Kultúrkúria
A Batthyány uradalmak című kamarakiállítás június 14-ig látogatható a kúriában. Ezt követően
teljes szépségében tárul a látogatók elé Jakab István László akvarellfestő népi építészetet
megörökítő festménysorozata. Ízelítőt adunk az újkőkori Bicske-emlékanyagból, valamint
bemutatásra kerül a helytörténeti gyűjtemény tárgyanyagának egy része is, valamint a bicskei
fehérhímzés is.

Nyári nyitva tartás
Bicskei Kultúrkúria

A Bicskei Kultúrkúria 2019. június 15. és szeptember 15. között
csütörtökönként 14 óra és 18 óra között tart nyitva.

Jakab István László:
A népi műemlékek megörökítője - kiállítás a Kultúrkúriában
Jakab István László (1907-1989) építész, festőművész
Bicskéről elindulva került szoros kapcsolatba a festészettel és az építészettel. Az Iparművészeti
Főiskolán végzett tanulmányai után bejárta Európát és eljutott az Egyesült Államokba is. Jakab István
László megírta Bicske történetét is. Munkásságában felvállalta a népi építészet védelmét és
megörökítését. 2003-tól Bicske város posztumusz díszpolgára. A kiállított anyag a 2004-ben restaurált,
újra keretezett 102 darab népi építészetet megörökítő festmény, melyet Jakab István László
ajándékozott Bicske város
mindenkori polgárainak. Az
ajándékozás célja, hogy
unokáink is láthassák, hogyan,
milyen körülmények között éltek
elődeink, még a XX. század
elején.
Jakab István László festőművész
népi építészetet megörökítő
festménysorozata, valamint a
bicskei fehérhímzés a Fejér
Megyei Értéktárban szereplő
nemzeti érték.
A bicskei fehérhímzés méltán
híres a népművészet, a
hagyományápolás történetében. Egyszerűségével, tiszta fehér mintáival ízlésesen alkalmazkodott a
régebbi korok igényeihez.
Intézményünk Népi díszítőművészeti szakköre, Szebényi Zsoltné nyugdíjas pedagógus vezetésével a
bicskei fehérhímzés hagyományait tovább ápolta.
Most itt, a Bicskei Kultúrkúriában, a festmények, a hímzések és a helytörténeti anyag teljes
szépségében tárul a látogatók elé, valamint bepillantást nyerhetünk városunk régészeti
emlékeibe is.

A Bicskei Kultúrkúria nyitva tartása:
Kedd: 14.00-18.00
Csütörtök: 14.00-18.00
Rendezvények szerint.

Kultúrkúria

A Kultúrkúriában teljes szépségében tárul a látogatók elé Jakab István László akvarellfestő népi
építészetet megörökítő festménysorozata. Ízelítőt adunk az újkőkori Bicske-emlékanyagból, valamint
bemutatásra kerül a helytörténeti gyűjtemény tárgyanyagának egy része is, melynek több eleme helyi
hungarikum díjas.
A kiállítás rendezés alatt áll, folyamatosan bővül, de megtekinthető.

