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Esztétikum helyett 
információtartalom

Budapest Galéria, 
2018. november 23. – 2019. január 13.

„Miért van az, hogy minden dolog úgy 
tűnik fel előttem, mint önmaga paró-
diája? Miért kell úgy éreznem, mintha 
a művészetnek majdnem minden… 
nem, kivétel nélkül minden eszköze 
és kipróbált lehetősége ma már csak 
paródia létrehozására volna alkalmas?” 
(Thomas Mann: Doktor Faustus)
A kiállítás célja, hogy a korábbi, kiin-
dulópontjának tekintett, tragikus 
felhangú Látomásos realizmus című 
tárlatból átvegye a groteszk, bizarr, 
a formaalkotás aggályain túllendülő 
vonulat képviselőit és hasonló szel-
lemben működő kortársakkal egészítse 
ki őket úgy, hogy a „történeti” és a mai 
munkákra egyaránt érvényes legyen 
Sugár Gyula axiómája: „Esztétikum 
helyett információtartalom.” Ezáltal 
a valóság személyes-látomásos, a 
szakmai beidegződéseket és a kora-
beli művészetfogalmakat is figyelmen 
kívül hagyó felfogása találkozhat a 
mai, reflexív-ironikus, a művészet-
termelés rendszerét, a körülötte zajló 
teoretikus fontoskodást és a válasz-
tott médiumot egyaránt kritikával 
kezelő gyakorlatokkal. 
Kiállító művészek: Altorjai Sándor, 
Bada Dada, Boros Viola, Gerber Pál, 
Hecker Péter, Hejettes Szomlyazók, 
Karácsonyi László, Kósa János, Kovách 
Gergő, Péli Barna, Pintér Gábor, Román 
György, Sugár Gyula, Agnes Von Uray.

Sokan 
úgy hiszik, 

régen sárga 
volt a nap

Fiktív tájaink
Trafó Galéria, 

2018. december 15. – 2019. január 27.

Egy gyönyörű táj látványa néha szinte 
fájni tud. Talán attól tartunk, hogy ez 
az utolsó alkalom, hogy láthatjuk, ezért 
túl erősen próbáljuk megragadni, vagy 
talán megsejtjük, hogy igazából már 
nem is valóságos. A kiállítás egy fiktív 
tájba vezet minket, egy idegen, mégis 
ismerős, feltehetően jövőbeli helyre, 
amely az emberi beavatkozás és hibrid 
történelmek által előre meghatározott 
komplex erők eredményeként jött létre.
A közelmúlt nagymértékű kizsák-
mányolásait okozó kolonializmus, 
az eredeti karakterüktől megfosz-
tott területek különböző érdekek 
mentén történő újraszervezése, az 
ipari termelés és a kapitalizmus piaci 
mechanizmusai egyre csökkentik 
a lehetséges kimenetelek számát. 
A folyamatban lévő éghajlatváltozás 
hatásaival és a környezetszennye-
zésből következő közelgő kataszt-
rófa előérzetével ma már csak múltbeli 
hibáink fényében gondolkodhatunk a 
jövőnkről. De hogyan haladjunk tovább, 
ha a jövőt és a múltat már nem találjuk 
a megszokott helyén?
Kiállító művészek: Julia Crabtree & 
William Evans, Elena Damiani, Rowena 
Harris, Adrien Missika, Ana Vaz.

Talált és 
kitalált 

tárgyak
Böröcz András 

kiállítása
Műcsarnok, 

2018. november 30. – 2019. január 20.

Böröcz András ahhoz a nemzedékhez 
tartozik, amely az 1980-as években 
kezdte pályáját. Közülük sokan, felis-
merve a hazai valóság ellentmon-
dásait és feszültségeit, egyidejűleg 
látták a korszak eseményeinek színét 
és visszáját, s műveikben az ironikus 
ábrázolásmód mélyén az aktuális 
helyzet és az emberi létezés különös, 
egyszerre heroikus és kisszerű voná-
sait mutatták meg. A groteszk iránti 
érzékenységük, különös látás- és kife-
jezésmódjuk váratlan fordulatokat, 
új, a képzőművészetben szokatlan 
beszédmódot teremtett.
A mostani kiállítás a hazai gyűjte-
ményekből ismert darabok mellett 
az 1985-től máig terjedő időszak 
Amerikában készült munkáit mutatja 
be. Ezek segítségével nem csupán 
a művészt foglalkoztató legfonto-
sabb gondolatkörök rajzolódnak ki 
előttünk, nemcsak formavilágának 
és anyaghasználatának ötletes-
ségét követhetjük, hanem felfedez-
hetjük azt a jellegzetes gondolkodás-
módot is, amely egy mesterember 
szerénységével és egy avant-
gárd feltaláló bátorságával fedezi fel 
és mutatja meg a felszín mögött a 
dolgok igazi jelentését.

Sugár gyuLa: Aphrodité, 1982,  
akril, olaj, alumínium, farost, 120×135 cm

JuLia crabtree & WiLLiam eVanS: 
Clenched, 2018, üveg, uránüveg, édesvízi 
élővilág, kötél

böröcz andráS Akasztottak című  
műve mellett
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Új válogatás 
a Vass László 

Gyűjteményből
Modern Képtár – Vass László 

Gyűjtemény, Veszprém, 
2018. november 17. – 2019. március 14.

