KIÁLLÍTÁS
SCHULLER JUDIT FLÓRA: MEMORY THEATRE

VEREBICS ÁGNES:

CSERNIK ATTILA:

G

Extended
Body

Badtext

enerációjának egyik legﬁgyelemreméltóbb művésze. Legtöbbször személyes, metaforikus és
mindig elgondolkodtató művekkel. A város kellős közepén, egy kicsi, de annál fontosabb helyen.

ŐSZ GÁBOR: SPOMEN

S

ok év után nemrég
költözött vissza Magyarországra. Mindig fontos
esemény, ha kiállít és új
munkákkal jelentkezik. Ősz
Gábort a látvány analízise, a
kép ﬁlozóﬁája foglalkoztatja.

 Vintage Galéria
 FEBRUÁR 9-ig,
k–p: 14.00–18.00
 INGYENES
 vintage.hu

FEBRUÁR

Keresse a Papageno magazint a Libri-üzletekben!

 Labor  február 20.–március 4.
 INGYENES  labor.c3.hu

B

ravúros és erős festőiség
jellemzi, valamint bátor,
sőt olykor bizarr témaválasztás. A tudományból, de
a cyberpunkból és sci-ﬁből
is ismert testkiterjesztések
kérdése foglalkoztatja.

 Resident Art Budapest
 FEBRUÁR 28-ig,
k-p: 14.00–19.00
 INGYENES
 residentart.com

Ez sör!

PUKLUS PÉTER:
LIFE IS TECHNO

N

em túlzás: az egyik
legfontosabb hazai
művész. A fotográﬁa és a
szobrászat metszéspontjaival foglalkozik. Ez csak
elsőre furcsa, Puklus mindig
izgalmas eredményekre jut.

 Trafó Galéria
 MÁRCIUS 11-ig,
k–v: 16.00–19.00,
előadásnapokon 22.00-ig
 INGYENES
 trafo.hu

A

jugoszláviai neoavantgárd egyik fontos
ﬁgurája, akiről eddig kevés
szó esett. A hetvenes évek
újrafelfedezése most őt is
elérte, szöveg- és fotóalapú
munkái igencsak érdekesek.

 acb Kortárs
Művészeti Galéria
 január 25.–március 23.
k–p: 14.00–18.00
 INGYENES
 acbgaleria.hu
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Információ
info@odz.hu címen, 06 70 455 68 14 közönségkapcsolati telefonszámon, vagy
az odz.hu honlapon. Jegyek és bérletek megvásárolhatók az odz.hu oldalon
kezelési költség nélkül, vagy a Zeneakadémia jegypénztában illetve a Jegy.hu
országos Jegypont hálózatában.

 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
 MÁRCIUS 4-ig, k–v: 10.00–18.00
 500 Ft, 1000 Ft  mkvm.hu

er
m

 ISBN könyv+galéria
 január 23.–február 23.
k–p: 12.00–19.00,
szo: 14.00–18.00
 INGYENES
 isbnbooks.hu

üb

gy nemrégiben nyílt
hely, amely művészeti
könyvekkel foglalkozik,
és kiállítási programot is
visz, amelyben főszerepet
kap a könyv, kiváló nevekkel mutatkozik be.
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KIÁLLÍTÁSA

em könnyű a helyzet, 2018 év elején a fővárosi múzeumok nagy részét zárva találjuk – bizonytalan ideig.
A Szépművészeti, az Iparművészeti, a Közlekedési és a
Néprajzi is zárva, felújítás, költözés, új múzeum építése
miatt. Maradt azért még különlegesség Budapesten: itt
az alkalom, hogy felkeressük például a kereskedelem és
vendéglátás múzeumát! A tél ugyan nem egészen a sör
szezonja, de a róla szóló kiállítás most meghosszabbítva
látható, és végignézve egészen biztosan kedvünk támad
legurítani egy korsóval. Itt ugyanis a sörkészítéstől a sörkultúráig minden szerepel, attól az alapkérdéstől kezdve,
hogy polgári vagy munkásitalról van-e szó, hogy miért
Kőbánya a hazai sörkészítés fővárosa, egészen odáig, hogy
a mai, újkeletű és örvendetes kisüzemi sördivat honnan
is ered. Igazi rigó: ipartörténet és kultúrtörténet egyben,
látványosan, és igen, a végén a sörfogyasztás helyeit is
bemutatják nekünk: beülhetünk egy igazi sörözőbe.
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www.papageno.hu
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