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Gyenge Zsolt

Túlbeszélőshow
16. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál

 � Uránia, Toldi, Kino, Örökmozgó; Budapest 
 � 2009. március 26 – április 5.

A hagyományos értelemben vett film és különösen a mozi intézményének vál-

sága már a jelenlegi gazdasági recessziót megelőző években megjelent, de ettől 

függetlenül is egyértelmű volt — a gazdaságban rendelkezésre álló pénz meg-

csappanása csak az utolsó döféseket jelenti a rendszernek. A médiakörnyezet 

utóbbi évtizedben bekövetkezett radikális megváltozására reagálni képtelen 

filmipar a nézőszámok folyamatos apadásával, és ezáltal a profit csökkenésével, 

illetve a visszaforgatható pénzösszeg beszűkülésével szembesült. Az üzletág 

meghatározó alakjainak legnagyobb része, amellett, hogy az internetes kalóz-

kodásban látva a bajok legfőbb okát a letöltők elleni inkvizíciót finanszírozta 

(lásd a napjainkban zajló pirate Bay pert), minden értelemben a kockázatkerü-

lésre rendezkedett be. A filmek tekintetében ez a szélsőséges témák, kifejező-

eszközök és problémafelvetések mellőzését jelentette, annak érdekében, hogy 

minél kevesebb potenciális nézőt zárjanak ki a célközönségből. ez a folyamat 

első körben a mainstream mozikat érintette, utána következtek az ún. midcult 

kategóriás alkotások, napjainkra pedig már — véleményem szerint — elérte a 

„hardcore” művészfilmeket is. ebben a kategóriában ez a stratégia az üzenetek 

túlbeszélésében, a félreértések lehetőségének kerülésében és a nem nyilván-

való konklúziók minél határozottabb mellőzésében nyilvánul meg. Az idei Titanic 

filmfesztivál termése — a felhozatal egyébként egészen magas minősége elle-

nére — egyértelműen jelzi, hogy a „szószátyár” óvatoskodás szele ide is elért. 

Az iráni filmek művészfilmrajongók körében kialakult kultusza a néhány sztárrá 

vált rendező (Kiarostami, panahi, Makhmalbaf) által kidolgozott szikár filmnyel-

ven, a jelenségek kommentár nélküli bemutatásán, a történetek értelmezésének 

nyitottságán, a lehetséges konklúziók sokféleségén alapult. A Titanicon bemuta-

tott A felhők között azt jelzi, hogy az elsősorban európai (főként francia) kopro-

dukciók keretében megvalósuló iráni filmekbe is beszivárgott a filmipar „közön-

ségbaráttá” tételének folyamata. Irán és Irak határán járunk, ahol, mint minden 

határvidéken, a helyiek megélhetését a törvénysértés környékén mozgó tevé-

kenységek, a határ két oldalán érvényben lévő különböző szabályok, az átlépés-

sel járó nehézségek biztosítják. A tizenhat éves főhős szállodai csomaghordás-

ból és a határállomásról a legközelebbi városkába való fuvarozásból él, eközben 

tetszik meg neki egy illegális üzelmeket bonyolító fiatal nő, aki gyakran megfor-

dul arrafelé. A film azt a folyamatot mutatja be, amint a fiú, akit az ismeretlen 

nő romantikus érzelmein keresztül felhasznál arra, hogy egy embercsepész-

ügylethez segítséget kapjon tőle, szép lassan rájön arra, hogy igaz szerelem tár-

gya helyett egyszerű eszközzé vált. Testhezálló téma ez egy olyan tipikusan iráni 