A veszprémi Modern Képtár – Vass 
László Gyűjtemény új, Hetedik változat 
című kiállítása a sokszorosított grafikai 
eljárással készült papírmunkák bemu-
tatására helyezi a fő hangsúly. A kiál-
lított kilencvenhét mű közel kéthar-
mada ezzel a technikával készült. 
Érdekességként néhány alkotó műve 
mellett helyet kaptak a rajzolt vázlatok 
is. A tárlaton bemutatott művek több-
sége az utóbbi években került Vass 
László műgyűjteményébe. A letisz-
tult forma- és színvilág, a redu-
kált anyaghasználat – mely eddig is 
jól jellemezte Vass László kollekci-
óját – e tárlaton még inkább dominál. 
Az egyszerű formák és tiszta színek 
rendet, nyugalmat sugároznak. 
A kiállításon a konstruktív konkrét 
művészet olyan jeles hazai és külföldi 
képviselőitől látunk papírmunkákat, 
mint Barcsay Jenő, Haász István, 
Konok Tamás, Jesús Rafael Soto, Josef 
Albers, Günter Fruhtrunk, Carlos Cruz-
Diez, Max Bill és Günther Uecker, 
de láthatóak a tárlaton Sean Scully, 
Lakner László és Tony Cragg művei is.

Csak 
tiszta 

forrásból
Hagyomány 

és absztrakció 
Korniss Dezső 
művészetében

Magyar Nemzeti Galéria, 
2018. december 19. – 2019. április 7.

A Magyar Nemzeti Galéria, a magyar 
művészet meghatározó alkotóit 
feldolgozó sorozatát folytatva, 2018 
decemberében Korniss Dezső műve-
iből rendez kiállítást, amelyre a 
művész születésének 110. évfordu-
lója ad különleges alkalmat. Korniss 
Dezső magyar gyökerű modern festé-
szetet kívánt kialakítani ugyanúgy, 
mint ahogyan Bartók Béla tette a 
zenében. A kiállítás bemutatja, hogy 
Korniss egyes korszakaiban miként 
jelennek meg a provinciális művé-
szet, a népművészet és a kézmű-
vesség különböző emlékei, és ezeket 
hogyan alakította át sajátosan szür-
reális képi világának meghatározó 
motívumaivá. A tárlat csaknem 200 
Korniss Dezső-művet tár a közönség 
elé magángyűjteményekből és múze-
umok anyagából válogatva. Ezek közé 
illeszkednek a Néprajzi Múzeum külön-
leges kincsei, melyek közül jó néhány 
először szerepel kiállításon.

Nahát!
Válogatás 

a Zimányi-
gyűjteményből 

Kepes Intézet, Eger, 
2018. november 24. – 2019. március 9.

Zimányi László először mutatja be 
képzőművészeti gyűjteményének közel 
200 darabját. A kiállítók névsora jól 
reprezentálja a műgyűjtő ama törek-
vését, hogy minél teljesebben megis-
merje saját korának művészetét, 
különös tekintettel a neoavantgárd 
generáció alkotóira: Bada Dada, 
Baranyay András, Barcsay Jenő, 
Berczeller Rudolf Rezső, Borgó, Bukta 
Imre, Csáji Attila, Csernus Tibor, Csiky 
Tibor, Csutoros Sándor, Erdély Miklós, 
Fajó János, Fekete László, Fekete 
Nagy Béla, Féner Tamás, Fiedler 
Ferenc, Földi Péter, Frey Krisztián, Gaál 
József, Galántai György, Gulyás Gyula, 
Gyarmathy Tihamér, Gyémánt László, 
Hantaï Simon, Harasztÿ István, Hencze 
Tamás, Hopp-Halász Károly, Jovián 
György, El Kazovszkij, Kemény Zoltán, 
Kepes György, Ilona Keserü Ilona, 
Koncz András, Kondor Béla, Konkoly 
Gyula, Korniss Dezső, Kovács Péter, 
Lakner László, Lóránt János Demeter, 
feLugossy László, Major Kamill, Méhes 
László, Molnár Péter, Molnár Sándor, 
Nádler István, Papp Oszkár, Pauer 
Gyula, Pinczehelyi Sándor, Pollacsek 
Kálmán, Reigl Judit, Román György, 
Rozsda Endre, Orosz Gellért, Schaár 
Erzsébet, Schéner Mihály, Ludmil 
Siskov, Szabó Ákos, Szabó Tamás, 
Szirtes János, Tót Endre, Tóth György, 
Tóth Menyhért, Tölg-Molnár Zoltán, 
Ujházi Péter, Vaszkó Erzsébet, Vattay 
Elemér, Veszelszky Béla, Vilt Tibor, 
Wahorn András.

carLoS cruz-diez: Color Aditivo Titi, 
2015, cromográfia, papír, 43×56 cm, 
3/26

KorniSS dezSő: Rablók I., 1976, olaj, 
vászon, 32×30,5 cm

Hantaï Simon: Cím nélkül, 1956,  
olaj, vászon, 105×146 cm


