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NEMCSICS  
EMLÉKHÁZ 

A mintegy 100 m2-en kialakított 
Nemcsics Emlékház és Színország Galéria 
szerdán 9-15, szombaton 14-18 óráig, 
illetve előzetes megállapodás szerint 
fogadja a látogatókat. A művész házaspár 
életébe az emlékszobán kívül a fotókról 
jól ismert, szinte érintetlen, közel 6 méter 
belmagasságú műterem ad betekintést.  
2020 szeptemberétől a családi ház 
további 2 helyiségében (mintegy 40 m2-
en) a legnevesebb hazai képzőművészek 
munkáiból nyíltak időszaki kiállítások. 

2020-ban és 2021-ben olyan kiváló 
művészek alkotásait láthattuk, mint 

Prokop Péter; Csáji Attila; Mengyán 
András - Serényi H.  Zsigmond;  

a kerületi kötődésű Szende Árpád; 
Miskei László - Tilless Béla,  

a kiállításának megnyitója után elhunyt  
Török Ferenc, végül  

Nemcsicsné Takács Magdolna.  
2022-ben Ürmös Péter és  

Koppány Attila munkái után most  
Erdei Kvasznay Éva, ősszel pedig  

Konok Tamás-Fajó János alkotásaival, 
majd Nemcsics Antal  

természetelvű festészetével, grafikáival  
találkozhatunk. 
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NEMCSICS aNtaL  
NEMCSICSNÉ taKÁCS Magda



NEm SzErEtEm A dübörgő 
vízESÉSEKEt. A földEKEt öNtöző, 
ÉlEtEt tErEmtő cSENdES pAtAKoK 
ÁllNAK KözEl hozzÁm. cSodÁlom 
A cSordogÁló vizEt, AmEly Az ÉlEt 
KörforgÁSÁbAN miNdENütt jElEN 
vAN, dE SzívóS muNKÁjÁvAl Ki tudjA 
vÁjNi A lEgKEmÉNyEbb SziKlÁt iS, 
hogy hA SzüKSÉg vAN rÁ, dübörgő 
vízESÉSSÉ vÁlhASSoN..

Nemcsics Antal és felesége, Takács Magda 
festőművész azt kívánta, hogy haláluk után 

18. kerületi műteremházuk közösségi célokat, 
életművük és a kortárs képzőművészet 

bemutatását szolgálja. Ezért az örökösök 
(Nemcsics csongor, Ákos és Endre) az 

önkormányzat, a Tomory Lajos Múzeum és 
a magyar művészeti Akadémia támogatásával 

kiállítóhellyé és a nagyközönség számára 
rendszeresen látogathatóvá tették az Ungvár 
utca 42. szám alatti Nemcsics-házat, és ezzel 
a Nagykörúton túli Budapest egyik fontos 

kuilturális színterét hozták létre.  
 

a 20-21. századi magyar festészet kiemelkedő 
alakja, a Coloroid színrendszer kidolgozója 
a színes környezettervezés szaktekintélye, 

hatalmas művészeti örökséget hagyott hátra. 
Életművét nagyszámú táblakép, templomi 

freskó, színes üvegablak, mozaik, kerámiakép 
és egyéb alkotás képezi. Élete során több mint 

száz templomba készített muráliát, színtervet és 
belső elrendezési tervet. A colorium nevű 12 
méter magas alkotása szerepelt a 42. velencei 
biennálén. A magyar tudományos művek 

Tára 24 könyvét, több mint 300 publikációját, 
11 találmányát tartja nyilván. művészetével a 
hétköznapi ember is gyakran találkozik több 
metró vonalán vagy a budai várnegyedben. 

Környezetünk vizuális kultúráját emelve 
számos további középületnek, iskolának, 

munkahelynek készített színterveket, köztük 
a nemrég megújult Havanna lakótelepnek is. 
1996-ban megkapta a Magyar Köztársasági 

Érdemrend Kiskeresztjét, majd 2006-ban Tiszti 
Keresztjét. budapest főváros 18. kerülete  

1996-ban díszpolgárává választotta.
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Nemcsics Antal  
(1927. 06. 09. – 2019. 07.12.), 