filmnek, amelyben fontos szerep jut az európai szem számára egzotikus siva-

tagi helyszínnek, a számunkra szokatlan társadalmi viszonyok és viselkedési sza-

bályok által gúzsba kötött személyközi kommunikáció ábrázolásának. A fia-

tal rouhollah hejazi rendező azonban az elődei által gyakorolt letisztultság, 

sallangmentesség helyett a túlmagyarázást választja: mindent nyilvánvalóvá 

tevő beállítások és a szereplők érzéseit félreérthetetlenül jelző érzelmes zene 

A divat- és design-ipar, illetve a kortárs képző-

művészet állami támogatása kísértetiesen azo-

nos sémák szerint működik. ugyanazok a támo-

gatók: a design és a divat egyenértékű a kép-

zőművészettel; úgy tűnik, hogy a hivatal-

ból szponzorálók szempontjából összetartoz-

nak. A képzőművészet területén is aktív erste 

Bank a Kontakt. Fashion Award by Erste Bank 

díjjal szponzorálja az eseményt, amelyet egy 

közép- vagy kelet-európai designer kap, idén a 

horvátországbeli Tanja Bradaric. Az unit F 

tevékenységét — és így ezt a rendezvénysoro-

zatot is — az osztrák Kulturális Minisztérium 

művészet szekciója és Bécs városának kulturá-

lis alapja szponzorálja, valamint többek között 

az osztrák iparkamara departure néven futó kez-

deményezése. Az ismerős szponzorálási, zsűri-

zési és díjazási sémák, az eseményeket kísérő 

kiállításmegnyitó-szerű találkozók, a látottak 

fogyasztásának jellemzői, a médiák figyelme 

tovább erősítik a párhuzamot. Ily módon vál-

hat számunkra nyilvánvalóvá, hogy voltakép-

pen a képzőművészetet is mint a kreatív ipar 

egyik ágazatát támogatja az osztrák állam — és 

fogyasztja közönségének jó része. 
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helga Traxler 
portré © otmar Schaumberger

Sylvia plath a ‘Szomorú vasárnap’ sorozatból, 2008
© Angelo Cricchi, courtesy DroMe magazine
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egyértelműsíti mindazt, amit érzékeltetni is elég lenne. A klasszikus melodráma  

a hősök együttlétének lehetetlenségével és a tisztaság elvesztésének felismeré-

sével ér kissé leegyszerűsítő módon véget.

Tipikusan skandináv párhuzamos univerzumot ábrázol a dán henrik ruben Genz 

Borzasztó boldog című munkájában, amelyben annak ellenére működnek a dol-

gok kicsit másként, mint megszoktuk, hogy első pillantásra földözragadtan való-

ságosnak tűnik minden. legközelebbről a norvég jens lien A kiállhatatlan (Den 

brysomme mannen, 2006) című filmje jut az eszünkbe, ahol az öngyilkosság-

gal kísérletező (?) főhős egy olyan világba kerül, ami szinte minden szempontból 

tökéletes, s csupán néhány apró helyen feslik fel az álomvilág szövete.  

A Titanicon bemutatott dán mű harmincas éveiben járó rendőr főhőse egy 

homályban maradó baklövés miatt kerül a fővárosból egy távoli tartomány apró 

városkájába, ahol azzal kell nagyon hamar szembesülnie, hogy a végeken minden 

kicsit másképp működik, és így a szokásos rutinmegoldásokkal nem sokra lehet 

jutni. A film magában hordozza egy kellemesen abszurd mozi lehetőségét, a ren-

dező azonban hamarosan nagyon komolyra fordítja a „szót”, és inkább a drámai 

hatásokat erőlteti. A kívülről ártatlannak tűnő zárt közösség sötét titkokat rejt, 

amelyek szépen lassan felemésztik az eredetileg rövid, átmeneti állomásozásra 

készülő rendőrt. A titkok eleinte sejtelmesek, nehezen megfejthetők és sokat 

ígérők, a film végére azonban szép lassan szinte minden nyilvánvalóvá válik szá-

munkra, és hiába a remek operatőri munka, valamint a néhány kiváló színészi ala-

kítás, az evidenciák miatt kissé kielégületlenül távozunk.

A 9 mm című belga családi dráma szétágazó, majd időnként egymást keresz-

tező, s ismét eltávolodó cselekményszálak pontos egymás mellé helyezésével festi 

meg a szereplők egyetlen, viharos napját. Nadine, a feleség rendőrségi nyomozó-

ként éli aktív és rendszertelen életét, roger, az apa a munkanélküliség tétlenségét 

alkohollal tölti ki, laurent, a tizenéves kamasz pedig az iskola helyett a környék-

beli „rosszfiúkkal” lóg és piti illegális graffitis akciókba keveredik. A film nem pár-

huzamosan, időben egyeztetve mutatja be a három szereplő reggel szétváló napját, 

hanem különböző mértékű időbeli eltolással látjuk az eseményeket, az egyes síkok 

hol előbbre, hol hátrébb járnak a történetben, mint a többi. így azzal szembesülünk, 

hogy a családtagok sosem egymással találkoznak, hanem csupán egymás nyomait 

találják meg a különböző helyszíneken, és ezekből következtetnek arra, hogy mi 

történt időközben a másikkal. Az egymást metsző, kutató nyomkeresések felka-

varó történetében az utolsó húsz percig mi is inkább csak találgatjuk az összefüg-

géseket, sajnos azonban Taylan Barman, a rendező a végén már nem mer semmit 

sem a véletlenre bízni: a nagy találkozás, valamint a családi veszekedés pillanatában 

mindenre egyértelműen fény derül, szájbarágósan pszichologizáló magyarázatot 

kapunk arra, hogy ki miért van az adott helyzetben, és miért viselkedik úgy, ahogy. 

