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Ivacs Ágnes

A halál betegsége

Pippo Delbono: Ez az ordas sötétség 

• Trafó — Kortárs Művészetek Háza, Budapest,

• 2009. november 25–26.  

• Kortárs Drámafesztivál, 2009. november 20–28.

Megkérdezed: Miért halálos a halál betegsége? Azt feleli: Azért, mert akit utolér, 
nem tudja, hogy a halált hordozza magában. És azért is, mert úgy hal meg, hogy 
előzőleg nem is élt igazán, fogalma sincs róla, mit jelent az életben a halál.11

Marguerite Duras

• Közönségtalálkozó a darab után.2 Meglepően nagy tömeg a Trafó színház-
termének előterében. Végre megjelenik az örökké késő Pippo Delbono, a kér-
dezővel és a tolmáccsal együtt elhelyezkednek az asztalnál; az első széksor a 
látható tolongás ellenére teljesen üres. A társulatból jelen van még a süket-
néma Bobò, a down-szindrómás Gianluca és a csontsovány Nelson. Az első 
kérdés az előadás fogadtatását firtatja: vajon másképp viszonyul-e az olasz 
közönség a darabhoz, mint a magyar? Hogyne, feleli a rendező, a nápolyiak pél-
dául sokkal többet nevetnek, az itteniek szinte alig vették észre a komikumot, 
mintha szomorúbbak vagy intellektuálisabbak lennének. A második kérdés 
az előadást inspiráló Harold Brodkey-könyvre irányul, hogyan lelt rá, mi fogta 
meg benne, és még a harmadik, sőt talán a negyedik is ezt a témát feszegeti, 
amikor Pippo megelégeli a dolgot és színlelt felháborodással kikel magából: De 
hát miért csak a könyvről kérdez, arról én nem sokat tudok, én az előadást csi-
náltam! És a rendező Delbono kezébe veszi az irányítást, túl lassú ez így egy 
olasznak: ugye mindenki beszél angolul (gyors szavazás), akkor talán mellőz-
hetnénk a tolmács közvetítését, javasolja felszabadult örömmel — senki sem 
mer tiltakozni. A színész Delbono innentől kezdve elemében van: bár láthatóan 
fáradt (hogyisne lenne az), és az angol is legfeljebb a negyedik nyelv, amelyen 

„elboldogul” (a közönségnek gyakran kell súgnia, mire ő nagylelkűen és egyre 
nagyobb derültség közepette felajánlja a spanyolt, az olaszt, s legvégül a fran-

1  Marguerite Duras: A halál betegsége. In: A halál betegsége. Modern francia 
elbeszélések. Nagyvilág, 2005
2  2009. november 26. Trafó. Vezeti: Jászay Tamás szerkesztő, kritikus

ciát), mégis ontja a poénokat és játszik, már az sem érdekes, hogy mit vála-
szol, elvégre magát adja — az igazi, vérbeli komédiást, aki néha azért elkomo-
rodik. Elkomorodik, amikor a kortárs olasz színház kerül szóba: Olaszországban 
a politikai manipuláció eszközévé, árucikké vált a kultúra, mondja a Berlusconi-
rezsimre utalva, de „világszerte válságban a színház” — s ezt már az egyik 
interjújából idézem —, „mert eltávolodott a valóságtól, az élettől, amikor pol-
gári színjátszássá vált. A színház eredeti feladata az, hogy válságot idézzen elő 
bennünk, hogy önmagunk megkérdőjelezésére, örökös kérdezésre ösztönözzön. 
Nem tökéletes művészetre, hanem radikális, forradalmi művészetre van szük-
ség, amely képes megváltoztatni a világról alkotott képünket”.3

