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Két éve, májusban, az Off-Biennálé keretében különbuszra 
szálltunk, és meg sem álltunk Miskolcig, hogy megnézzük 
Erdély Miklós mozaikképeit a helyi Boris Bárban és egy 
pizzériában, ami valaha az Eszik-iszik Ételbár volt.

Idén, a második OFF-Biennálé alkalmával folytattuk a vidéki 
városok művészeti-építészeti különlegességeit érintő élmény-
túrák hagyományát, ezúttal Dunaújváros felé véve az irányt. 
Az I. számú Rendelőintézet szódásüvegaljakból készített 
felülvilágítóitól indulva a Vasmű egyiptomi templomokra 
emlékeztető kapuzatától az ipari skanzenen átsétálva végig jártuk 
az egykori mintaváros tereit, épületeit, értő vezetéssel, hogy 
szinte megelevenedett a valaha volt utópia-város. A presszók és 
kerthelyiségek, élő zene, tánc, könyvtár, színház, mozi, sétány, 
minden gyereknek piros bicikli és a Vasmű felől fújó szélben 
csillámló vaspor. 

Nehéz percekbe sűríteni egy-egy napnyi infót és élményt, 
de azokért, akik nem tudtak eljönni, megcsináltuk.
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Artmagazin – ahol nem csak a külső, de a belső is tetszetős! 

Ha a művészetről eddig csak a szikár tények, a száraz előadások és az unalmas 

kritikák jutottak eszedbe, felejtsd el őket! Ahogy a Pauker Nyomda, úgy az 

Artmagazin sem elégszik meg az egyszerűvel: mindkét cég minőséget, művészetet 

és mindig egy kicsivel többet akar nyújtani az érdeklődőknek!

Lapozz bele az Artmagazinba, és győződj meg róla Te is: olvass érdekes cikkeket 

különleges műtárgyakról, képzőművészetekről, színházról, de akár a designról is! 

És persze a kivitelezés minőségéről is… 

(A Pauker a Te nyomdád is!)

Büszkék vagyunk arra, hogy az ország egyik 
legszebb művészeti magazinja nálunk készül.
Gratulálunk a 100. számhoz Artmagazin!



Korszakalkotók mecénás program 
Tenni azokért, akik tenni akarnak!

SOMORJAI ENIKŐ
Balettművész / Korszakalkotók nagykövet

álltak azok, akik 
látták bennem
a tehetséget.
Ezért vagyok itt.

Mellettem

korszakalkotok.unicreditbank.hu 
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