S búcsúzóul, mintha mindez nem lett volna elég, a vége főcím előtt érzelmes zon-

gorafutamoktól kísérve megismétel három fontosnak gondolt jelenetet, hogy még 

a bennünk, nézőkben kialakuló érzelmi hatást is 

bebiztosítsa, és az általa elgondoltakhoz igazítsa.

park-Chan wook legendává magasztosult Old 

Boy-a óta egyértelműen kultusza van a kortárs 

környezetben játszódó, véresen kegyetlen, de 

művészfilmes igényességgel és intellektuális fel-

hangokkal rendelkező alkotásoknak — ilyenből 

kettő is megfordult az idei Titanicon. A hong-

kongi Mocsok (r.: Derek Kwok Chi-kin) egy mese 

kerettörténetbe illeszti a durva eseményeket, 

amelyeket a füllesztő meleg, a mindent elborító 

kosz, és a véres akciók tesznek szinte elviselhe-

tetlenné. Meglepő ugyanakkor, hogy a rendező 

mennyire nem bízik az amúgy rendkívül erőteljes 

képi világban: a narráció folyamatosan elmondja 

azt, ami a hősökkel éppen történik — tehát mind-

azt, amit amúgyis látunk. A film különlegessége — 

s ez egyébként a hongkongi akciómozik egyik jel-

legzetessége is — a morális értékrend megkevere-

déséből, illetve annak teljes hiányából fakad.  

A történet során szinte végig nem tudjuk, hogy 

igazán ki a jó és ki a rossz, hogy kire kellene 

értenünk film alatt végig hallható mese gonosz 

démonát. ebben a világban annyira zavaros min-

den, annyira nem tudjuk, hogy kinek az olda-

lára kellene „állnunk”, hogy a mítoszokba rejtett 

vagy a mesékben megbúvó életbölcsességek sem 

használhatók már útmutatóként.

A morális tisztaság hasonló módon kérdőjelező-

dik meg a fesztivál másik dél-kelet ázsiai 

thrillerében, Az üldözőben (r.: Na hong-jin). 

Itt egy a rendőrség kötelékéből korrupció miatt 

kikerült alak a főhős, aki lányok vaskezű futta-

tásával keresi kenyerét. egy őrült sorozatgyilkos 

képe kezd körvonalazódni akkor, amikor a lányok 

egyike hosszú időre eltűnik, és kiderül, hogy az 
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rouhollah hejazi
A felhők között, 2008

Taylan Barman
9 mm, 2008
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utóbbi időben nem ő az egyedüli hiányzó a szö-

uli alvilág kéj-kínálatából. hajsza, kegyetlen ver-

senyfutás indul az idővel, ami amellett, hogy a 

különböző származású és helyzetű melléksze-

replők bevonásával őszinte tükröt tart a nagy-

városi társadalom elé, a véres kínzások révén 

a gyomrunkat is próbára teszi, valamint erköl-

csi ítélőképességünket is meggyötri, mikor arra 

kényszerít, hogy a kisgyermekes anyát a pros-

titúcióból kiszállni nem hagyó stricinek drukkol-

junk. A film befejező képsorai — a régióból szár-

mazó horrorthrillerek vizualitásának megfele-

lően — belefutnak az erőszak túlzás általi eszté-

tizálásába. Itt azonban az erőteljes ismétlés, a 

túlbeszélés az elsődleges szinttől való elemel-

kedést szolgálja: a kalapáccsal szétvert női fej-

ből lassított felvételen szanaszét spriccelő vér 

látványa immár nem az elborzasztást célozza, 

hanem a történet és a kép megszerkesztettsége 

felé tolja el a figyelmünket.

