
Áprilisban Pest-buda két arca 
címmel rendezett tárlatot a Szép 
Műhely Galéria, a Képzőművé-

szeti Egyetemen a közelmúltban végzett grafikusok, Dobó Bianka és Szabó Kristóf anyagából. Műveik 
sajátos tárgyilagossággal közelítik meg Budapest föld alatti és feletti közös helyeit, tereit, átjáróit, aluljá-
róit. Úgy nyúlnak a művészek a városunkban heverő témákhoz, mint Krúdy Szindbádja a gőzölgő mar-
hahúsleveshez: melankolikus ábrándozással, szemlélődő odaadással, étvágygerjesztően és biztos önér-
zettel. Karctollal és ecsettel ábrázolják, amit megélnek: a szinte monokróm underground dekadenciát, a 

tömegközlekedésben elmagányosodó, lemeztelenített 
kiüresedést; avagy nevezetességeink térképsziluett-hát-
tereiből kivilágló élvonalú, fásultan szöszmötölő köz-
munkásainkat. S mégis: van ezekben a jelenetekben va-
lami pozitív intuíció, valami ígéretes üzenetféle, valami 
békés jövőt sugalló metropoliszosság. l

Zenéljünk együtt, szabadon! Egy nap, amikor a vajas dobozból is 
hangszer lesz, szimfónia helyett pedig színfóniát készíthetünk fona-
lakból. Hangok, kották, hangszerek – a Budapesti Fesztiválzenekar 
június 7-én délelőtt 10 és este 18 óra között Családi Pikniket szervez 
a Millenárison mindenkinek. Kicsiknek és nagyoknak, nagypapáknak 
és unokáknak, távoli unokatestvéreknek és rég nem látott nagynénik-
nek. A zenét most nem csak hallgatni lehet: a hangszereket meg lehet 
fogni, ki lehet próbálni, sőt, el is lehet készíteni. Fűzni, fonni, szőni és 
hajtogatni tanulhatnak a játékos kézművességre nyitottak és bebizo-
nyosodik, hogy hangszer szinte bármiből lehet, ami a kezünk ügyébe 
kerül. Arra is van lehetőség, hogy a fiatal tehetségek mesterkurzuson 
vegyenek részt a Fesztiválzenekar muzsikusaival, a filmes workshopon 
pedig a nagyobbak filmet is forgathatnak, és egy gyerekopera is várja 
őket. A kisebbeket a zenekar Kakaókoncerttel és Hangszerkóstolóval 
várja, és egy izgalmas Várjátékon is részt vehetnek csörgősipkával, 
trónnal és jogarral. Minden, ami zene, egy helyen, egy időben, a világ 
egyik legjobb zenekarának muzsikusaival.  A Kakaókoncertekre és a 
gyerekoperára jegy váltandó, minden más program ingyenes. További 
információ: www.bfz.hu. l

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeumban kéthetente, vasár-
naponként interaktív tárlatvezetések-
kel várják a látogatókat. Az „Életre kelt 
történelem” című programsorozat  kö-
vetkező alkalmán korabeli környezet-
ben barangolhatják be az érdeklődők 
a ’30-as évek Budapestjének utcáit. 

Az 1932-ben élő Ujvári Ádám fűsze-
ressegéddel együtt fedezhetik fel, mit 
és hol volt érdemes vásárolni a béke-
beli Budapesten. A tárlatvezetésen való 
részvétel előzetes bejelentkezéshez 
kötött. A program részleteiről a mú-
zeum honlapján, a www.mkvm.hu 
weboldalon olvashatnak. l

Pest-BudA két ArcA

minden fűszál muzsikál
Családi Piknik a Budapesti Fesztiválzenekarral
Millenáris Park, 2015. június 7-én délelőtt 10−18 óra között

hát Azt meg  
honnAn vegyek?
Interaktív tárlatvezetés
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum,  
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