Dióhéjban összefoglalva a ma ötven éves, hagyománytagadásáért ünne-
pelt olasz színész, író, rendező pályafutását: színházi stúdiumait félbehagyva 
1986-ban Pepe Robledóval, az Argentínából menekült színésszel alakított 
együttest, hogy személyes tapasztalatai, híranyagok és az életből vett elbe-
szélések felhasználásával a maga teljességében mutassa be a világot. A nyolc-
vanas években csatlakoztak az Iben Nagel Rasmussen vezette dán Farfa cso-
porthoz, majd együtt dolgozott a táncos-koreográfus Pina Bausch-sal, és 
létrehozta „a szükségszerűség” vagy a test költészetének színházát, mely 
Pasolini, Beckett és Tadeusz Kantor világlátását ötvözte. Ösztönei a távoli 
keletre — Kínába, Indiába és Balira — vitték, ahol a hagyományos színészi 
és tánctechnikákat tanulmányozta. Hazatérésekor egy önálló darabbal, az Il 
tempo degli assassinival (A gyilkosok idejével, 1987) mutatkozott be Olaszor-
szágban, mellyel bejárta a világot.4 Azóta közel húsz előadást vitt színre, töb-
bek között az egzisztenciális magányról szóló Il murót (1990), a Pier Paolo 
Pasolini emlékének szentelt La rabbiát (1995), a társadalomból kirekesztettek 
sorsát bemutató Barbonit (1997), az elnyomást megjelenítő Urlót (2004) vagy 
legutóbbi darabját, a La Menzognát (2008). Nem egy filmet készített. Társula-
tát énekesnőkből, hivatásos színészekből és olyan társadalmon kívüli amatő-
rökből hozta létre, mint az egykori hontalan Nelson, a klinikailag elmebetegnek 
nyilvánított Bobò vagy a down-szindrómás Gianluca. Azt mondják, ebben a 
fellinis színházcsaládban mindenki egyenrangú, és valódi alkotótársként műkö-
dik. Ennek persze ellentmondani látszik, hogy Delbono maga írja, rendezi és 
főszerepli saját történeteit, egy azonban biztos: előadásainak a közösség, a 
szellem szabadsága és az improvizáció a kulcsa.

Pippo Delbono formabontó színházát a kollázsszerűen szerkesztett jelenetek, 
az ellentétek játékára és a folytonosan variált vizuális idézetekre mint ismét-
lésekre-párhuzamokra épülő epizodikus forma jellemzi. „[A polgári közönség] 
még mindig a logikus történetmesélést várja a színháztól” — panaszolja a már 
idézett interjúban —, „pedig az én színházam költészet. Olyan dolgokat teszek 
egymás mellé, amiket soha nem szoktunk egymás mellett látni.”5 A 2006-ban 
készült Ez az ordas sötétség (Questo buio feroce) egyszerre idézi meg a film-
történet itáliai nagyjainak nosztalgikus ikonográfiáját, az expresszionista tab-
lóképek vészjósló hangulatát, a halk szavú poézis meditatív létállapotát és a 
giccs határán egyensúlyozó filmzenék keserédes világát. „Meséje” a film, a fes-
tészet, a költészet, a zene elemeiből építkezik hol a színpompás revü vagy a 
magával ragadó karneváli forgatag, hol az egyszemélyes stand-up comedy, hol 
a fájdalmas önvallomás hangján. Mesél a fotelban ülve, a színpad szélén fekve 
a halálra várva, mesél furcsa, esetlenül megejtő táncát lejtve, és akkor is, ami-
kor éppen nincs a színen. S ha a mesés Keleten Seherezádé eredetileg azért 
mesél, hogy a történetmondás idejéig távol tartsa a halált, akkor Pippo épp 
ellenkezőleg azért fog bele történetébe, hogy megidézze a halált. Az előadás 
kiindulópontját képező Harold Brodkey-mű, a This Wild Darknes (1996) az AIDS-
zel küzdő szerző haláltusáját írja le, melyre véletlenül talált rá Delbono egy bur-
mai hotelszobában, hogy maga is HIV-pozitív lévén felfedezze benne saját uta-
zását, s feldolgozza a halálra készülő ember végső állapotait. A haldoklást, 

