáros, Kurtág- és Ligeti-
darabokat ad elő? Zétényi Tamás, a kortárs magyar zenei 
szcéna sokat foglalkoztatott csellistája, és Gadó Gábor gitáros 
Kurtág György és Ligeti György műveit szólaltatja meg. 

A fesztivál lebonyolítója 
a Garten Kortárs Művészeti Alapítvány

08.11., csütörtök 17:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Van képünk hozzá?
kurátori tárlatvezetés – ingyenes
Hogyan közelítsünk a kortárs művekhez? Érteni, vagy érezni 
kell a képeket? Esetleg mindkettőt egyszerre? A Garten Balaton 
kurátorai, Bánki Ákos és Schneller János segítenek eligazodni a 
kortárs festészet sokszínű világában.

08.11., csütörtök 19:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Gyűjtői est
Zimányi Lászlóval és Hradszki Lászlóval 
pódium – belépő: 1500 Ft
A hazai klasszikus kortárs művészet egyik jelentős gyűjtőjével, 
Zimányi Lászlóval és a fiatalabb generációt képviselő Hradszki 
László műgyűjtővel beszélget Bánki Ákos és Schneller János.

08.11., csütörtök 21:30
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Habfürdő
kertmozi – belépő: 1500 Ft
Az 1979-ben készült lélekbúvár antimese a magyar animáció 
történet egyedülálló alkotása. Pop artos musical, szociofotókból 
és a XX. századi festészet képi világából építkező egész estés 
rajzjátékfilm felnőtteknek. Magyar rajzfilm, 79 perc, 1979.  12+ 
Rendező: Kovásznai György

08.12., péntek 17:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Kerülj Képbe DrMáriással
tárlatvezetés – belépő: 1500 Ft
A polihisztor piktordoktor, drMáriás, a Garten Balaton 
állandó sztárművészeként kalauzolja a vizuális és szellemi 
kalandozásokra vágyó érdeklődőket a kortárs festészet 
sokszínű világában, több mint 200 művön keresztül.

08.12., péntek 18:30
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Zene, művészet, műgyűjtés
pódium – belépő 1500 Ft
DrMáriással, közéletünk összművészeti dadapápájával beszél-
get a „DrMáriás-jelenségről” Topor Tünde, az Art Magazin 
főszerkesztője.

08.12., péntek 21:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

TUDÓSOK
koncert – belépő: 1500 Ft
Hazánk legjobb koncertegyüttese az idén különleges 
himnuszkoncertet ad a Garten Balaton Fesztiválon! A 
dadaista punk táncház pszichésen felszabadító, filozófiai 
metálösszhatása és kollektív erotikus öntudatlanba beszabadító 
élménye ezúttal is a csúcson lángol majd!

08.13., szombat 16:00
Felsőörs, Lovas, Csopak

Gurulj képbe!
kerékpáros tárlatvezetés a Garten Balaton 
kiállításain – belépő: 1500 Ft
A biciklitúrával egybekötött tárlatvezetésen a résztvevők 
a Garten felsőörsi, lovasi és csopaki tárlatait szakavatott 
túravezetők kíséretében tekinthetik meg. Edzés testnek és 
léleknek egyaránt.

08.13., szombat 18:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Vállalati gyűjtemények 
beszélgetés Hamvai Kingával az MNB-Ingatlan Kft. 
gyűjteményi vezetőjével. – ingyenes

08.13., szombat 20:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól
koncert – belépő: 1500 Ft
Ó, a régi Balaton… – Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól Az elmúlt fél 
évszázadban sok minden megváltozott, de azért van, ami ugyan-
az maradt. Ilyen a Balaton és ilyenek Cseh Tamás és Bereményi 
Géza dalai is. Előadják: Bata István (gitár, ének), Szabó Árpád 
(hegedű, mandolin, ének), Takács Szabolcs (gitár, nagybőgő)

08.14., vasárnap 20:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Verslábak neccharisnyában
E-Mancik Színházi Manufaktúra előadása 
színház – belépő: 1500 Ft
Négy színésznő boncolgatja magát – Tóth Krisztina, Erdős Virág, 
Falcsik Mari, Rakovszky Zsuzsa, Kiss Judit Ágnes és sok más, 
kortárs és XX. századi költőnő versein keresztül – verslábakon 
billegve. Közreműködik: Dobra Mária, Sárközy-Nagy Ilona, Szirmai 
Melinda, Tarr Judit
 
