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TAYLER Patrick: Hygge, 2020, olaj, 
vászon, 60×40 cm

Dolce
Tayler Patrick 
kiállítása
Barabás Villa,  
2021. november 18. – 
december 12.

Tayler Patrick a festészettörté-
net népszerű toposzait értelme-
zi újra. Portré- és tájképsorozata 
mellett jelenleg egy csendéle-
tekből álló műcikluson dolgo-
zik, mely a Dolce címet kapta.  
E festmények központi motí-
vumai az édességek és a gyer-
mekkor tárgyi emlékei. A mű-
vész alkotói folyamatának első 
lépései a kompozíció elemeinek 
kiválasztása és beállítása, majd 
a látvány aprólékos megfigye-
lése. A sütemények habos, kré-
mes vagy éppen zselés állagait, 
illetve a különféle játékok felü-
leti sajátosságait oldott olajfes-
tészeti megoldások tolmácsolják 
a vásznakon. A részletgazdag 
megformálást gyakran expresz-
szív ecsetkezelés egészíti ki, és a 
csendéletek statikussága az élet-
képek elevenségével telítődik.  
A modellként szolgáló objektu-
mok személyes vonatkozásai a 
festmények fiktív történeteibe 
szövődnek. E nosztalgikus képi 
színpadokon egy műanyag bábu 
vagy akár egy marcipánfigura is 
reflektorfénybe kerülhet. 

VARGA-AMÁR László: Képet vivő  
ce lofánfigura madártollakkal, 2021,  
olaj, papír, celofán, madártoll, 55×63 cm

Ősz Füreden
A 6. Balatonfüredi 
Művésztelep záró 
kiállítása
Pantheon Galéria, Balatonfüred, 
2021. szeptember 26. – 
december 3.

Panaszkodunk, hogy az új ma-
gyar mecenatúrának nincsenek 
a vagyonosok között reprezen-
tánsai, pedig vannak. Például 
Lengyel Ernő, a balatonfüredi 
Anna Grand Hotel és számos 
szőlészet, borászat tulajdono-
sa, aki lehetőségek sokaságával 
segíti a kortárs képzőművésze-
tet. Hatodik alkalommal került 
megrendezésre művésztelep a 
szponzor jóvoltából, volt már 
sikeres jótékonysági aukció az 
itt lévő anyagból, Bacsek Júlia 
kurátor pedig kortárs munká-
kat helyezett a patinás szállo-
da falai ra. A bemutatkozón a 
vajdasági Ambrus Imre szobrot 
formázott Bacchusról, pasz-
tellmunkát hozott létre Palásti 
Renáta és Varga Patrícia Mi-
nerva, olajképpel vett részt a 
szervezést magára vállaló és a 
művésztelepet éltető Kossuth 
Tivadar. A friss diplomás Zsóka 
László akvarellel mutatta meg 
magát, Varga-Amár László a 
vegyes technika minden trükk-
jét bevetve alkotott teátrális 
hangulatú képet. A művésztelep 
termése a házigazda hotel Pant-
heon Galériájában látható.

NÉMA Júlia: A4-I/III, 2019,  
papírporcelán, 17×20cm (keretezve 
31,6×38,6×3,5 cm)

Amor vacui
Néma Júlia kiállítása
K.A.S. Galéria,  
2021. november 12. – 
december 8.

A papír és a nyers porcelán iránti 
vonzalom kezdetektől meghatá-
rozó Néma Júlia művészetében. 
A fehér különféle árnyalataiban 
létező anyagok szerves találko-
zásából születő papírporcelán 
reliefek egyszerre geometri-
kusan feszesek és költőien le-
begők. Monokróm, formázott 
fe stményei is a Fajó-iskola meg-
határozó élményéről tanúskod-
nak. Az absztrakt konstrukciók 
kemény szögletesség és hajlít-
hatóság, törékenység és lágyság 
ellentmondásait oldják fel az 
érzékeny anyagokat hajtó, vágó, 
tépő gesztusokkal.