Indiából érkezett az idei Titanic egyik legkülönlege-

sebb filmje: a Tahaan (r.: Santosh Sivan) alapve-

tően nyugati közönség számára készült, azonban 

dramaturgiájában megfigyelhetőek a bollywood-i 

mozi sajátosságának nyomai is. A Kasmírban ját-

szódó, lényegét tekintve realista történet egy 

nagyjából tízéves kisfiú szemszögéből mutatja 

meg a térséget megnyomorító végtelen szegény-

séget, háborút és a határokon átnyúló terroriz-

must, valamint mindazt, ami a történelmi távla-

tokból kevésbé látható: mindennek az egyéni éle-

tekre gyakorolt végzetes hatását. A film azért 

különösen érdekes, mert az eseményeket folya-

matosan kommentáló, a korabeli gyerekekhez 

hasonlóan rengeteget beszélő/okoskodó, fürge 

eszű kissrác révén a túlbeszélés itt hitelesen illesz-

kedik a főhős élethelyzetébe. A sztori felépítése a 

nyugati történetszerkesztéshez szokott néző szá-

mára szintén a „túlcsordulás” jegyeit hordozza: 

a hősünkkel megeső szinte hihetetlen esemé-

nyek legalább három film dramaturgiai csúcspont-

jának is megfelelnek, itt azonban — a zenés-tán-

cos indiai melodrámáknak megfelelően — újabb és 

újabb fordulatok következnek, amelyek további, 

még drámaibb pillanatok felé görgetik a csupán pil-

lanatokra megpihenő, mindezek ellenére lélegzet-

elállítóan hitelesnek maradó és egyúttal magával 

ragadó cselekményt. 

A túlmagyarázásba kényszerülő (?) filmesek — 

úgy tűnik — csak ritkán találják meg azokat a 

történeteket és vizuális megoldásokat, ame-

lyek ezen keretek között is lehetővé teszik szá-

mukra a hiteles megszólalást. pedig jelen hely-

zetben, a hagyományos mozifilm keretein 

belül, ez a legnagyobb kihívás, aminek meg kel-

lene felelni: másképp nehéz lesz a leegysze-

rűsítés, az egyértelműsítés kényszerén felül-

emelkedve komplex üzeneteket megfogalmazni. 

Különben nem marad más, mint az idei Titanic 

túlbeszélőshow-ja.f
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Henkel Art.Award 2009

Magyar döntő

Idén nyolcadik alkalommal hirdette meg a henkel Central 

eastern europe (henkel Cee) a henkel Art.Award. nemzet-

közi pályázatot, mely az egyetlen átfogó művészettámo-

gatási díj Közép- és Kelet-európa, illetve Közép-ázsia 31 

országában. Célja, hogy a henkel Cee támogassa az üzleti 

tevékenysége területén élő művészeket.

A henkel Art.Award. 2009 díjért kortárs képzőművészet 

kategóriában (festészet, grafika, fotó, videó és installáció 

területen) 5-10 alkotással pályázhattak a művészek.

Az első három helyezett alkotásai Bécsbe kerülnek, ahol a 

szeptember elején összeülő nemzetközi zsűri értékeli őket, 

és a résztvevő országok pályázói közül kiválasztja azt az öt 

jelöltet, akik esélyesek a henkel Art.Award. 2009 díjra.  

A pályázat eredményét ünnepélyes díjátadó gála kereté-

ben november 25-én hirdetik ki Bécsben, ahol kiállítást 

szerveznek a díj nyertesének és az öt jelöltnek a munkáiból.

A nyertes díja 7000 euró (kb. 2 000 000 forint) pénzjuta-

lom, valamint lehetőség a hazájában saját kiállítást szer-

vezésére a henkel támogatásával. Most először a győztes-

nek arra is módja nyílik, hogy műveiből nemcsak hazájá-

ban, hanem 2010-ben a MuMoK-ban (Museum Moderner 

Kunst, Stiftung ludwig) is önálló kiállításon szerepel-

jen. A henkel Cee szakmai együttműködő partnere a 

KulturKontakt Austria és a MuMoK.

Art.Award. 2009 magyar pályázók

Az áprilisban közzétett pályázat benyújtási határideje jú-

nius 8. volt. Magyarországon 101 művész nyújtotta be 

műveit, melyeket egy hazai zsűri bírált el. Közülük három 

művész jutott tovább a nemzetközi mezőnybe.