Helyszínek, kiállítások:
Lovas, Nagy Gyula Galéria nyitva: 14-22 óráig 
8228 Lovas, Fő utca 12. 
Van képünk hozzá! – Art Fair
Lovas, Lovaspálya 
8228 Lovas, Lovaspálya
Szabad a pálya!
Lovas, Márffy-ház
8228 Lovas, Malomvölgy utca 35. 
Rabarik  – Kása Béla kiállítása
Lovas, Maczky–Prokop Műteremház 
8228 Lovas, Bartók Béla utca 8.
Víztükreink
Lovas, Önkormányzat nyitva: ügyfélfogadás idejében
8228 Lovas, Fő utca 8.
Monoton Monokróm
Felsőörs, Faluház
8227 Felsőörs, Szabadság tér 5. 
Felsőörsi Fotóudvar 2022 nyitva: 17-22 óráig
Édesem, keserűm
Csopak, Kultúrház Galéria 
nyitva hétfő kivételével minden nap 9-11 és 17-19 óráig 
8229 Csopak, Kossuth utca 55.
Microdose – Skurc Group művészcsoport kiállítása
Csopak, ZM&G Galéria nyitva minden nap 15-18 óráig 
8229 Csopak, Bene dűlő utca 1.
InVision – Verebics Ágnes egyéni kiállítása

08.09.
k e d d

08.11.
csütörtök

08.13.
szombat

08.14.
vasárnap
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NYITÓNAP
08.05., péntek 15:00 
Lovas, Márffy-ház 
8228 Lovas, Malomvölgy utca 35.

Rabarik 
Kása Béla szabadtéri fotókiállításs – ingyenes
Kása Béla fotóművész több ízben járt az indiai Radzsasztánban, 
ahol a cigányok rokonainak tartott rabari törzs tagjairól készí-
tett felvételeket. A szabadtéri kiállítás a nomád pásztorok bol-
dog világába kalauzolja a nézőket.

08.05., péntek 16:00 
Lovas, Maczky–Prokop Műteremház 
8228 Lovas, Bartók Béla utca 8.

Víztükreink 
Maczky László fotóművész és Prokop-Maczky Gizella 
festőművész kiállítása – ingyenes
A Lovason élő és alkotó művészházaspár hét éve költözött Né-
metország egyik nyüzsgő városából erre a Balaton-parti csen-
des településre, ahol műteremként is funkcionáló otthonuk 
egész évben nyitva áll az érdeklődők előtt. Festményeiken és 
fotográfiáikon a fénnyel, a ritmussal, a természetes és alakított 
táj motívumaival játszva jelenítik meg belső világukat.

08.05., péntek 16:00 
Lovas, Lovaspálya 
8228 Lovas

Szabad a pálya!
szabadtéri plakátkiállítás – ingyenes
Plakátra, magyar! – nyeríthetnék a lovak a lovasi lovaspályán 
rendezett, az OPLA plakátművészeti projekt tagjainak műveiből 
válogatott kiállítást láttán. Merthogy milyen egy jó plakát? Az 
a fiatal alkotók munkáiból most kiderül! Egy biztos, nem lehet 
mellettük szó nélkül elmenni!

08.05., péntek 17:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria
8228 Lovas, Fő utca 12. 

Van képünk hozzá! – Art Fair
kortárs képzőművészeti kiállítás és vásár – ingyenes
Színes, melankolikus, senki-sem-érti, absztrakt, szerelmes, való-
sághű, pucér, geometrikus, minimalista, nihilista, megy a búto-
rodhoz, a szemed színéhez, jó ajándéknak, jutalomnak, befek-
tetésnek, egyszóval bármilyen témára is keresel, nekünk Van 
képünk hozzá! Idei vásárunkon 50 felkért alkotó több mint 200 
műve közül válogathatnak az érdeklődő képvadászok. Lehengerlő 
műfaji sokszínűség a Balaton legnagyobb művészeti vásárán.
Megnyitja: Czompó Gábor

08.05., péntek, 18:00
Lovas, Önkormányzat
8228 Lovas, Fő utca 8.

Monoton Monokróm
kiállítás – ingyenes
Sós Gergő installációjában a Balaton-felvidék domborzatát 
és kőzeteit szín- és hangkódokká alakítva hozza létre 
monokróm képeit és monoton hangkompozícióit, ezúttal Lovas 
kőzettani adataival is dolgozva. A projekt a lovasi őstörténeti 
vörösfestékbánya múzeum helyén tekinthető meg.  

