
SZOBRÁSZOK 1956 NO2

É vfordulós kiállítás, má-
sodik rész: a művészek 

egy fotó, Mikus Sándor az 
1956-ban ledöntött Sztá-
lin-szoborról készült képe 
felhasználásával készítették 
el saját emlékműveiket.

 � B2 Galéria
� FEBRUÁR 7-ig, 
 k–cs: 12.00–16.00, 
 p: 14.00–18.00
�  INGYENES 
� 2b-org.hu

RAGASZKODÁS-ELENGEDÉS. AVAGY: 
BETEGSÉG GYŰJTENI?

A Jurányi a város egyik legizgalmasabb helyszíne, a kávé-
háza pedig rendszeresen kiállításokat is bemutat. Major 

Mátyás a gyűjtést mint szenvedélyt és létformát vizsgálja.

 � Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház
� FEBRUÁR 9-ig, h–sz: 10.00–20.00
�  INGYENES 
� juranyihaz.hu

TESSEL – INTERAKTÍV INSTALLÁCIÓ

A projekt előképe az 1967-es montreali Expo kupolája. 
Aff éle gömb-világmodell, amely reagál a látogató moz-

dulataira, kapcsolatba lép velünk – a többi már rajtunk múlik.

 � Budapesti Lengyel Intézet, Platán Galéria
� FEBRUÁR 9-ig, k–p: 11.00–19.00
�  INGYENES 
� polinst.hu
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TETTEK IDEJE. 
LAKHATÁSI 
MOZGALMAK 
A MODERNITÁSBAN

K üzdelem a lakhatásért 
mint polgári jogért és 

életlehetőségét. Harcok, 
mozgalmak, cselekvési mó-
dok, tiltások, stratégiák tör-
ténete a XX. század elejétől 
egészen a rendszerváltásig.

 � Kassák Múzeum
� ÁPRILIS 2-ig, 
 sze.–v: 10.00–17.00
� 600 / 300 Ft
� kassakmuzeum.hu

Az ismeretlen görl

Huncutságok a pesti éjszakában: a húszas, harmincas 
évek nightlife-ja, bulinegyedekkel és bulistákkal.  Fotó-

kon, fi lmeken, tárgydokumentumokkal, személyes törté-
netekkel. Az MKVM az egyik legelevenebb hazai múzeum, 
amely egyre többször foglalkozik múltunk olyan metszetei-
vel, ami az életformákhoz, a városlakó szokásaihoz kötődik.

A tetszhalott évtizedek 
után a ma Budapestjén 
az éjszakai élet rene-
szenszát éljük – pedig 
valójában csak visz-
szatértünk ahhoz a 
tradícióhoz, ami sokáig 
jellemezte Pestet. 
Az orfeumok, mulatók, 
dancing-ek, hajnalig nyitva tartó helyek nemcsak a város 
arcát, hanem kultúráját is formálták. Ezen a kiállításon a 
művész, a szórakoztatóipari szakmunkás áll a középpontban. 
A táncos lányok a színpadokról, akik a színes, párizsias miliő-
be belelátták saját álmaikat, a nagyvárosi fényes karrier lehe-
tőségét. Vágyak és csalódások a korabeli slágerek ütemére.   

 � Magyar Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Múzeum
� ÁPRILIS 2-ig, k–v: 10.00–18.00
� 500 / 1000 Ft
� mkvm.hu
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Plakátok a múlt századból 
– Tóth József Füles

M intha ma lenne. Ezek a plakátok már rég 
nem láthatók az utcákon, de valahogy még-

is itt vannak velünk. Legendásak, mondhatni. Ami-
kor még nem volt reklámipar, csak ötlet és geg.

 � Klebelsberg Kultúrkúria
� FEBRUÁR 12-ig, h–p: 07.00–20.00, szo.–v: 10.00–18.00
�  INGYENES 
� kulturkuria.hu

PARAMNÉZIA. 
A TÖKÉLETES 
MEGISMÉTELHETET-
LENSÉGÉNEK 
NYOMASZTÓSÁGA

A 6D csoport friss diplo-
más képzőművészekből 

áll. Ironikus tárgyaikkal az 
ismétlés témáját vizsgálják, 
ami egyrészt a tudás anyja, 
de még inkább: hétköz-
napi rítusaink alapja.

 � Budapest Galéria
� FEBRUÁR 26-ig, 
 k–v: 10.00–18.00
� 400–800 Ft
� budapestgaleria.hu

KÖZÖSSÉGI KERTEK 
BUDAPESTEN. KÁLLAI 
MÁRTON FOTÓI

S zigetek a szárazföldön – 
a városokban nemcsak 

üde színfoltok a kertek, 
hanem egy életforma és 
közösségi gazdasági modell 
színterei is. A fotográfus 
régóta dokumentálja őket.

 � Óbudai Platán Könyvtár
� FEBRUÁR 28-ig, h, p: 
12.00–18.00, k, cs: 10.00–19.00
�  INGYENES 
� platankonyvtar.hu
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