A hazai zsűri tagjai:

wrobel péter, a zsűri elnöke (Barcsay-díjas  

képzőművész)

Aknay jános (Munkácsy-díjas festőművész)

Bán Miklós (grafikusművész)

winkler Nóra (újságíró)

Kultsár emília (kommunikációs vezető, henkel  

Magyarország)

A Henkel Art.Award. 2009. nemzetközi  

mezőnyébe jutottak:

Kiss ágnes Katinka (festészet)

Nagy Barbara (festészet és grafika)

Tarr hajnalka (installáció és grafika)

A magyar zsűri külön dicséretben részesítette  

a következő pályázókat:

Baglyas erika, Basa Anikó, Boros Mátyás, Keller Diána, 

réthey-prikkel Tamás, rizmayer péter, Soós ágnes,  

Szabó Dorottya, Szabó eszter, Szemethy orsolya és  

Szűcs levente.

E I K E :  C o l l e c t i o n

Millenáris | C épület | Pixel Galéria

2009. május 21 – augusztus 20.
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Fluid Architectures
• NeTherlANDS MeDIA ArT 
INSTITuTe
www.montevideo.nl
A MSz T erDA M

2009. 05. 30 — 08. 16.

Brazil Contemporary
• MuSeuM BoIjMANS VAN 
BeuNINGeN
www.boijmans.nl

• NeTherlANDS 
ArChITeCTure INSTITuTe
http://en.nai.nl/
www.brazilcontemporary.nl
roT T erDA M

2009. 05. 30 — 08. 23.

Sarah Engelhard 
Still Wild
Hans van der Meer 
Work & Play
• NeDerlANDS FoToMuSeuM
www.nederlandsfotomuseum.nl
roT T erDA M

2009. 06. 13 — 08. 23.

Avant-gardes '20 / '60 - 
Highlights from the 
Stedelijk Museum collection
• VAN GoGh MuSeuM
www.vangoghmuseum.nl
www.stedelijk.nl
A MSz T erDA M 

2009. 06. 26 — 08. 23.

Guy Tillim
Avenue Patrice Lumumba
• FoAM_FoToGrAFIeMuSeuM 
AMSTerDAM
www.foam.nl
A MSz T erDA M

2009. 05. 29 — 08. 30.

Steve McQueen
Gravesend/Unexploded
• De poNT MuSeuM Voor 
heDeNDAAGSe KuNST
www.depont.nl
T IlBurG

2009. 05. 30 — 09. 06.

Massimo Vitali
• FoAM_FoToGrAFIeMuSeuM 
AMSTerDAM
www.foam.nl
A MSz T erDA M

2009. 05. 29 — 09. 09.

From Dürer to Kiefer — Five 
Centuries of Graphic Arts
• roTTerDAM KoNSThAl
www.kunsthal.nl
roT T erDA M

2009. 06. 13 — 09. 13.

Cuba. Art and History from 
1868 to Today
• GroNINGer MuSeuM
www.groningermuseum.nl
GroNINGeN

2009. 05. 17 — 09. 20.

Günter Brus
Mitternachtsröte
• GeMeeNTeMuSeuM DeN 
hAAG
www.gemeentemuseum.nl
háG A

2009. 05. 15 — 09. 27.

Brazil Contemporary
• NeDerlANDS FoToMuSeuM
www.nederlandsfotomuseum.nl
www.brazilcontemporary.nl
roT T erDA M

2009. 05. 30 — 09. 27.

Billy Apple®, 
A History of the Brand 
• wITTe De wITh AND 
weSTerGASFABrIeK
www.wdw.nl
roT T erDA M

A MSz T erDA M

2009. 05. 30 — 09. 30.

I z r a e l

Wild Exaggeration / The 
Grotesque Body in 
Contemporary Art 
• hAIFA MueSeuM oF ArT
www.hma.org.il
hAIFA

2009. 07. 18-tól.

Í r o r s z á g

Between Metaphor and 
Object: Art of the 90s from 
the IMMA Collection
• IrISh MuSeuM oF MoDerN 
ArT
www.imma.ie
DuBlIN

2009. 05. 14 — 2010. 04. 04.

L e n g y e l o r s z á g

Dora Maurer, Jozef Jankovič
Phases of Movement
• DoMINIK ArT projeTS
www.dominikprojects.com
Kr AKKó

2009. 06. 19 — 07. 25.

Invasion of Sound. Music 
and the Visual Arts
• zACheTA NAroDowA 
GAlerIA SzTuKI
www.zacheta.art.pl.
VAr Só

2009. 04. 07 — 08. 02. 