Felsőörsi Fotóudvar 2022
Édesem, keserűm
Csendéletektől az ételfotózáson át a disznóvágásig – az idei Felsőörsi 
Fotóudvar szabadtéri és beltéri fotókiállításain bemutatott művek 
az étkezés és a fotográfia összefüggéseit vizsgálják. A 10 napon 
át tartó beszélgetések, tárlatvezetések, irodalmi programok és 
filmvetítések is e téma köré szerveződnek. Az eseménysorozatot 
Mautner Zsófia nyitja meg. Hemző Károly ételfotói és csendéletei 
kapcsán Lajos Mari és Szarka Klára mutatja be a páros legendás 
szakácskönyvsorozatának háttértörténetét. Egy nap a Balatoné, ahol 
a legfrissebb helyi művészeti kezdeményezések mellett két Hemző 
Károly-díjas alkotó, Bielik István és Pályi Zsófia beszél saját művei 
nyomán a szabadidő témájáról, a balatoni nyaralások rendszerváltás 
előtti történetéről pedig Forgács Péter elbeszéléséből lehet tájékozódni. 
Az irodalom és a gasztronómia határterületén Cserna-Szabó 
András és Darida Benedek kalauzolja a Fotóudvarba érkezőket. Szabó 
Eszter Ágnes és Kocsi Olga különleges ételperformansza vezeti be 
a Capa Központ csoportos kortárs fotókiállítása, a CAPAZINE LET’S 
EAT anyagát, amelynek középpontjában a húslevestől a rántott húson 
át a kolbászig terjedő skálán szereplő ételek közösségteremtő ereje 
áll. A programot a Robert Capa életművét tárgyaló beszélgetések, 
filmvetítések mellett a nagy sikerű Pillanatképek Robert Capa 
életéből című zenés felolvasószínházi est zárja – a világhírű 
fotóriporter szerepében Adorjáni Bálint, közreműködik Szőke 
Barna és Boros Levente (The Qualitons). 
A Felsőörsi Fotóudvar teljes programja 25 kortárs magyar fotográfus, 
alkotó és szakember közreműködésével valósul meg.
Együttműködő partner: Garten Balaton és Felsőörs Község 
Önkormányzata, CAPAZINE LET’S EAT alkotók.
Kurátor: Mucsi Emese
Helyszín: 8227 Felsőörs, Civil Ház, Szabadság tér 5.
Nyitvatartás: 2022. augusztus 5–14., 17:00–22:00

                         2022
Van képünk hozzá!
A Balaton északi partjának immár négy településén 
negyedik alkalommal rendezzük meg a Garten Balaton kortárs 
művészeti fesztivált. A tíznapos kiállítás- és rendezvényfolyam 
a kortárs képző- és fotóművészet köré szerveződik. Lovas, 
Felsőörs, Csopak és Alsóörs kiállítóhelyein és szabadtéri 
helyszínein 7 kiállítás és majd 40 program várja a vizuális 
művészetek szerelmeseit. A lovasi Nagy Gyula Galéria a 
Balaton legnagyobb kortárs képzőművészeti vásárának 
ad otthont, ahol 50 felkért művész több mint 200 
alkotása közül válogathatnak az érdeklődők. A vásárt és 
a kiállításokat számos társművészeti, ismeretterjesztő 
és edukatív program kíséri. A pódiumbeszélgetéseken 
gyűjtők, művészeti menedzserek és kurátorok cserélik ki 
gondolataikat a képzőművészet legaktuálisabb kérdéseiről. 
A tárlatvezetéseken a szakértők a legújabb művészeti 
trendek között kalandoznak a résztvevőkkel. A kertmozi 
dokumentum- és játékfilmjei mind a képzőművészet körül 
forognak. A koncerteken kortárs és könnyűzenei produkciók 
egyaránt szerepelnek. 
Szeretettel várja Önöket a fesztivál két alapítója, Bánki Ákos 
és Schneller János.
Együttműködő partnerek: a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány, 
Lovas Község Önkormányzata és a Capa Központ
Helyszín: Nagy Gyula Galéria, 8228 Lovas, Fő utca 12.
Nyitvatartás: 2022. augusztus 5–14.,14:00–22:00

08.05., péntek 19:00
Felsőörs, Faluház
8227 Felsőörs, Szabadság tér 5.

Édesem, keserűm
Fotóudvar megnyitó – ingyenes
Felsőörsön a Fotóudvar idei programja több mint 20 alkotó 
közreműködésével megvalósuló, installatív köztéri fotókiállítá- 
sok és a Civil Házban rendezett egyéni fotótárlat köré szervező- 
dik. A fotográfusok művei az étkezés és a fotográfia 
összefüggéseit vizsgálják, és a beszélgetések, tárlatvezetések, 
irodalmi programok és filmvetítések is e témát járják körbe. 
Eseménysorozatot Mautner Zsófia nyitja meg.
Kurátor: Mucsi Emese

08.05., péntek 21:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Huba és Vazul
koncert – ingyenes
Huba és Vazul alapvetően blues-gyökerű, erősen improvizatív, 
elektroakusztikus, utaztató jellegű pszichedelikus muzsikáját, 
a szájharmonika és a gitár mellett izgalmas hangszerek és 
tárgyak teszik még különlegesebbé.

08.06., szombat 10:00
Felsőörs Faluház, Lovas, Nagy Gyula galéria 

Kiállításra az erdőn át
helytörténeti és geotúra – belépő: 1500 Ft
A felsőörsi Fotóudvartól a lovasi kiállítóterekig ezúttal az erdőn át 
visz az út, miközben Sárdy Julianna, a Balaton-Felvidék Nemzeti 
Park munkatársa mesél arról, miről hallgatnak a fák és a kövek.

