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A Március 15. tér keleti házsorában a Pannónia épülete emeletes klasszicizáló barokk ház. 
Uradalmi kocsma volt az 1700-as évek elején, később Arany Szarvas néven vendégfogadóként 
működött. A reformkori váci színjátszás és előadóművészet egyik színtere volt. Falai között – a 
hagyomány szerint – megfordult Megyeri Károly, Petőfi Sándor, Arany János és Liszt Ferenc is. 1918-
tól mozi működött benne, majd a Dreher-Haggenmacher-féle Első Magyar Polgári Serfőzde Rt. 
használta. 1945 után itt volt a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének irodája, a Kőbányai Sörgyár 
és Malátagyár lerakata, a Pannónia mozi, az építők kultúrháza, majd a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Pest megyei szervezetének a székháza.  

Az épület ma a Váci Művészeti Gyűjteménynek ad otthont. Itt látható a „magyar Picasso” 
Hincz Gyula kétszeres Kossuth-díjas festőművész életműve. Hincz Gyula európai hírű képei 
színgazdagságában, tónusaiban az emberi fantázia és virtualitás világába kalauzolja a látogatókat. A 
Mester konstruktív festészete már a 30-as évektől a magyar és az európai festészet élvonalába került. 
Nincsenek korszakai, életműve egyetlen hatalmas ív. Hincz egyszerre volt festő, grafikus, keramikus, 
illusztrátor, szobrász. A látogatókat lenyűgözi nagyméretű alkotásai, szobrai, kisplasztikái. 
Hangulatában, modernségében a XXI. század művészetét fedezhetik fel.    

Az Öntöttvas Gyűjtemény az európai öntöttvas művesség remekeit tárja elénk. A közel fél 
ezres, sokszínű gyűjteményben megtalálhatók szakrális tárgyak és sírkeresztek, valamint világi 
dísztárgyak és a polgári élet eszközei: szobrok, tintatartók, kályhák, mozsarak, háztartási és lakás 
felszerelési eszközök sokasága, a XVI. századtól a XX. századig. Megtalálható továbbá Váczi György 
könyvkötő mester életmű-kiállítása, Gádor István kétszeres Kossuth-díjas keramikus életműve, Gádor 
Magda, Gorka Géza és Hincz Gyula kerámiái, a Váci sport csillagai sporttörténeti kiállítás, a 
Cukorsziget, Haraszti Béla cukrászmester cukorépületei, és a Pannónia ház udvarán Vertel Andrea 
kerámiaművész Tündérkertje, valamint Gádor István térplasztikái, Nagy Sándor vörösmárvány szobrai 
és a Garay Stúdió nagyméretű fali seccója.
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