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KIÁLLÍTÁS
STÚDIÓ ’58–89

A fotográfia végjátéka

ELKÉPZELNI EGY
MOZGALMAT

P

K

fotó: Kemény György

hilip Pocock kanadai művész nagy idők nagy tanúja, a
70-es, 80-as évek New York-jában indult, és a fal leomlása körüli Berlinbe „ért haza”. Kivételes, kísérletező figura.

 Inda Galéria  JANUÁR 20-ig, k–p: 14.00–18.00
 INGYENES  indagaleria.hu

assák Lajos MA című
folyóiratának működését, kulturális, társadalmi közegét mutatja
be a Kassákról elnevezett
múzeum sorozata, számos
vonatkozással a mára.

A

párt figyelő tekintete
előtt ’58-ban alakult
Fiatal Képzőművészek
Stúdiója első 30 évét és
titkos históriáját tárja fel egy
fiatal kutató. Elmondatlan
történetek, tiltott művek.
Lehet-e egy karanténból a
szabadság apró szigete?

HOMMAGE
– IDEÁL VAGY MINTA?

REALITÁS
GYAKORLATOK

F

inom vonalak, rugalmas
eltávolodások a címben
emlegetett realitástól, majd
soft landing, laza visszaérkezés. Vécsei Júlia meditatív
rajzait egyszerűen jó nézni.

 Kisterem galéria
 JANUÁR 13-ig, k–p: 14.00–18.00
 INGYENES
 kisterem.hu
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Egy harcos epikus
szerelmi története

T

örténeteket mesélnek Puklus Péter fotói, egyben és külön-külön is, de nem a szokásos módon. Minden talányosabb, humorosabb. Eredeti látásmód, izgalmas fotográfiák.

 Capa Központ
 JANUÁR 8-ig, h–p: 14.00–19.00, szo.–v: 11.00–19.00
 1500 / 800 Ft
 www.capacenter.hu

Inda Philip: POCOCK - Unter den Linden East BERLIN 1982

 Budapest Galéria
 JANUÁR 8-ig, k–v: 10.00–18.00
 budapestgaleria.hu

Birkás Ákos - Hommage to Victor Man

 Kassák Múzeum
 JANUÁR 15-ig,
sze.–v: 10.00–17.00
 600 / 300 Ft
 www.kassakmuzeum.hu

A

művészi „tiszteletadás” a
téma, de nincs itt semmi
feszengős tekintélytisztelet. Inkább inspiráció, más
művészek hatása, művek
párbeszéde, pingpongja.

 Knoll Galéria
 JANUÁR 14-ig,
k–p: 14.00–18.30,
szo.: 11.00–14.00
 INGYENES
 budapest.knollgarie.at
www.papageno.hu
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 Trafó Galéria
 JANUÁR 29-ig,
ea. napokon: 16.00–22.00,
máskor: 16.00–20.30,
h: zárva
 INGYENES
 trafo.hu

Szűcs Attila - Csillagok a mocsárban

január a fiatal művészeké a Trafóban,
először is az absztrakció
híveié! Négy művész, négy
megközelítés, de ami közös:
a befogadó megzavarása.
Hogyan? Meg kell nézni!

KÍSÉRTETEK ÉS KÍSÉRLETEK

S

zűcs Attilának régóta járt ez a közelmúltját átfogó, nagy,
önálló kiállítás. És most előttünk áll a pályája csúcsán
levő festő – meg egy folyton alakuló, igen komoly életmű.

 Ludwig Múzeum  FEBRUÁR 19-ig, k–v: 10.00–20.00
 2400 / 1200 Ft  ludwigmuseum.hu

Ország Lili (1926–1978)
a magyar szürrealizmus
történetének legkiemelkedőbb műveit alkotta
meg az 1950-es évek
közepén. A Magyar Nemzeti Galéria kiállításán
a teljes, ötvendarabos
Labirintus sorozat is
látható – ezt eddig csak
egyszer, 1979-ben lehetett egyben megnézni.
Havonta egy pénteken
– januárban 27-én 16
órától – a kiállítás kurátora, Kolozsváry Marianna tart tárlatvezetést.

Ország Lili - Kislány fal előtt

ÁRNY A KÖVÖN – ORSZÁG LILI MŰVÉSZETE

M

intha folytonos újrafelfedezés jellemezné Ország Lili
műveinek befogadástörténetét. Valahogy sehova se
illeszkedett, titokzatosnak tűnt, nehezen megfejthetőnek.
Fontos festészet az övé, egyedi, saját, tragikus mitológia.

 Magyar Nemzeti Galéria  MÁRCIUS 26-ig, k–v: 10.00–18.00
 2200 Ft  mng.hu
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