08.06., szombat 17:00
Kultúrház Galéria, Csopak
8229 Csopak, Kossuth utca 55. 

Microdose
Skurc Group művészcsoport kiállítása – ingyenes
Bemutatkozik a főként pályakezdő művészeket tömörítő érdek- 
és műteremszövetség, a Skurc Group, melynek tagjait nemcsak 
életkoruk, hanem kísérletező látásmódjuk és nagyfokú szabadság- 
vágyuk is összekapcsolja. Kiállító művészek: Üveges Mónika, Bencs 
Dániel, Bencs Máté, Lázár Kristóf, Németh Dávid, Németh László
Megnyitja: Schneller János

08.06., szombat 19:00
ZM&G Galéria, Csopak
8229 Csopak, Bene dűlő utca 1. 

InVision
Verebics Ágnes egyéni kiállítása – ingyenes
Verebics Ágnes hátborzongató világában a témák legalább 
annyira meglepőek, mint a festőiség, amivel megjeleníti őket a 
vásznon. A művész sokszor saját arcképét használja festményei 
és fotói témájaként. Kiállítására legújabb műveiből válogattunk.
Megnyitja: Gulyás István

08.06., szombat 21:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Melegvizek országa
kertmozi – belépő: 1500 Ft
A film szereplői valamennyien utat keresnek egy hitehagyott 
világ útvesztőiben, hogy alternatív csatornákon át más és más 
létformákig jussanak el, megváltva ezzel létük elviselhetetlensé-
gét. Magyar-szlovák-norvég-német sci-fi vígjáték, filmdráma, 82 
perc, 2021. Rendező: Igor Buharov, Ivan Buharov

08.07., vasárnap 15:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Fotómentés
közösségi projekt – ingyenes
Csodálkozzunk rá együtt a múltra! Tavaly több mint nyolcvan 
régi fotó gyűlt össze a fotómentési akció keretében, ezért Lovas 
település lelkes lakóit idén is arra kérjük, hozzák el és osszák 
meg velünk és egymással családi archívumuk fotográfiáit. 
A képeket beszkenneljük és a zárónapon közös beszélgetés 
keretében levetítjük őket.  

08.07., vasárnap 17:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Lovas Overdrive
kortárs költők estje Fenyvesi Ottóval 
pódium – belépő: 1500 Ft
Beszélgetnek és felolvasnak Fenyvesi Ottó és költőbarátai. 
Közreműködik: Zentai Adél, Zalán Tibor és Fenyvesi Ottó

08.07., vasárnap 20:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Tandori est – Pándi Balázzsal
koncert – belépő: 1500 Ft
Pándi Balázs dobos, újságíró Tandori Dezső költészetének 
rajongója és lemezgyűjteményének szenvedélyes kutatója. Az 
esten a költő ritka bakelitjeit pörgeti, miközben felfedezésük 
történetéről mesél és Tandori-verseket olvas fel a 
nagyérdeműnek.

08.08., hétfő 18:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

Van képünk hozzá?
kurátori tárlatvezetés – ingyenes
Hogyan közelítsünk a kortárs művekhez? Érteni vagy érezni 
kell a képeket? Esetleg mindkettőt egyszerre? Ezekben és 
más fontos kérdésekben segít eligazodni a Garten Balaton két 
kurátora, Bánki Ákos és Schneller János.

08.08., hétfő 21:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

El akartam rejtőzni 
kertmozi – belépő: 1500 Ft
A festőzseni Antonio Ligabue életének valós története elevenedik 
meg kitűnő játékfilmes feldolgozásban. Olasz életrajzi dráma, 
120 perc, 2020. 16+ Rendező: Giorgio Diritti 

08.09., kedd-péntek, 9:00–13:00
Lovas, Nagy Gyula Galéria

workshop
Képfejtők, művészetpedagógiai 
foglalkozások gyerekeknek
Képzeletben a Garten képeinek világába utazunk. Játékunk „szín-
helyéül” a falakon lógó alkotások terét választjuk, hogy megfejt- 
sük a történetüket, a „megfagyasztott” pillanat előtti és utáni törté- 
néseket, valamint a színekből és formákból fakadó érzelmeket. Ehhez 
a kreatív írás és a drámapedagógia felszabadító erejét hívjuk 
segítségül. A foglalkozások keddtől péntekig 9-től 13 óráig tartanak.
A részvétel feltételeiről a gartenalapitvany@gmail.com email-
címen lehet részletes információt kérni.  

08.05.
p é n t e k

08.07.
vasárnap

08.08.
h é t f ő

08.09.
k e d d

08.06.
szombat