3  http://kadmusarts.com/podcasts/
4  „Évekig gyakoroltam a keleti színház nem könnyű technikáit, és ez önbizalmat adott 
a testemnek. Mély sebet hordoztam magamban, gyászt, ürességet, dühöt. Vágyat, hogy 
ezt a dühöt kiordítsam magamból. Kövek, lázadás és menekülés emlékei égtek bele a 
húsomba. Aztán találkoztam Pepével, akinek másféle sebei voltak, a diktatúráé és a 
száműzetésé. Szenvedésünket és az úgynevezett színházi őszinteséget iróniával 
akartam kommentálni. Nagyon mélyen azonban az volt a vágyam, hogy a hagyomány 
kötöttségei nélkül kezdjem el járni színházi utamat. Szabadon. Egy nem interpretálható, 
hanem eltáncolható színházban. A Gyilkosok idejével beutaztuk a világot. Egy kis 
bőröndben vittük a holminkat, ezért nemcsak színházban, de elhagyatott falvakban, 
börtönökben, politikai konfliktusok érintette területeken is játszhattunk. És még ma sem 
birtoklom egészen az előadást, még ma sem ismerem igazán a lehetséges mélységeit. 
Vannak jelentésrétegei, amelyek a felszín alatt maradnak, értelmezhetetlenül, titoknak. 
Az előadás még mindig kérdéseket hagy bennem, bizonytalanságot, rejtélyt. Talán ezért 
pulzál, ezért életképes még ennyi év után is” — idézi Papp Tímea a rendezőt a http://
www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35233:a-halal-
bohoca&catid weboldalon.
5  http://kadmusarts.com/podcasts/
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melynek gondolatát „teljesen száműzték a nyugati országokból; mely min-
dig a félelmet, a veszteséget, a fájdalmat idézi fel, s csak nagyritkán beszé-
lünk róla úgy, mint tiszta és elmélyült tudásról, amelynek mégiscsak az élet-
hez van köze”.6

