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BUDAPEST2015 szeptember

epreskerti esték
Képzőművészeti Egyetem Bajza utcai udvara, 2015. szeptember 18., 18 óra

A programsorozat évadzáró 
rendezvényét a BUDAPESTI 
VÁROS VÉDŐ EGYESÜLET a 
kálvária kertjében, a Képzőmű-
vészeti Egyetem Bajza utcai 
udvarán tartja. Magyar Már-
ta mutatja be szakrális tárgyú 
kerámiáit. A bibliai témákat az 
építészethez kapcsolódó kép-
zőművészeti műfajok eszköze-
ivel jeleníti meg domborműve-
in, raku technikával készített 
oszlopfő-, timpanon-, fríz- vagy 
keresztút-kompozícióin. Az Ep-
reskerti Kálvária terében is ösz-
szekötik az épület őrizte múltat 
a 21. század lelkiségével, ezek 
egységét emelik a természeti tér 
és a történelmi idő valóságán 
túli tartományokba. ●

A szerző évtizedek óta foglalkozik a budapesti rak-
partok történetével. Az ő kezdeményezésére helyeztek 
2011-ben műemléki védelem alá összesen 17,5 kilo-
méternyi védművet Pesten, Budán és a Margitszige-
ten. Az ehhez összegyűjtött anyagot a közönség kiállí-
tások formájában is többször láthatta, mostanra pedig 
elkészült a könyv, amelyben 400 oldalon, több száz 
fotó, metszet, térkép, levéltári és egyéb dokumentum 
segítségével ismerheti meg az olvasó ennek a páratlan 
műszaki és építészeti alkotásnak a históriáját. 
Az év végére megjelenő impozáns album most kiadói 
áron, 7500 forintért leköthető. 
Előfizetéseket a POSTCARD Bt. 10100716-53136500-
01000002 számú számlára lehet utalni, a megrendelő 
nevének és elérhetőségének közlésével.bach, sZabadság, bFZ

A Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje
Mátyásföldi Szent József Templom, 2015. szeptember 27., 19.30

Ha valaki nem érti Johann Sebastian Bach muzsikáját, vagy távol érzi 
magától, első lépésként nézze meg, milyen, amikor egy Bach cselló-
szvit klasszikus gitáron szól, Sting játssza, és Alessandra Ferri balettozik 
rá. Azonnal megérti azt a gyönyörűséget, amit a Budapesti Fesztiválze-
nekar is rendszeresen igyekszik odaajándékozni közönségének Barokk 
estjei és Közösségi Hetei során. A BFZ muzsikusai szeptemberben is-
mét felkerekednek, hogy ingyenes koncerteket adjanak az ország leg-
különbözőbb pontjain azoknak, akiknek az élő zene valódi, sokszor 
elérhetetlen szerelem. Ez a hét a budapestieknek is kedvez, hiszen a 
világ egyik legjobb zenekara szeptember 27-én 19.30-kor a neogóti-
kus Mátyásföldi Szent József Templomot tölti meg Bach zenéjével és 
a benne rejlő szabadsággal, teljesen ingyen. ●

Koluundzsija Gábor:
A RAKODÓPART KÖVEI
A budapesti dunai rakpartok