ALL & NOW - art from 
Armenia, Azerbaijan and 
Georgia
• CeNTer oF CoNTeMporAry 
ArT ujAzDowSKI CASTle
www.csw.art.p
VAr Só

2009. 06. 28 — 08. 09.

Good Night and Bad Luck / 
Art and Fear in Poland and 
Israel
• GAlerIA ArSeNAl
www.galeria-arsenal.pl
BIAłyS ToK

2009. 06. 19 — 08. 23.

BAKU, YEREVAN, TBILISI: 
ROGER! / Caucasian Cities  
• zACheTA NAroDowA 
GAlerIA SzTuKI
www.zacheta.art.pl.
VAr Só

2009. 06. 27 — 08. 30. 

L i t v á n i a

Big in Japan
• The CoNTeMporAry ArT 
CeNTre
www.cac.lt
V IlNIuS 

2009. 06. 20 — 08. 16. 

L u x e m b u r g

Florian Pumhösl
• MuDAM luXeMBourG
www.mudam.lu
luXeMBourG

2009. 06. 16 — 09. 13. 

N a g y - B r i t a n n i a

Aurélien Froment 
Froebel Suite
• GASworKS
www.gasworks.org.uk
loNDoN

2009. 07. 09 — 08. 16.

Gilbert & George
JACK FREAK PICTURES
• whITe CuBe (hoXToN 
SquAre)
• whITe CuBe (MASoN'S yArD)
www.whitecube.com
loNDoN

2009. 07. 10 — 08. 22.

Poor. Old. Tired. Horse.
• ICA
www.ica.org.uk
loNDoN

2009. 06. 17 — 08. 23.

Classified: Contemporary 
Art at the Tate Britain
• TATe BrITAIN
www.tate.org.uk
loNDoN

2009. 06. 22 — 08. 23.

Richard Long
Heaven and Earth
• TATe BrITAIN
www.tate.org.uk
loNDoN

2009. 06. 03 — 09. 06.

Per Kirkeby
• TATe MoDerN
www.tate.org.uk
loNDoN

2009. 06. 17 — 09. 06.

Walking in My Mind 
• hAywArD GAllery
www.hayward.org.uk
loNDoN

2009. 06. 23 — 09. 06.

Colour Chart: Reinventing 
Colour, 1950 to Today. 
• TATe lIVerpool
www.tate.org.uk
lI V erp ool

2009. 05. 29 — 09. 13.

Abstract America: New 
Painting and Sculpture
• SAATChI GAllery
www.saatchi-gallery.co.uk
loNDoN

2009. 05. 29 — 09. 13.

Jeff Koons
Popeye Series
• SerpeNTINe GAllery
www.serpentinegallery.org
loNDoN

2009. 07. 02 — 09. 13.

Johanna Billing
'I'm Lost Without Your 
Rhythm'
• CAMDeN ArTS CeNTre
www.camdenartscentre.org
loNDoN

2009. 07. 10 — 09. 13.

A DUCK FOR MR.DARWIN
• BAlTIC CeNTre For 
CoNTeMporAry ArT
www.balticmill.com
G AT eShe AD

2009. 04. 10 — 09. 20.

Futurism
• TATe MoDerN
www.tate.org.uk
loNDoN

2009. 06. 12 — 09. 20.

BP Portrait Award 2009
• NATIoNAl porTrAIT 
GAllery
www.npg.org.uk
loNDoN

2009. 06. 18 — 09. 20.

Super Contemporary
• DeSIGN MuSeuM
www.designmuseum.org
loNDoN

2009. 06. 03 — 10. 04.

Radical Nature - Art and 
Architecture for a Changing 
Planet 1969-2009
• BArBICAN CeNTre
www.barbican.org.uk
loNDoN

2009. 06. 19 — 10. 18.

N é m e t o r s z á g

Steppenwolf — or the sound 
of urban space
• NGBK (Neue GeSellSChAFT 
FÜr BIlDeNDe KuNST)

http://ngbk.de 
BerlIN

2009. 06. 27 — 07. 26.

Wolfgang Zurborn
Drift — Photography 1980 — 
2006
Herbert Tobias
Blicke und Begehren 
• DeIChTorhAlleN hAMBurG
www.deichtorhallen.de
hA MBurG

2009. 05. 07 — 08. 16.

Dance of Colours. Nijinsky's 
Eye and Abstraction
• hAMBurGer KuNSThAlle
www.hamburger-kunsthalle.de
hA MBurG

2009. 05. 10 — 08. 16.