Néma Júlia porcelán és ke-
rámia tervezőművész, többszö-
rösen díjazott designer, alkotó, 
kiállító, manufaktúra-vezető, a 
magas hőfokú fatüzeléses tech-
nológia kiemelkedő művelője. 
Autonóm művészi munkái mel-
lett neve elsőként lett ismert 
több fine dining étterem egyedi 
étkészleteinek megalkotójaként.

Paul CEZANNE: Kártyázók, 1893–1896 
körül, olaj, vászon, 47×56,5 cm 
Fotó: © Musée d'Orsay, Dist. RMN-
Grand Palais / Patrice Schmidt

Cezanne-tól 
Malevicsig
Árkádiától az 

absztrakcióig
Szépművészeti Múzeum, 2021. 
október 28. – 2022. február 13.

Kilenc évvel a nagy sikerű, 
Cezanne és a múlt. Hagyomány 
és alkotóerő című kiállítást kö-
vetően újabb Cezanne-hoz 
kapcsolódó bemutatónak ad 
otthont a Szépművészeti Múze-
um; a most nyíló tárlat ezúttal 
a francia mester életműve és 
az európai avantgárd művészet 
1906 és 1930 közötti kapcso-
latait vizsgálja. A Cezanne-tól 
Malevicsig. Árkádiától az abszt-
rakcióig című kiállításon több 
mint százhúsz műalkotást láthat 
a közönség, amelyhez a múzeum 
a saját anyaga mellé a világ mint-
egy negyven jelentős gyűjtemé-
nyéből kölcsönözött remekmű-
veket. A kiállítás új szempontból 
közelíti meg Cezanne életművét; 
a francia mester és több jelen-
tős, klasszikus avantgárd mű-
vész kapcsolódási pontjait vizs-
gálja.
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Alia FARID: Apály idején, 2019,  
still a videóból, 15’ 42” 
A Imane Farès Galéria (Párizs) jóvoltából

És a falakat 
bőrnek 
nézed
Csoportos kiállítás
Budapest Galéria, 2021. 
október 22. – 2022. január 9.

A kiállítás azt vizsgálja, hogyan 
foglalkoznak kortárs képzőmű-
vészek a tánccal mint közösségi 
mozgásformával és rituális gya-
korlattal. A kiállítás címe, mely 
a vietnami–amerikai író-köl-
tő, Ocean Vuong egyik versé-
ből származik, arra a paradox 
kérdésre utal, hogy be lehet-e 
mutatni a táncot egy statikus 
kiállítás keretei között. Mivel ez 
leginkább mozgóképen keresz-
tül valósulhat meg, így a videó 
és a film a kiállítás fő médiuma. 
A munkák egy része Európán 
kívüli, ma is előadott rituális 
táncokat mutat be és értelmez 
újra, amelyek egyaránt köthetők 
a hétköznapokhoz vagy olyan, 
kiemelten fontos eseményekhez 
a közösség életében, amelyek 
együttes feldolgozása a táncon 
keresztül történik. A művészek 
antropológusi érzékenységgel 
dokumentálják ezen közösségek 
hosszú időkre visszanyúló és ma 
is aktív rítusait. 

MODOK Mária: Város, 1940 körül,  
olaj, karton, 26,7×34,7 cm

Két paletta 
Modok Mária és 
Czóbel Béla kiállítása 
Czóbel Múzeum, Szentendre, 
2021. október 28. –  
2022. október 30.

