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Szegek a koponyá-
ban…
Bűnügyi rejtély vagy 
gyógyítás? 

Római kori katonai 
tábor a bevásárló-
központ mellett?
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BUDAPEST 100

M inden évben a tavasz egyik legjobb pillana-
ta, amikor a százéves fővárosi házak megnyit-

ják kapuikat. Idén a tematikus séták főszereplője a 
rakpart. Épületritkaságok, hétköznapi csodák.

 � Rákóczi híd–Árpád híd között    �  ÁPRILIS 22-23. egész nap
�  INGYENES     �  budapest100.hu

BUDAPEST ART WEEK

H at nap művészet, amelynek csúcsa a záró-
program, a Nyitott Műtermek Délutánja.

Bejárás a Rakpart, a volt Május 1. Ruhagyár, a PP 
Center és a Nagytétényi út műtermeibe.

� ÁPRILIS 18–23. egész nap    �   INGYENES     �  bpartweek.hu
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EL NEM KÖTELEZETT 
MODERNITÁS

A kelet-európai hatva-
nas-hetvenes évek 

konceptuális művészete 
most igencsak trendi lett 
a világban. Egy horvát 
magángyűjtemény nem-
rég Milánóban bemutatott 
anyaga érkezik Budapestre.

 � Ludwig Múzeum
� MÁRCIUS 23.–JÚNIUS 25.
 k–v: 10.00–20.00
� 1200 Ft / 2400 Ft
� ludwigmuseum.hu

ANGELA SAIRAF
Budapest Fotó Fesztivál

H ogy a tapuicacák léteznek-e? Meg kell néz-
ni a kiállítást, amely az ő titkos életüket mu-

tatja be. A brazil fotográfust az egyik legizgal-
masabb pesti fotógaléria prezentálja most. 

 � TOBE Gallery    �  ÁPRILIS 11-ig k–p: 14.00–18.00
�  INGYENES     �  tobegallery.hu
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ÚJVÁROS – MOME FOTÓSZAK
Budapest Fotó Fesztivál

S zeretjük azt hinni, fotónagyhatalom vagyunk, any-
nyi a tehetséges fotóművészünk. Látva a fo-

tószakosok friss munkáit, biztos, hogy nagyobb 
esélyt adunk majd a kijelentés igazának.

 � Budapest Projekt Galéria    �  ÁPRILIS 7–28.
�  INGYENES     �  facebook.com/budapestprojektgaleria

Gorgona is Looking at the Sky 1961,
Marinko Sudac Collection

EVANGÉLIKUS 
MÚZEUM ÁLLANDÓ 
KIÁLLÍTÁS

2017: Luther-év! Ötszáz 
éve szögezte ki téziseit a 

wittenbergi templom kapu-
jára. Kevesen tudják, de tes-
tamentumának eredeti pél-
dánya nálunk látható – most 
pazar kiállítás is készült köré.

 � Evangélikus Országos 
 Múzeum
� állandó kiállítás
 k–v: 10.00–18.00
�  INGYENES 
� evangelikusmuzeum.hu
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Breuer újra itthon

T úlzás is, meg nem is, hiszen a világhírű Breuer Marcell 
(1902–1981) hagyatéka nem tért haza a szó klasszikus 

értelmében, miközben teljesen el sem tűnt soha innen. 
A Bauhaus pécsi születésű, New Yorkban elhunyt építésze és 
formatervezője valóban rajta hagyta kézjegyét a máig nagy 
hatású Bauhaus-iskolán, -gondolkodáson. És nem melles-
leg New York városán is: a Whitney Museumot egyetlen 
építészeti tankönyv sem hagyhatja ki. Bútortervei, székei 
és asztalai is világszerte ismertek, a csővázas Wassily-szék 
örök darab, és ma is mindig más alakban születik újjá. Breuer 
amerikai irodájának saját tervezésű asztala jött Budapestre, 
és az Iparművészeti Múzeum nemcsak a tárgy „auráját”, de 
egész kontextusát is megidézi az idei szezon slágerkiállí-
tásán. Bemutatva a tárgy születését, tervezési folyamatát, 
és valamiképp a Bauhaus szellemiségének alakulását is. 
Ekképp a hazatérés tehát mégiscsak megvalósul: a tervező 
szelleme tér vissza, ráadásul egy olyan városba, amely maga 
is komoly Bauhaus-örökséggel bír. Itt volna hát az ideje, 
hogy újrateremtsük az egykor megszakadt kontinuitást.

 � Iparművészeti Múzeum    �  JÚNIUS 11-ig k–v: 10.00–18.00
� 900 Ft / 1800 Ft    �  imm.hu
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VÉLETLEN TESTEK 
TÖRTÉNETEI – 
FORGÁCS PÉTER

A privát fi lmeket megmen-
tő és feldolgozó művész 

elsősorban remek képzőmű-
vész, és ezt az utóbbi időben 
megint egyre sűrűbben 
bizonyítja. Ez az anyag most a 
testreprezentációk köré épül.

 � Molnár Ani Galéria
� ÁPRILIS 28-ig
 k–p: 12.00–18.00
�  INGYENES 
� molnaranigaleria.hu

VERMES LAJOS, 
AZ ELSŐ MAGYAR 
SPORTFOTOGRÁFUS

S emmi köze az olim-
piavitához: a sport 

mozgás, dinamizmus, és 
mindig is nagy kihívást 
jelentett a fotográfusok-
nak. Egy magyar fotós már 
az ősidőkben csodásan 
szerepelt ebben a számban.

 � Magyar Olimpiai 
 és Sportmúzeum
� ÁPRILIS 29-ig
 k–szo.: 10.00–17.00
� 200 Ft / 500 Ft
� sportmuzeum.hu

Az Iparművészeti Múzeum április 8-án és 9-én 
rendezi a Creative Arts Fair elnevezésű vásárát, ahol 
új kollekciókkal mutatkoznak be a hazai kortárs 
ékszertervezők, keramikusok és iparművészek.
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