
PIGMENT
– LÁTHATÓSÁGI ZÓNÁK

N émileg váratlanul 
bukkant föl tavaly no-

vemberben egy új kereske-
delmi galéria Budapesten. 
A Glassyard Gallery első kiállí-
tása, Csákány István egészen 
rendkívüli installációja, egy 
könnyűfából készült lakás-
belső, sokáig emlékezetessé 
tette  ezt a nyitást. Most egy 
csoportos kiállítással folytat-
ják, amely felvonultatja a ga-
léria művészeit (pl. El-Hassan 
Róza, Puklus Péter) és velük 
együtt másokat is, méghozzá 
nemzetközi kitekintéssel. 
A kiállítás a Risk Change 
projekt része, amely globális 
kihívásokkal foglalkozik. Mi-
kor, ha nem most? – kérdez-
hetnénk azonnal. Merthogy 
előítéletesség és kirekesztés, 
migráció és befogadás, 
populizmus és fanatizmus, 
tőkeáramlás és jövedelmi 
egyenlőtlenség mind-mind 
egyszerre tesz föl kérdéseket 
nekünk itt és most. Fontos, 
hogy megismerjük a művészi 
refl exiókat az utóbbi idők 
társadalmi-gazdasági krízis-
jelenségeire, hátha könnyebb 
lesz így válaszokat találnunk.

 � Glassyard Gallery
� MÁRCIUS 10-ig
 k-szo.: 14.00–18.00
�   INGYENES 
� glassyard.hu

Aneta Grzeszykowska: Skin head

A mikor az instant fényképezés még valami hihe-
tetlen és futurisztikus dolognak tűnt. De miként 

használható érvényesen ma a Polaroid-technika? 
Mire jó ténylegesen ez a retroízű képalkotási mód?

 � Patyolat / PRÓBAüzem    �  MÁRCIUS 6-ig
�   INGYENES     �  facebook.com/Patyolat85

Polaroid70

T izenöt éves az acb Galéria, és most azokat a művé-
szeit mutatja be, akikkel már tíz éve együtt dolgo-

zik. Akkor fi atalok voltak, ma a középgeneráció tagjai, 
de ugyanúgy izgalmasak, mint tíz évvel ezelőtt.

 � acb Galéria    �  MÁRCIUS 23-ig k–p.: 14.00–18.00
�   INGYENES     �  acbgaleria.hu
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A székely-
udvarhelyi
Haáz Rezső 
Múzeum 
kiállítása a 
Magyar Nemzeti 
Múzeumban

asszonysorsra
Változatokszékely

2017. 11. 30. – 2018. 04. 29.

www.facebook.com/nemzetimuzeum
www.mnm.hu

1088 Budapest, 
Múzeum krt. 14–16.
info: +36 1 327 77 73

Keresse a Papageno magazint a Libri-üzletekben!

Art is War

Beszélgetéssorozat zajlik 
a művészet és a feminiz-

mus kérdésköreiről. A soro-
zatzáró téma a feminista ak-
tivizmust is behozza a képbe, 
Antonia Burrows és Kiss 
Noémi közreműködésével.

 � Közkincs Könyvtár
� MÁRCIUS 22. – 18.00 
 (regisztrációhoz kötött)
�   INGYENES 
� kozkincskonyvtar.com

Guerrilla Girls palkátja, 1989

A fekete nem szín – tanultuk az iskolai rajzórán. Nos, 
a művészet másképp gondolja. A sötét anyag eb-

ben a szemléletben inkább titkokat és végtelen lehe-
tőségeket rejtő valami. Csupa fekete mű egy térben. 

 � Várfok Galéria    �  MÁRCIUS 10-ig k-szo.: 11.00–18.00
�   INGYENES     �  varfok-galeria.hu
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