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KVÍZEST A VÁROS TETEJÉN

Mit néz a kutya Piero di Cosimo festményén, 
ki csinált plakátot Josephine Bakernek, mi 
történik a rengeteg rózsaszirom közt és kit 
látunk Vaszary akvarelljén? Csokissütik és 
limonádék között jöttek a kérdések sorra, a 
kvízjáték versenyzői pedig egyénileg vagy 
spontán csoportokat alkotva igyekeztek 
megfejteni a feladványokat. Artmagazin-ol-
vasóknak gyerekjáték volt, de azért igyekez-
tünk nyomra vezető információmorzsákat 

hullajtani azok asztalára is, akik csak aznap 
kezdték az előfizetést. Persze hogy pontot 
értek a jó megoldások, viszont az elbírálás 
során egyszerűen muszáj volt értékelnünk 
a  kreatív próbálkozásokat – egynémely-
ben annyira sok szellemi munka volt, mint 
a kérdések kifundálásában. Sokat nevettünk, 
átjártunk több száz éven és megkerültük a 
világot – szerintünk ezt hívják szórakozva 
tanulásnak! 

Nyerteseink ajándékokat és vastapsot 
kaptak, lehet készülni már a következőre. 
Időpontját Facebook-oldalunkon fogjuk 
meghirdetni.

Kvízestünket kedvenc és bevált hely-
színünkön, a Taste Loffice-ban rendeztük, 
így, hogy jön a tavasz, legközelebb a tera-
szokon is lesz program!

A vörösben 
úszó képen épp 

fehérbort kóstolnak 
a szünetben a 

kvíztől fellelkesült 
vendégek – Branczik 

Márta és Baksa-
Soós Vera

Ulay és egy csomó nő akcióban – Marina Abramović, 
Mucsi Emese, Winkler Nóra és Topor Tünde

Sarkadi Nagy Balázs Kortárs képzőművészek 
sorozatának akciófigurái közül Petrányi Zsolt 

kisportolt játékfigurája volt a fődíj, és mivel itt 
minden szereplő a rá jellemző tárggyal együtt 

kerül a dobozba, nyertesünk egy kis  
laptopot is kapott

Vajszívű nők a kemény kérdések mögött 
– Winkler Nóra, Topor Tünde, Szikra Renáta
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MÁR A MOZIKBAN!

Beugratós 
kérdéseknél 
mindhárom válasz-
opció hihetőnek 
tűnt. Tanakodnak is 
– Martos Gábor és 
Janesch Péter

Kezdés előtt 
okostelefonokról 

sokan még átnézték 
a művészettörténet 
alapjait, izmusokat 

és fontos szerzőket, 
mások pedig 

süteményekből 
táraztak be a 

büfében 

A zsűrinek nagyon 
nehéz dolga volt. 

Sok jó válasz, 
ötletes áthidaló 

megoldások, 
szórakoztató 

próbálkozások 
érkeztek a 

visszakapott 
kvízlapokon. 
Pontozással 

értékeltünk, majd 
kihirdettük az első 
három helyezettet 

Épp híres 
házaspárok 
portréit vetítettük, 
és minden 
megnevezett 
személy és a 
képekre festett 
kép is pontot 
ért, úgyhogy 
joggal hajolnak 
össze feszülten a 
csapatban játszók 
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