Monica Bonvicini / Tom Burr
• leNBAChhAuS / KuNSTBAu
www.lenbachhaus.de
MÜNCheN

2009. 05. 30 — 08. 16.

ISTANBUL-OFF-SPACES / 
Unabhängige Kunsträume 
im Dialog
• KuNSTrAuM KreuzBerG / 
BeThANIeN
www.kunstraumkreuzberg.de
BerlIN

2009. 07. 04 — 08. 16.

Subversive Practices — Art 
under Conditions of Political 
Repression 60s-80s / South 
America / Europe
• wÜrTTeMBerGISCher 
KuNSTVereIN STuTTGArT
www.wkv-stuttgart.de
S T u T TG ArT

2009. 05. 30 — 08. 02.

Photography meets 
Painting — The Wilde 
Collection at the Sprengel 
Museum Hannover
• SpreNGel MuSeuM
www.sprengel-museum.com
hANNoV er

2009. 02. 15 — 08. 30.

As time goes by / Artworks 
concerning time  
• BerlINISChe GAlerIe 
www.berlinischegalerie.de
BerlIN

2009. 02. 27 — 08. 30.
 
The Making of Art
• SChIrN KuNSThAlle
www.schirn-kunsthalle.de
Fr ANKFurT

2009. 05. 29 — 08. 30.

In The Making... / Works 
from the collections
• hAMBurGer BAhNhoF - 
MuSeuM FÜr GeGeNwArT 
www.hamburgerbahnhof.de
BerlIN

2009. 05. 19 — 09. 04.

RECORD > AGAIN! - 
40yearsvideoart.de - Part 2
• zKM / MuSeuM FÜr Neue 
KuNST
www.zkm.de
K Arl Sruhe

2009. 07. 18 — 09. 06.

In Grenzen frei / Mode, 
Fotografie, Underground in 
der DDR 1979-89
• KuNSTGewerBeMuSeuM
www.smb.spk-berlin.de
BerlIN

2009. 07. 04 — 09. 13.

The world becomes a city 
• IFA-GAlerIe
www.ifa.de
S T u T TG ArT

2009. 07. 03 — 09. 13.

ROMANTISCHE 
MASCHINEN
• GeorG-KolBe-MuSeuM
www.georg-kolbe-museum.de
BerlIN

2009. 06. 26 — 09. 06. 

Le Corbusier
Art and Architecture
• MArTIN-GropIuS-BAu
www.gropiusbau.de
BerlIN

2009. 07. 09 — 10. 05.

O l a s z o r s z á g

GREEN PLATFORM — Art 
Ecology Sustainability
• CeNTro DI CulTurA 
CoNTeMporANeA STrozzINA 
www.strozzina.org
FIreNze

2009. 04. 24 –07. 19.

Sarah Morris
China 9, Liberty 37
Seth Price
2009
• MAMBo
www.mambo-bologna.org
BoloGNA

2009. 05. 26 — 07. 26.

Lee Miller, Tony Vaccaro
• SCuDerIe Del quIrINAle
www.scuderiequirinale.it
róM A

2009. 07. 03 — 08. 30.

Robert Rauschenberg
Gluts
• peGGy GuGGeNheIM 
ColleCTIoN
www.guggenheim-venice.it
V eleNCe

2009. 05. 30 — 09. 20.

Glenn Brown
• FoNDAzIoNe SANDreTTo re 
reBAuDeNGo
www.fondsrr.org
MoDeNA

2009. 05. 28 — 10. 04.

Dennis Oppenheim
Intersezioni IV
• pArCo ArCheoloGICo DI 
SColACIuM 
www.museomarca.com
C ATANz Aro

2009. 07. 31 — 11. 03.

In-finitum
• pAlAzzo ForTuNy
V eleNCe

2009. 06. 06 — 11. 16.

53rd Internatiaonal Art 
Exhibition, La Biennale di 
Venezia
Forgács Péter
Col Tempo — The W-project
• huNGArIAN pAVIlIoN, 
GIArDINI DI CASTello
www.coltempo.hu
www.labiennale.org
V eleNCe

2009. 06. 07 — 11. 22. 

Jorge Otero-Pailos
The Ethics of Dust
• DoGe’S pAlACe
www.tba21.org
V eleNCe

2009. 06. 07 — 11. 22. 
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