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Bánki Ákos Hortobágyi the Annihilated című 
dokumentumfilmjének angol nyelvű plakátja

Szombathy Bálint: Evolúció 1–3.

A Sziklakórház Atombunker Múzeum egyik terme

Szombathy Bálint is részt vesz az 
Artists Respond projektben

A zágrábi Avantgárd Művészeti Kutatóintézet és a Marinko Sudac-
gyűjtemény közös kezdeményezése az Artists Respond elnevezésű online 
projekt, amelynek célja, hogy bemutassa a jelenleg aktívan alkotó neoavant-
gárd művészek reflexióit, gondolatait, jelenre vonatkozó üzeneteit a világjár-
vány kapcsán. Az Evolúció 1–3. című művében Szombathy a művészek nehéz 
helyzetét hangsúlyozza a világjárvány idején.

Bánki Ákos 
dokumentumfilmje a 

californiai FAFF-on
Bánki Ákos Hortobágyi Endréről szóló dokumen-
tumfilmje Hortobágyi the Annihilated címmel részt 
vesz a Fine Arts Film Festival Venice, California 
2020 programján, amely május 29. és június 
5. között kerül megrendezésre, ezúttal online. 
A fesztivál célja, hogy bemutassa a művészeti 
értékekről szóló legszebb filmes alkotásokat 
a világ minden tájáról.

Covid–19-
emlékgyűjtemény

A Sziklakórház Atombunker Múzeum külde-
tése a szükséghelyzetben, vészhelyzetben 
történő gyógyítás, segítségnyújtás bemuta-
tása. A hazánkban is kialakult koronavírus-járvány 
sokunk életét változtatta meg, összefogásra és új 
alternatív megoldások kidolgozására ösztönzött, 
ezért a múzeum egy olyan archívum összeállításán 
dolgozik, amely megőrzi és bemutatja a jelenlegi 
helyzet sajátosságait a jövő számára is.

Virtuális Mozaik Múzeumtúra
Napjainkban a zárva tartó múzeumok számos kulturális anyagot, kiállítást 
és gyűjteményt tettek elérhetővé online, hogy kapcsolatban maradhassanak 
látogatóikkal. A Mozaik Múzeumtúra weboldalán, egyedülálló módon, ezeket 
a hazai digitális múzeumi tartalmakat gyűjtötték össze minden kultúraked-
velő számára, hogy könnyebb legyen átvészelni ezt az időszakot. Az új oldallal 
a pedagógusoknak is segítséget kívánnak nyújtani a digitális oktatáshoz.
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Marina Abramović

Marina Abramovićot 
sátánizmussal vádolják

Marina Abramovićról még 2016-ban röppentek fel az első hírek, misze-
rint egy sátánista felekezethez csatlakozott, az álhírek táptalajaként pedig 
számos konzervatív és jobboldali honlap szolgált. A New York Timesnak 
nemrég adott interjújában Marina Abramović tagadta az őt ért vádakat 
és feltételezéseket. „Meg kell nyitnom a szívem. Tényleg szeretném 
megkérdezni ezeket az embereket, hogy képesek-e abbahagyni mindezt. 
Befejeznétek a bántalmazásomat? Nem látjátok, hogy ez csak művészet, 
amit egyébként ötven éve folytatok?” – nyilatkozta a művész.

Vincent van Gogh-
festményt loptak el a 

Singer Laren Múzeumból
A tolvaj A nueneni paplak kertje 1884 tavaszán című 
festményt vitte magával, melyet a Groningeni 
Múzeum adott kölcsön egy időszaki kiállításra az 
Amszterdamtól keletre, Laren városában található 
múzeumnak. Az enyveskezű ismeretlen egy kala-
páccsal zúzta be a koronavírus-járvány miatt zárva 
tartó intézmény ajtaját. A betörő több ajtón és 
többrétegű, szakértők által is jóváhagyott védelmi 
rendszeren hatolt keresztül, ezért a közzétett 
felvételekből nem lehet következtetést levonni a 
múzeum biztonsági rendszerének minőségéről.

A MOMA ingyenes 
online kurzusai

A világ egyik legfontosabb modern művé-
szeti múzeuma sem engedi, hogy a járvány a 
művészetek és a tanulás útjába álljon, ezért 
online kurzusokat indítottak – teljesen ingyen. 
A múzeum célja, hogy a művészetkedvelők a 
kiállítási művek megtekintésén túl mélyebben 
is megértsék a kilencvenegy éve alakult 
MoMA gyűjteményét és koncepcióit.

Az Art Brussels további halasztás helyett 
lemondta az idei vásárt

A legjelentősebb belgiumi kortárs nemzetközi művészeti vásár, a 38. Art 
Brussels hagyományosan áprilisban kezdődött volna, ám a szervezők a 
járvány miatt először június végére halasztották. A belga kormány legutóbbi 
rendeletének fényében azonban – amely augusztus végéig betiltott minden 
tömegrendezvényt – idén már nem tartják meg a művészeti vásárt, hanem 
2021 áprilisára halasztották azt.

Singer Laren Múzeum


