KIÁLLÍTÁS
Igor Petrov: Majdan,
forrás: 2014. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

URBÁNUS SZÖVETEK

E

gy művészházaspár,
Regős Anna és István
közös tárlata: textilek és
festmények együttállása
és együttélése Óbudán,
egy új és kellemes közösségi galériatérben –
ahol a kávézó is kiváló!

 Esernyős Galéria
 MÁJUS 4-ig
h–p.: 10.00–20.00,
szo–v.: 10.00–15.00
 INGYENES
 www.esernyosgaleria.hu

fotó: Olga Tobreluts: Heart, 2015,
forrás: Ural Vision Gallery

OLGA TOBRELUTS:
NYÁRI KERT

Permanens forradalom
MAI UKRÁN KÉPZŐMŰVÉSZET

J

ó volna érteni, mi zajlik Ukrajnában. Már csak azért is,
mert hatalmas ország, itt van a szomszédban, és élnek
benne magyarok is. De ehhez jó volna az elmúlt harminc
év összefüggéseiben látni a dolgokat. Ami biztos: a művészet nem történetírás, de nagyon is segít látni, értelmezni
azt, ami történt és történik, meg azt is, ahogyan mindez a
lsőre zavarbaejtők ezek a lelkekben lecsapódik. A ’80-as évektől kezdve mutatja be
ez a kiállítás az eleven és reaktív ukrán művészet fontos
festmények. Másodikra
is. Az orosz új akadémizmus- vonulatait, alkotóit. Ebben az időben egy új, az ideológiai
elnyomásból szabadulni akaró művészgeneráció indult el.
ból kinőtt látványos, erős és
A korszak radikális, új orosz művészetével és a klasszikus
dekoratív festészet az övé.
Nálunk már nem először állít ki. avantgárddal is kapcsolatot tartó hullám nem fulladt ki, és
Ukrajna ma Európa egyik legerősebb művészetét produkálja.
Felkavaró élmény – már csak azért is, mert a posztszoci UVG Art
alista állapot sok tekintetben nálunk is tart még, és a mi
 JÚNIUS 10-ig
problémáink nincsenek is olyan messze a szomszédokéitól.
h–p.: 10.00–19.00,

E

szo.: 11.00–18.00,
v.: 12.00–17.00
 INGYENES
 www.uralvisiongallery.com
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május

 Ludwig Múzeum  JÚNIUS 24-ig, k–v.: 10.00–20.00
 1600 Ft  www.ludwigmuseum.hu

MÁJUS

Keresse a Papageno magazint a Libri-üzletekben!

Csöndesen

ALBERT ÁDÁM:
MINDEN A MIENK!

i a csendélet mostanában? Számos
fotós képein keresztül
keresi a választ a kérdésre
a kiállítás. De ha csak új
és jó hazai fotográfiát akarsz nézni, akkor
is kiváló program.

forrás: Budapest Art Week

M

A

 Kiscelli Múzeum
 JÚNIUS 24-ig
k–v.: 10.00–18.00
 800 Ft / 1600 Ft
 www.kiscellimuzeum.hu

z 1919-es Tanácsköztársaság egyszer ünnepelhette május 1-jét. Viszont
akkor szinte színházzá
alakította Budapestet. Ez a
vörös „városdíszlet” ihlette a
művész rejtélyes objektjeit.

Herczeg Eszter Rebeka: Apák,
fotó, 2015, részlet a sorozatból

 Kassák Múzeum
 JÚLIUS 7-ig
sze–v.: 10.00–17.00
 300 Ft / 600 Ft
 www.kassakmuzeum.hu

05. 17. CS 18-22H

RETUS
AZ OLTÁRKÉPTŐL A CSOKI-KAMERÁIG
Élő MúzeumCafé | Tárlatvezetés
RETUSÁLT VALÓSÁG | Előadás
A VIZITÁCIÓ (MS Mester) titkai |
KULISSZÁK MÖGÖTT Restaurátor
műhelybemutató | Koncert
VÁCZI ESZTER & QUARTET
ÉLŐ GYŰJTEMÉNY NO. 7.
Rabóczky Judit Rita

MNG.HU

TÁRLATVEZETÉS | ELŐADÁS | ZENE | WORKSHOP | BOR & GASZTRO

www.papageno.hu
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