A színház esztétikája szempontjából paradoxnak tűnhet egy olyan darab, 
amely a halált mint eltűnést teszi meg tárgyának. Hiszen a színházi előadás-
nak, amely az „itt és most” művészete, lényegéből fakadóan a jelenléttel kell 
foglalkoznia — az eltűnés az, amit nem képes megmutatni. Pippo, a mesélő, 
mégis az eltűnésben van jelen. Miközben előrevetíti saját eltűnését, az életre 
emlékezik: mindarra, amit a maga teljességében és végig a saját útját járva 
megélt, és ami most, a halállal szembenézve egyszer s mindenkorra elmúlik;  
az Életről elmélkedik: mindarról, ami mítoszként vagy kultúraként a vérébe ivó-
dott, és ami ebben a formában örökké fennmarad. Személyes és univerzális 
találkozik az elmúlás képeiben: a víz fojtogatta Velence így lesz egyszerre az 
örök szépség metaforája és anyagiságba temetkezett korunk lassú agóniájá-
nak talmi visszfénye.
Ebben az ellentétes minőségeket egymással felcserélő esztétikában anyaginak 
mutatja magát az anyagtalan és anyagtalannak mutatkozik az anyag. A szín-
ház tere a nézőtér felé kinyíló, fehér falú doboz: a Peter Brook-i „üres tér”, a 
csupasz színpad; de lehetne akár üres festővászon: a kép helye és a kép hiánya, 
vagy a végső absztrakció — a malevicsi fehér a fehéren, esetleg civilizációban 
intézményesült kultúránk „white cube” tere; vagy akár fehéren világító vetítő-
vászon: a „mozgó kép” lehetősége. A játék formális keretét is fehér fény adja: 
a teljes sötétet követő vakító világosságban egy álarcos alak jelenik meg a szí-
nen: fehér álarca primitív halotti maszk, beszélő némaság, enigma; teste töré-
keny és színtelen, már-már légies — felszívja a tér —, mégis döbbenetes erőt 
sugároz. Puszta jelenlétével bejelenti a nem-létet, hogy azután a tetőtől-tér-
dig vörösbe öltözött, kerekesszékben betolt lábatlan és narcisztikus transz-
vesztita — a bizonytalan nemi identitású magamutogató, a két lábbal a föl-
dön járni képtelen, másoknak kiszolgáltatott fogyatékos — nyomban az éle-
tet és a túlélés reményét szegezze vele szembe. Pontosabban nem is szembe-
szegezi, mert Delbono színházában valamennyi szimbólum magában hordozza 
önmaga ellentétét is, inkább mellérendeli, ahogy a szemben lévő színek egészí-
tik ki és harmonizálják egymást a színkörben — úgy komplementer itt a fehér 
és a vörös, a semmi és a vágy. A halálra készülők — az apró öregembert kísérő 
vidéki fiatalasszony, a falábú hölgyemény, a magas sarkú cipős úr stb. — gro-
teszk balettje a betegek számolásába beleőrülő nővérrel és a fehér egyen-
ruhás szürreális járványőrökkel lesz teljes. S nem utolsósorban Pippo táncá-
val, mely a rendező kezdettől fel-felhangzó kommentárjával együtt mintegy 
narratív keretbe foglalja az AIDS-esek és minden halandó szenvedéstörténe-
tét, akit idejekorán ragad el a vég. A stigmatizált „vérbeteg” megfeszítése a 
darab kontextusában azt a felismerést hangsúlyozza, hogy rettegő társadal-
munk az erőszakos halállal azonosítja a korai halált, ezért vonul teljes fegyver-
zetben hadba ellene, s eképpen a keresztre feszítés már nem csupán a kato-
licizmust fricskázó ironikus metaforaként értelmezhető, hanem Krisztus vér-
tanúságának az egész darabra érvényes modern allegóriájaként is, melyben az 
öregségtől és az elmúlástól való félelemét áldozza fel álszent korunk. A maga-
mutogatás kétségbeesett ellenstratégiái — az arkansasi lány befejezhetetlen 
történetében, a pornográf apróhirdetésekben, melyek abszurditása a transz-
vesztita kerítő személyében és a szexuálisrabszolga-vásárlására való felhívás-
ban csúcsosodik ki, vagy az ördögien cinikus gyászbeszédben, melyet azok-
nak a millióknak az emlékére celebrál a felső tízezer képviseletében tündöklő 
showman, akiket szabadságunkért és boldogságunkért áldozunk fel — mesz-
sze túllépik a komikum és az irónia határát. Azt a kérdést szegezik a nézőnek, 
hogy az önmagát vulgárisan felfedő test és az ezt kiszolgáló szellemtelenség 
kultuszában vajon mi számít obszcénnek: a test vagy a szellem betegségének 
megmutatása? Ki a beteg? Az, aki a maga útját járva tévedett, amikor az ifjú-
ságot az érzékek ünnepének élte meg — a fantasztikus pasolinis képben meg-
jelenő down-szindrómás Gianluca mint tüllszoknyába öltözött homoszexuális 
cupido vagy a Frank Sinatra-dalt egy szál alsónadrágban előadó komikus Nel-
son —, vagy az, aki az örök ifjúságba és szépségbe kapaszkodva vásári színjá-
tékot csinál az életből, mint a jelképes divatbemutató álomszerű kompozíció-
jában (Wong Kar-Wai filmzenéjére) felvonuló káprázatos árnylények? Persze, 
ebben a színházban valamennyi szimbólum magában hordozza önmaga ellen-
tétét is: az önvallomás egyben irónia, a „nagy maskarádé” pedig maga a nagy-
betűs Élet, ami a kultúra és a mítoszok közvetítésével a vérünkbe ivódott, s 
ami vágyainkat formálja, szüntelen vérrel táplálja és élteti. Realitás és költé-
szet — a giccs határán.

