
///////// 141 ÉV / 141 KÉP ///////////// 141 YEARS / 141 PAINTINGS /////////



141 ÉV - 141 KÉP ///////////////////////////////////////
EGYNAPOS FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR ////
AZ ÖSSZEFOGÁS JEGYÉBEN /////////////////////////

A 141 éves Magyar Képzomuvészeti Egyetemen zajló 
oktatás minoségének megtartásáért
 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszékének 
oktatói és hallgatói intézményük iránti elkötelezettségük 
jeléül az oktatás magas színvonalának, illetve minőségé-
nek megőrzése érdekében a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem 141 éves múltjára tekintettel, egy nyilvános 
vásár lebonyolításához 141 festményt bocsátanak rend-
elkezésre, melynek eredményeként befolyó bevételt tel-
jes egészében az intézményben folyó képzőművészeti 
oktatás támogatására ajánlják fel.
 

// A vásár védnöke: 
prof. Dr. habil Kőnig Frigyes, 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora
 

// A vásár helyszíne: 
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay-terem és aula
(1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)
 

// Megnyitó:
2012. december 7-én (pénteken) 17h-kor
Az eseményt követően a Festő Tanszék mester tanárai 
mutatják be a munkákat.

// A kiállítás megtekintheto:
2012. december 7-én 10h-tól 20h-ig.
 

A vásárra kerülő munkák 2012. november 27-től a 
www.mke.hu/141ev141kep oldalon tekinthetők meg.
 

A vásárra szeretettel várunk mindenkit, aki karácsonyi 
ajándékként egy-egy kortárs képzőművészeti alkotással 
szeretne kedveskedni szeretteinek, de azokat is, akik nem 
vásárlási szándékkal érkeznek, hanem egy hangulatos 
estén megismerkednének az egyetemen zajló alkotói, 
oktatói, hallgatói munkával.
 
Magyar Képzőművészeti Egyetem
képviseli: prof. Kőnig Frigyes DLA habil rektor



141 YEARS - 141 PAINTINGS ///////////////////////////
ONE-DAY PAINTING FAIR AND EXHIBITION //////////
IN THE SPIRIT OF COLLABORATION //////////////////
 

For sustating the standard of education at the 141-year 
old Hungarian University of Fine Art 

The faculty and students of the Painting Department at the 
Hungarian University of Fine Arts, as a token of commit-
ment to their institution, and in an effort to sustain a high 
standard and quality of education, are offering 141 pain-
tings (symbolic of the 141 years since the university's 
establishment) for sale within the framework of a public 
fair. All proceeds go to support art education at the Hunga-
rian University of Fine Arts.
 

// Patron of the fair: 
Prof. Dr. habil Frigyes Kőnig, Rector of the Hungarian 
University of Fine Arts
 

// Fair venue: 
Hungarian University of Fine Arts, Barcsay Hall and Aula
(1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)
 

// Opening: 
7 December 2012 (Friday) 5 pm
After the event, professors of the Painting Department
will also present the displayed artworks.

// The exhibition will be on view: 
on 7 December 2012, from 10 am to 8 pm.
 

The artworks featured at the fair can be viewed online as 
of 27 November 2012 at www.mke.hu/141ev141kep.
 

We would like to welcome anyone who plans to surprise 
his or her loved ones with a work of contemporary art for 
Christmas, as well as visitors who arrive not with an intent-
ion to buy but to spend a pleasant evening gaining insight 
into the creative, educative and student work that takes 
place at the HUFA.
 
Hungarian University of Fine Arts
represented by: Prof. Frigyes Kőnig DLA habil, Rector


