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2017. november 11-én Cserépfalun megnyílt az új, átalakított 
Cserépfalvi Emlékszoba. A 30-as évek progresszív könyvkiadó-
jának, Cserépfalvi Imrének – aki József Attila, Kassák Lajos, 
Radnóti Miklós és mások mellett a falukutató írók, elsősorban 
Szabó Zoltán és Kovács Imre műveit is megjelentette – munkás-
ságát bemutató állandó kiállítás egy része, évente változóan 
a kiadó egy-egy fő szerzőjét (indulásként Szabó Zoltánét) vagy 
témáját is megjeleníti számítógépes installációján, a tartalom 
pedig folyamatosan bővül. A kiállított anyagban József Attila 
és Cserépfalvi Imre levelei mellett Kassák Lajosnak, a kiadóval 
váltott két levele is helyet kapott. A Társulás Cserépfalu Jövő-
jéért egyesület gondozásában, Tokaji Nagy Erzsébet főkönyv-
táros és Boros Géza művészettörténész közreműködésével, 
a Juhász Éva és Zeman Zoltán tervezésében kialakított emlék-
szoba létrehozását a Nemzeti Kulturális Alap, Cserépfalu Ön-
kormányzata, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár támogatta. A megnyitón a Kaláka 
együttes József Attila megzenésített verseit adta elő.

December 1-jén a Petőfi Irodalmi Múzeumban nagyszabású 
Mészöly Miklós-konferenciát rendeztek, amelynek középpontjá-
ban az életmű recepciójának kérdései álltak. Az előadók között 
volt Grendel Lajos, Hovanec Zoltán, Láng Zsolt, Márjánovics 
Diána, P. Simon Attila, Selyem Zsuzsa, Szollát Dávid, Thomka 
Beáta; az irodalmi est vendége Tolnai Ottó volt.

2017 decemberében a XIII. kerület Önkormányzata által alapí-
tott Kassák Lajos Irodalmi Díjat munkatársunk, Szkárosi Endre 
kapta. (1986-ban a párizsi Magyar Műhely által korábban alapított 
Kassák-díjat szintén ő nyerte el – ezt, az avantgárd irodalmi és 
művészeti gyakorlat képviselőit jutalmazó díjat utoljára 1995-ben 
adták ki, akkor Vass Tibornak.)

December 17-én a Magyar Nemzeti Galéria Múzeum Shopjában 
mutatták be Hajdu István A táj konfigurációja című Bernát 
András-monográfiáját, amely egyben a festőművész albuma is. 
A könyvet és a művészt Szkárosi Endre méltatta.

Poetry & Performance – The Eastern European Perspective 
címmel nyílt kiállítás a zsolnai (Žilina, Szlovákia) Nová Syn a-
góga kortárs művészeti kiállítótérben, melyen szerepeltek a néhai 
Bosch+Bosch csoport tagjainak – Csernik Attilának, Ladik Ka-
talinnak, Slavko Matkovićnak, Szalma Lászlónak és Szombathy 
Bálintnak – a munkái is.

2018. január 19-én Szekszárdon megtartották az idei Mészöly-
napot, amelynek tudományos tengelyében a mészölyi életmű és 
a film kapcsolata állt. Az előadók között volt Baka Gyöngyi, 
Báron György, Gelencsér Gábor és Surányi András. A 2017-es 
Mészöly-díjat Lábass Endre kapta Árnyékkereskedő című mo-
numentális esszé-regényéért.

Left Performance Histories címmel nyílt nagy sikerű kiállítás 
a berlini neue Gesellschaft für bildende Kunst kiállítóterében, 
melynek előkészítésében részt vett három külföldön élő magyar 
szakember, Bodor Judit, Czirák Ádám és Hock Beáta. A február 
2-ai megnyitón sor került Szombathy Bálint akciójára. A kísérő 
rendezvények záró eseményeként Ladik Katalin bemutatta Alice 
in Codeland című előadását.

Az Újvidéken alapított Új Symposion című művészeti folyóirat 
történetét feldolgozó kiállítás nyílt Újvidéki Orfeuszok címmel 
a szentendrei Ferenczy Múzeumban február 11-én. A különféle 
kísérő programokkal – egyebek mellett szaktanácskozással – fű-
szerezett kiállítás kurátora Szilágyi Zsófia Júlia volt.

Szombathy Bálint Magyar Érdemrend Lovagkeresztet vett át 
Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások miniszterétől március 
13-án, a Pesti Vigadóban. A kitüntetést „a kortárs magyar mű-
vészeti életben alkotóként és elméleti szakértőként betöltött 
jelentős szerepe, írott és vizuális költészeti alkotásai elismeré-
seként” kapta. Tagja a Fotószuprematisták szellemi közösségnek.
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ségben csapódik ki. Ismeretlen konfekciós méret, melyet 

mégis sokféleképpen lehet nyelvi jellemzői mentén tol-

mácsolni. Mindene változik, csak az alapvető formája 

teszi egyértelművé, hogy minden szituációban őrzi 

ing-jellegét. 

Zakariás István ettől lényegesen eltérő felfogásban 

alkot, amikor a végső pontosság igényével a síkba terít 

egy szétnyitott mértani formát – egy csomagolódobozt –, 

majd átmásolja a rajta látható képes és szöveges ada-

tokat. Végül egymás mellé helyezi őket, akár az iker-

párokat.

A kiállítás egzaktabb meglátásokat és szellemesebb 

ötleteket egyformán tartalmaz, miközben a technikai 

lehetőségek széles spektrumán mozog. 
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