6  http://www.trafo.hu/programs/

Pippo, akárcsak Seherezádé, szakadatlanul mesél. Mesél a fotelban ülve, a 
színpad szélén fekve a halálra várva, mesél furcsa, esetlenül megejtő táncát 
lejtve, és akkor is, amikor éppen nincs a színen. Talán mégiscsak szeretné távol 
tartani a halált, ugyanakkor persze azért is fog bele történetébe, hogy szem-
benézzen önnön halandóságával és végre megértse, hogy fellebbentse a fáty-
lat emberi mivoltunkról (ha ez egyáltalán lehetséges), mely mindannyiunkat 
összeköt. És mert, mint mondja: „Ha megfeledkezünk a halálról, megfeledke-
zünk az életről is”. Paradox módon ő az egyetlen szereplő, aki azonos önma-
gával, a többiek mind típusok: jelmezbe bújtatott arctalan, névtelen, jobbára 
néma szereplők. Puszta testek: szenvedő testek, eldeformált, torz testek, szü-
letési hibás testek, obszcén testek, mutatós és magamutogató testek, kore-
ografált testek — a commedia dell’arte rögtönözött típusainak megfelelő kosz-
tümös-maszkos szereplők. A „divatbemutató” után megjelenő két harlequin 
is a commedia dell’arte szereplője eredetileg, a kisember, aki a polgári színját-
szást megelőzően az ostoba szolga vagy a melankolikus ifjú megtestesítője 
volt, sajátosan bohócszerű figura. Delbono koncepciójában a számkivetettek 
megfelelője, azoké, akiktől, akárcsak Fellininél, a költészet ered. Buddha vilá-
gosságát látni rajtuk — jegyzi meg valahol. Bobò és Gianluca komikus bújócs-
kája és esetlen „tánca” a mesélő eltemetett gyermeki énjét, a megejtő ártat-
lanságot szimbolizálja, és felidézi első táncát, miközben előre vetíti a másodi-
kat. Azt a leírhatatlan táncot, mely leginkább talán a levelét hullató fára emlé-
keztet, és Pina Bausch mozdulatait juttatja eszünkbe először barokk zenére, 
majd egy Charles Aznavour-sanzonra komponálva. Amikor valaki a közönség-
találkozó végén rákérdez tánca értelmére, Pippo nem találja a megfelelő angol 
szót. Shame — súg a közönség, igen, ez az, bólint komolyan, bocsásson meg, 
de szégyellem elmondani, mit jelent. Meggyőződésem, hogy őszinte ez a fele-
let. Talán éppen azért, mert a két tánc formálisan azonos és mégsem az. Az 
egyik mérhetetlen kétségbeesést tükröz, a másikat majd szétveti a felszaba-
dultság. Hogyisne vetné, hisz amikor meséje végén az elbeszélő a létezés mar-
gójára csúszva farkasszemet néz a halál ensori expresszionista csoportképé-
vel, s az vele, a halál bizonyul gyengébbnek, visszavonul. Emberi mivoltunk-
ban a személyest vagy másságot mint egyediséget a legnehezebb megfogal-
mazni, s ha mégis sikerül, aligha talál megértésre, mert nincs közös platfor-
munk hozzá, ellenben nagyon is megmutathatjuk az egyformaságunkat mint 
halandóságot. „Ahogy teltek az évek” — vallja Delbono —, „kezdtem megér-
teni: az, hogy képtelen vagyok elvonatkoztatni önmagamtól, társadalmi, poli-
tikai szükségből fakadt — abból, ahogyan kegyetlenül ellentmondunk a világ 
nagy, megbotránkoztató kérdéseinek. A személyes egyben politikus — kiáltot-
ták a hatvanas években. Hiszek abban, hogy ez a mondat ma, a mélyen gyöke-
rező hazugságok korában még aktuálisabb és égetőbb.”7 A színház pedig mint 
a jelenlét művészete egyfajta profán moralitásként képes szintetizálni a sze-
mélyest és az univerzálist, a társadalom- és a kultúrkritikát. Megismerhetők-e 
igazán egy darab lehetséges mélységei? Delbonóval szólva, egy előadás akkor 
jó, ha mindig lesznek olyan jelentésrétegei, amelyek a felszín alatt maradnak, 
melyek kérdéseket és bizonytalanságot hagynak bennünk, mert ha mindent 
értünk, már nem érdekes.

