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Bak Imre: Tükrözés I., 1976 A 2020 Solydarity támogatói kampány plakátja

2020 Solidarity támogatói kampány
Két magyarországi intézmény csatlakozott ahhoz a nemzetközi összefogáshoz, 
amelyet Wolfgang Tillmans sztárművész kezdeményezett: plakátok megvásár-
lásával bárki támogathatja a művészeti színteret a válsághelyzetben. A 2020 
Solidarity elnevezésű nemzetközi kampányhoz csatlakozik az FKSE és a Trafó 
Galéria közös akciója is, amely május 20-tól július 1-ig tart. A projekthez több 
mint ötven világszerte ismert művész ajánlott fel plakátokat: köztük Marlene 
Dumas, Jeff Koons, Pierre Huyghe, Andreas Gursky, Wolfgang Tillmans.

Újbuda a művészetért
Újbuda a jelenleg kialakult válsághelyzetben is 
gondol az ott élő és dolgozó művészekre, illetve 
az ott működő kereskedelmi és nonprofit galé-
riákra. A galériákat – kereskedelmieknek és 
nonprofit helyszíneknek egyaránt – a bérleti díjak 
csökkentésével segíti az önkormányzat. Továbbá 
idén is meghirdették Az Újbuda Mecénás alkotói 
ösztöndíjat, amely legfejlebb 12 hónapig adható, 
és bruttó 50–70 ezer forintot jelent havonta. 
Az egyszeri alkotói támogatás 400–600 ezer 
forint, a pályakezdőknek szóló öszöndíj 1–12 
hónapig adható, és 40–60 ezer forint havonta. 
Az ösztöndíjakat két-két fő kaphatja meg.

A Deák Erika Galéria ösztöndíja
A 2020/2021-es tanévtől a MOME egy designelmélet szakos MA vagy 
design- és művészetmenedzsment szakos MA hallgatója 500 ezer forintos 
támogatásban részesül a Deák Erika Támogatás keretében. Az együttmű-
ködés az egyetem és a galéria között egyelőre öt évre szól, így összesen öt 
hallgató részesül majd benne. A díjazottat pályázat útján választják ki, a díj 
odaítéléséről pedig a szakok felelősei döntenek.

Magyar tételek 
a Sotheby’s online árverésén

Bak Imre szitanyomata a becsértékét meghaladó 
áron, 3 250 fontért kelt el. Vaszary János Vitorlások 
Portorozsban című képéért a több lépcsőben csök-
kentett becsértékénél többet, 32 500 fontot fizettek, 
míg a művész budapesti látképe a várt összegnek 
megfelelően, 11 250 fontért talált gazdára. Berény 
Róbert enteriőrjeire nem volt licit, míg Georges 
Feher (Fehér György) festményéért most a vártnál 
nagyobb összeget, 1 250 fontot fizettek.
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Ai Weiwei

A Csendélet című Picasso-festmény
© Succession Picasso / 

Picasso 100 euróért
Tavaly év végén hirdették meg azt a jótékony-
sági akciót, amelynek lényege, hogy sorsjegy-
gyel lehet Picasso-festményt nyerni. Az 1 Picasso 
100 euróért nevű sorsjeggyel a katalán festő 
Nature morte (Csendélet) című, 1921-es festmé-
nyére lehetett szert tenni, amely egy újság és egy 
abszintos üveg geometriai kompozícióját ábrá-
zolja. Az olasz nyertes, aki a sorsjegyet ajándékba 
kapta, a Christie’s aukciósház párizsi székházában 
megrendezett elektronikus sorsoláson lett a fest-
mény boldog tulajdonosa.

Filmtörténeti csemege
A BFI Player jóvoltából lesz látható az a 14 órás 
dokumentumfilm, amelyben a múlt század legna-
gyobb női rendezőit ismerhetjük meg ritka archív 
felvételek segítségével. Az alkotás a Women Make 
Film – A New Road Movie Through Cinema címet 
viseli, írja a The Guardian. A magyar rendezők 
közül Mészáros Márta és Enyedi Ildikó több film-
jével is foglalkozik a dokumentumfilm.

Ai Weiwei filmet forgat
Öt évvel ezelőtt 700 ezer rohingja mene-
kültet öltek meg vagy helyeztek át erőszakkal 
Mianmar Rakhine megyéjéből Bangladesbe. 
A 2015-ben történt krízishelyzetet tervezi 
vászonra vinni a kínai aktivista művész, 
Ai Weiwei. Ugyan nem olyan régen történt 
az esemény, sokan már így is elfelejtették a 
tragédiát, valamint annak súlyosságát, külö-
nösen a jelenleg zajló pandémia folytán. Nem 
titok azonban, hogy Weiwei a jelenlegi világ-
járvány által generált életet mint témát sem 
hagyná ki következő dokumentumfilmjei közül, 
írja a The Art Newspaper.

Budapesten 
van elzárva 

Tutanhamon 
halotti 

maszkja
A JVS Group 
Magyarország kommu-
nikációs vezetője, Oláh 
Zsuzsa hangsúlyozta: 
lézeres megfigyelőrendszer, mozgásérzékelő 
és váltott műszakban, 24 órás felügyeletben 
dolgozó biztonsági szolgálat felügyeli a Király 
utcai KOMPLEX-ben őrzött halotti maszkot, 
melynek látványával a látogatók hamarosan 
újra testközelből szembesülhetnek.

Tutanhamon halotti maszkja