A Ferenczy Múzeumi Cent-
rumban őrzött gazdag festői 
hagyatékból és a fennmaradt 
fotókból, dokumentumokból a 
két jelentős művész – Modok 
Mária és Czóbel Béla – izgal-
mas művészeti párbeszédét és 
egymásba olvadó festői törek-
véseit követjük végig. A Két pa-
letta című kiállítás elsősorban a 
múzeum gyűjteményében őrzött 
munkákból válogat, de néhány, 
közgyűjteményből és magán-
gyűjtők tulajdonából származó, 
korszakjelző alkotással és eddig 
még soha nem látott festmény-
nyel, grafikával is kiegészül. 

A kiállítás egyik fő érde-
kessége az a kétoldalas, korai 
mű, melynek egyik oldalán egy 
enteriőr, a másik oldalán egy 
csend élet látható Czóbel Bélá-
tól. A datált, szignált mű 1917-
es, ami igazi szenzáció, hiszen 
ebből a periódusból alig isme-
rünk munkát. Modok Mária ha-
lálának és Czóbel Béla Műcsar-
nokban rendezett kiállításának 
50. évfordulóján a házaspár 
festményei úgy kerülnek a fa-
lakra, hogy valóban párbeszé-
det folytathassanak. 

VASZARY János: Gipsztanulmány 
(Atléta jobb kezében diszkosszal), 
1887, papír, ceruza, szén, fehér kréta, 
58,9×41,7 cm

Modellállítás
Az emberi test képi 
konstrukciói
MKE, Barcsay Terem,  
2021. november 6. –  
december 4.

Az európai művészeti hagyo-
mány középpontjában hosszú 
évszázadokon keresztül az em-
ber, az emberi test ábrázolása 
állt. A művész azon keresztül 
fogalmazta meg kérdéseit, tette 
meg állításait. Ebből adódóan az 
első művészeti akadémiák okta-
tási programjában is központi 
helyet foglalt el a testábrázolás, 
sőt a modellállítás privilégiuma 
eredetileg csakis a művészeti 
intézményeket illette meg. Jól 
illusztrálja ezt, hogy a francia 
nyelvben az académie szó nem-
csak akadémiát, hanem aktot 
is jelent. A kiállítás az emberi 
test ábrázolását a testtel kap-
csolatos különböző társadalmi 
diskurzusok kontextusában, 
esettanulmányokon keresztül 
mutatja be az alakrajz, a mintá-
zás tanításának módszertanából 
kiindulva, ugyanakkor azt is lát-
hatóvá teszi, hogy a különböző 
korszakokban az egyes oktatók 
szemléletéből fakadóan hogyan 
kapott egyéni, sajátos színezetet 
az emberi test felépítésének ta-
nítása.

LAK Róbert: Körkötés, 2020, vegyes 
technika, vászon, 40×80 cm 
Fotó: Borsos Mihály

Between 
them
Lak Róbert kiállítása
Art Salon Társalgó Galéria, 
2021. november 18. – 
december 10.

A Between them című kiállítás 
képei Lak Róbert festészetében 
egy új, már most meghatározó 
korszakot jelölnek. A korábbi 
emberábrázolás kitágul, így az 
önvizsgálaton túl a másikhoz 
való kapcsolódásra, valamint 
annak egyidejű komplexitásá-
ra, mégis sejthető evidenciájára 
helyeződik át a fókusz. Lak új 
festményein a két egyén között 
megjelenő érzések különböző 
árnyalataira kíván rávilágítani.  
A műveket nézve látjuk annak 
folyamatát, ahogyan a résztve-
vők az idegenségből lassan a 
legfontosabbá válnak egymás 
számára. A művek egyfajta fá-
zisképek kimerevítve, melyek-
ben a hozott, mélyen gyökere-
ző prekoncepciókat írja felül a 
helyzet jelen valósága. A kon-
textus a két individuum egymás 
felé való elköteleződése és a 
közös tapasztalás, illetve an-
nak vizsgálata, hogy ez hogyan 
hat vissza a külön személyekre.  
A mostani kiállítás anyaga két 
emberről szól, és közben kiraj-
zolódik a közöttük lévő esszen-
ciális kapcsolat.


