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TÛNÉKENY TEREK, JELMEZEK

Makrai Adél A tûnékeny tér

és  Kulcsár Viktória Jelmez-tár-lat

címû kettõs kiállítása tekinthetõ meg október 7-éig az Egyetemi Könyvtár aulájában
.

Makrai Adél a Pécsi Tudományegyetem mûvészeti karán vég-
zett. Érdeklõdése túlmutat a festészeten, mellette grafikával, fotó-
zással, technikai képpel, mozgóképpel, számítógépes animációval
is foglalkozik. A festmények alapján számítógépes grafikával át-
dolgozott, variált képek technikájukat tekintve már ügynevezett
elektrografikáknak számítanak, mivel a számítógépes grafika nyo-
matszerûen jelenik meg a fényes felületû fotópapíron. Természete-
sen nem hiányozhat pár olajkép sem a kiállításról, melyekben a
mûvész a transzparencia lehetõségeit keresi az adott figurális témá-
kon keresztül.

Kulcsár Viktória színháztörténész, divat- és jelmeztervezõ. Ér-
deklõdése a színházi kosztümtörténet és a divatirányzatok területé-
re koncentrálódik. Pályafutása során több értekezése jelent meg szaklapokban, színháztörténeti
konferenciákon tartott elõadásokat. Jelenleg színpadi kosztümök tervezésével és kivitelezésével
foglalkozik, alternatív színházi produkciók részére készít impozáns látványterveket. A kiállítás
a jelmeztervezés útját ábrázolja a színes rajzoktól a kosztümökig egy hagyományostól eltérõ,
viselettörténeti divatbemutató modelljein keresztül.

Az Egyetemi Könyvtár programjában húsz alkotónak, alkotócsoportnak biztosít ingyenesen
lehetõséget munkáinak bemutatására. Négyhetes váltásokkal 2006 februárjáig számos képzõ-
mûvészeti stílusban készült alkotást láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb számítógépes gra-
fika és a klasszikus olajfestmény egyaránt megtalálható lesz a sorozatban. A kiállítások meg-
rendezését a Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzat támogatta. Minden
kiállítás ingyenesen látogatható.

EDDIG ISMERETLEN KÉZIRAT AZ 1572-ES SUPERNOVÁRÓL

Csillagászattörténeti ritkasággal bõvült az Egyetemi Könyvtár kiállítása

A könyvtár állományának rendezése során elõkerült latin nyelvû,

eddig ismeretlen beszámoló részletesen szól Kaspar Peucer witten-

bergi matematikus csillagászati megfigyeléseirõl, illetve a szupernó-

vához kapcsolódó korabeli mítoszról, miszerint Krisztus utolsó eljö-

vetelét jelentené a csillag fellobbanása.

A kézirat megtekinthetõ a könyvtár Ég és Föld címû kiállításán.

A tárlat legrégibb darabja Hartmann Schedel 1493-ban Nürnberg-

ben készült világkrónikája.

Kivételes ritkaságnak számít Amerigo Vespucci 1504-ben nyom-

tatott mûve az Új világ leírásáról, melybõl a világon mindössze né-

hány regisztrált példányt tartanak nyilván.

A kiállítás 2005. szeptember 30-áig tekinthetõ meg.


