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Menő hazai klip
A Sean Darin művésznéven zenélő elektro-
nikus zenei producer, Szepesi Zsolt új dalában az 
egykori HS7-frontember Szűcs Krisztiánnal kolla-
borált, az eredmény pedig egy szürreális vizuali-
tással tobzódó klip lett. A videót Porkoláb Norbert 
rendezte, aki amellett, hogy Sean Darin állandó 
kliprendező társa, az Álmatlan című dokumen-
tumfilmet is jegyzi. „Kelet-európaiként nagyon 
szeretjük majmolni az angol kultúrát. És közben 
ez a dal, ez a klip megmutatja azt, hogy a legme-
nőbbek akkor vagyunk, ha önazonosak, auten-
tikusak tudunk lenni. És ez csak akkor lehet, ha 
merészen vállaljuk magunkat. Így, itt, a mi eszkö-
zeinkkel, Kelet-Európában” – mondja Szepesi.

76 nap
Az idén online megrendezett, 17. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi 
Dokumentumfilm Fesztivál nyitófilmjeként láthatta a közönség a 76 nap című 
filmet. 2020. január 23-án Kína karantén alá helyezte a 11 milliós Vuhant, 
hogy megküzdjön a Covid–19 koronavírus-járvánnyal. A film Vuhan hetvenhat 
napos lezárása idején követ végig emberi sorsokat és tragédiákat. A kendő-
zetlenül bemutatott, bensőséges történetek a város halálát és újjászületését 
ábrázolják a hosszú karantén alatt, miközben az ember végtelen ellenállóké-
pességének bizonyítékát is felmutatják.

Elkészült a Filmio
A 2020 márciusa óta folyó munkálatok zömmel 
lezárultak, és az NFI-nél elkészült a Filmio. 
A műszaki hátteret az Antenna Hungária biztosítja. 
A platform ugyan elindult, de a felület még messze 

nincs teljesen kész, jelenleg csak Magyarországról érhető el. A nemzet-
közi streamelés lehetőségét igyekeznek mielőbb megteremteni, és app sem 
létezik még, csak böngészőből érhető el. A magyar Netflixként is aposztrofált 
felület a tekintetben is hasonlítana az amerikai nagytestvérre, hogy lennének 
exkluzívan a Filmióra készített, ott promotált, csak ott bemutatott és forgal-
mazott filmek, valamint az is cél, hogy a mozis karrierjüket lezárt filmeknek 
itt folytatódjon a forgalmazása. 

Bosch+Bosch

Részlet a klipből

76 nap, leedsfilm.com

A Bosch + Bosch csoport Brüsszelben
A tárlat a 60-as és 70-es évek magyar neoavantgárd művészeti törekvé-
seit mutatja be a Bosch + Bosch vajdasági neoavantgárd csoport munkáin 
keresztül. A válogatás izgalmas betekintést nyújt a 60-as évek azon művé-
szeti kollektíváinak új elképzeléseibe, melyek sorra jöttek létre Európa-
szerte a fiatalok körében, elsősorban a zene és a képzőművészetek vilá-
gában. A tárlat a brüsszeli Magyar Kulturális Intézet és a Ludwig Múzeum 
közös projektje. A virtuális kiállításmegnyitó a brüsszeli Magyar Kulturális 
Intézet Facebook-oldalán érhető el.
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A Virág Judit Galéria első online árverése
A rendkívüli körülményekhez igazodva online rendezték meg a Virág Judit 
Galéria Háború utáni és kortárs művek aukcióját, amelyre a licitek tele-
fonon, vételi megbízás alapján és online érkeztek. Már a korlátozó intéz-
kedések bevezetése előtt is több mint 120 regisztrált tárcsa volt, ami jól 
mutatja a magyar kortárs művészet iránti kiemelkedő érdeklődést. Reigl 
Judit Gomolygás, Csavarás, Oszlop, Fém című alkotásáért – melynek párda-
rabjai a Centre Pompidouban és a Musée d’Art Modern de la Ville de 
Paris-ban találhatóak – izgalmas licitharc bontakozott ki, a mű végül 
44 millió forintért kelt el.

Igor és Ivan Buharov 
a LOOP Barcelona 

programjában
Igor és Ivan Buharov Az itt élő lelkek nagy része 
című filmjét online láthatta a közönség a nívós 
LOOP Barcelona nemzetközi film- és videóművé-
szeti seregszemlén az acb Galéria prezentálá-
sában. A filmben gróf Batthyány Ervin, az anar-
chizmus tanainak egykori hirdetője 100 évvel 
halála után újra feltűnik, hogy még egyszer megkí-
sérelje elmélete gyakorlati kivitelezését. Felismeri, 
hogy a világ nem olyan irányba változott, ahogy 
elképzelte, és szinte semmi nem valósult meg az 
uralomnélküliség utópiájából.

Ulay-kiállítás 
Amszterdamban

76 éves korában idén tavasszal elhunyt Ulay, azaz 
Frank Uwe Laysiepen performansz- és testmű-
vész, Marina Abramović korábbi partnere és élet-
társa. Ulay és Abramović 1976-ban ismerkedtek 
meg, és tizenkét éven át voltak a kortárs művé-
szet egyik leghíresebb párosa. Ulay munkáiból 
a Stedelijk Museum rendezett kiállítást, amely 
2021 áprilisáig lesz látogatható.

Zárt múzeum, nyitott 
tartalom 2.0

A járványügyi helyzetre való tekintettel november 
11-től a Petőfi Irodalmi Múzeum is zárva tart, a 
kiállítások határozatlan ideig nem látogathatók. 
A zárt ajtók mögött azonban továbbra sem áll le a 
múzeumi élet, és hogy ezt a külvilággal is megosz-
szák, a PIM idén immár másodszorra költözik 
át az online térbe. A kényszerű bezárás idejére 
a PIM professzionális online közvetítésekkel, 
a virtuális tárlatokban zajló múzeumpedagó-
giai foglalkozásokkal, valamint játékos, interaktív 
webes felületekkel készül.

Ulay: S’he, 1973–1974, Az ULAY Alapítvány jóvoltából

Balról: Reigl Judit Gomolygás, Csavarás, Oszlop, Fém című alkotása

Részlet Igor és Ivan Buharov Az itt élő lelkek nagy része című filmjéből

Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum


