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A Göcseji Múzeumban 2022. július 1. – október 2. között volt megtekinthető a Rippl 
Rónai József festőművész életművéből keresztmetszetet adó tárlat, amely a kaposvári 
Rippl Rónai Múzeum vendégkiállítása volt. A zalaegerszegi múzeum a főépületének 
felújítása miatt évekig zárva volt, ünnepélyes megnyitója 2022. május 13-án zajlott, a 
négy állandó kiállítása ekkortól látogatható. Az átalakított időszaki kiállítótermének első 
tárlata a Rippl Rónai kiállítás volt, amelyen a művész összesen 55 db, normál 
körülmények között a kaposvári Római villában látható alkotása (festmények és grafikák), 
és néhány (6 db) személyes tárgya került bemutatásra. Nagy reményeket fűztünk a neves 
festő anyagához, és nem is csalódtunk. Három hónap alatt 3.169 fő tekintette meg, 
összesen 35, jelentős részben meghirdetett tárlatvezetést tartottunk, melyek között voltak 
kurátori vezetéssel, zenés műsorral, máskor borkóstolóval egybekötött, olykor tematikus 
alkalmak (pl. Rippl Rónai és a nők, Rippl Rónai és a modernizmus), és jó néhány kurátori 
vezetés is. Csaknem valamennyi teltházas volt (25 fő felett). 

A kiállításhoz a város egy forgalmas útkereszteződésében, valamint a múzeum 
homlokzatán nagyméretű molinót helyeztünk el, a város számos üzletébe plakátot tettünk 
ki. Szórólap és katalógus is készült, utóbbi kis tanulmányának a szerzője a tárlat kaposvári 
kurátora, Pál-Simon Kornélia volt. A szórólapokat elsősorban a Balaton-parti turisztikai 
irodákban terjesztettük. Mind a múzeum honlapján, mind a sajtóban számos alkalommal 
jelent meg tudósítás a kiállításról. A közönség körében igen jó visszhangja volt a 
tárlatnak, sokan külön is kiemelték a színvonalas vezetéseket és a kísérő programokat. 
Több alkalommal is – látogatói igényre – a tervezettnél több alkalmat kellett programba 
iktatnunk. 

Rippl Rónai József művészete korszakos volt a magyar festészet történetében, hiszen a 
19-20. század fordulóján a modernizmus első nemzetközi léptékű, külföldön is sikert arató 
hazai képviselője volt, aki alkotásaival utat nyitott az új festői törekvések magyarországi 
elismerésének. Alkotásai napjainkban is számos látogatót vonzottak, a felújított Göcseji 
Múzeum első időszaki kiállítását kifejezetten sikeresnek értékeljük. 

 

Zalaegerszeg, 2023. január 18.  

 

Dr. Kostyál László 
múzeumigazgató, kiállítás szakmai megvalósítója 

  



 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS 

SAJTÓMEGJELENÉSEK 
 
 
Zalaegerszeg hetilap 
zalamedia.hu 
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/klasszik/a-magyar-festeszet-megujitoja 
 
https://www.zalamedia.hu/programajanlo/rippl-ronai-zalaegerszegen0929 
 
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/klasszik/a-szepeket-meg-szebbe-varazsolta 
 
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/klasszik/borkostolo-szinek-es-aktok-kozott 
 
https://www.zalamedia.hu/programajanlo/rippl-ronai-zalaegerszegen08 
 
https://www.zalamedia.hu/programajanlo/rippl-ronai-zalaegerszegen 
 
https://www.zalamedia.hu/programajanlo/rippl-ronai-zalaegerszegen- 
 
fotógaléria: 
https://www.zalamedia.hu/galeria/rippl-ronai-zalaegerszegen-a-gocseji-muzeumban 
 
 
 
Zalaegerszegi Televízió: 
9:56 perckor: 
http://zegtv.hu/hirado-22707/?video=Wk2qWXIWUvc 
 
17:28 perctől 
http://zegtv.hu/kulturkor-2222/?video=286oYP4c79U 
 
8:38 perctől 
http://zegtv.hu/hirado-22442/?video=kORF6OPGHck 
 
 
 
M1 
http://zegtv.hu/rippl-ronai-zalaegerszegen/?video=XoGeJ9gmSU8 
 
 
 
Magyar Múzeumok Online 
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/rippl-ronai-zalaegerszegen 
 
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/rippl-ronai-zalaegerszegen-kulonleges-tarlatvezetesek-
a-gocseji-muzeumban 



 
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/borok-szinek-kozossegek-lelekmento-impulzusok-
zalaegerszegrol 
 
https://magyarmuzeumok.hu/cikk/rippl-ronai-es-a-nok-kulonleges-tarlatvezetes-a-gocseji-
muzeumban 
 
 
 
Zalai Hírlap 
zaol.hu 
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/07/masolat-rippl-ronai-kiallitas-a-gocseji-
muzeumban 
 
https://www.zaol.hu/helyi-kultura/2022/07/rippl-ronai-jozsef-festmenyei-a-zalaegerszegi-
gocseji-muzeum-kiallitotermeben 
 
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/06/rippl-ronai-a-gocseji-muzeumban 
 
 
 
gocsejimuzeum.hu 
Göcseji Múzeum weboldala 
https://gocsejimuzeum.hu/hirek/rippl-ronai-zalaegerszegen 
 
https://gocsejimuzeum.hu/hirek/kulonleges-tarlatvezetesek 
 
https://gocsejimuzeum.hu/hirek/rippl-ronai-tarlatvezetesek-szeptemberben 
 
 
https://gocsejimuzeum.hu/kiallitasok/idoszaki-kiallitasok/rippl-ronai-zalaegerszegen 
 
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/kuratori-tarlatvezetes-a-rippl-ronai-
kiallitasban 
 
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/tarlatvezetes-borkostolassal-a-rippl-ronai-
kiallitasban-ii 
 
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/tarlatvezetes-rippl-ronai-es-a-
modernizmus-0 
 
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/tarlatvezetes-rippl-ronai-finisszazs 
 
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/rippl-ronai-es-a-modernizmus-tarlatvezetes 
 
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/tarlatvezetes-a-rippl-ronai-zalaegerszegen-
cimu-kiallitasban 
 



https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/tarlatvezetes-rippl-ronai-es-a-nok 
 
 
 
Göcseji Múzeum Facebook oldalán rövid írások, különlegességek fotókkal illusztrálva 
20 alkalommal 
 
 
Egerszeg Rádió 
programajánlóban számtalanszor 
 
 