7 http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35233:a-
halal-bohoca&catid
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ACTUELE KUNST (S.M.A.K.)
www.smak.be
GEN T

2010. 03. 04 — 06. 13.

Closing Time
• KONINKLIJK MUSEUM VOOR 
SCHONE KUNSTEN ATWERPEN
www.kmska.be
AT W ERPEN

2010. 04. 24 — 10. 03. 

C s e h o r s z á g

Chelsea Hotel: The Ghosts 
of Bohemia
• DOX CENTRUM SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ (CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART)
www.doxprague.org
PR ÁG A

2009. 12. 04 — 2010. 03. 29.

Michael Najjar
• DVORAK SEC CONTEMPORARY
www.dvoraksec.com
PR ÁG A

2010. 02. 03 — 04. 09.

City dreamers
• EMIL FILLA GALLERY
www.gef.cz
US T I NAD L ABEM

2010. 02. 25 — 04. 22.

ZDENĚK SÝKORA 90
• MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.ghmp.czPrága
2010. 02. 12 — 05. 02.

Gaspar of the Night
• FUTURA
www.futuraproject.cz
PR ÁG A

2010. 03. 03 — 05. 09.

Prinzhorn Collection
The StB Registry of Persons 
of Interest 
• DOX CENTRUM SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ (CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART)
www.doxprague.org
PR ÁG A

2009. 11. 12 — 2010. 05. 10.

D á n i a

I-Lands
• BRANDTS EXHIBTION COMPLEX
www.brandts.dk/
ODENSE

2009. 09. 18 — 2010. 04. 11.

Make the Most of Now!
• KUNSTHALLE EXNERGASSE
http://kunsthalle.wuk.at
BÉCS

2010. 03. 25 — 04. 24.

Sigmar Polke
Works from a decade
• GALLERI BO BJERGGAARD
www.bjerggaard.com
KOPPENHÁG A

2010. 01. 27 — 04. 24.

Pipilotti Rist
Homo sapiens sapiens
• LOUISIANA MUSEUM FOR 
MODERNE KUNST
www.louisiana.dk
HUMLEB ÆK

2010. 01. 07 — 04. 25.

F i n n o r s z á g

Abdel Abidin
• KIASMA
www.kiasma.fi
HEL SINKI

2010. 02. 12 — 04. 25.

HELSINKI SCHOOL — 
Photography and Video 
NOW
• TAIDEMUSEO MEILAHTI 
www.taidemuseo.fi
HEL SINKI

2010. 04. 24 — 05. 23.

F r a n c i a o r s z á g

Christian Boltanski
Après
• MAC/VAL (MUSÉE D'ART 
CONTEMPORAIN DU VAL-DE-
MARNE)
www.macval.fr
V I T RY-SUR-SEINE

2010. 01. 15 — 03. 28.

Elliot Erwitt
Philippe Bordas
• LA MAISON EUROPÉENNE DE 
LA PHOTOGRAPHIE
www.mep-fr.org
PÁRIZS

2010. 02. 02 — 04. 04.

Sturtevant 
The Razzle Dazzle of Thinking 
• MUSÉE D’ART MODERNE DE 
LA VILLE DE PARIS
www.mam.paris.fr
PÁRIZS

2010. 02. 05 — 04. 25.

Claude Parent
Architectural Work/Graphic 
Work
• CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE
www.citechaillot.fr
PÁRIZS 

2010. 01. 20 — 05. 02.

PERGOLA
• PAKAIS DE TOKYO
www.palaisdetokyo.com
PÁRIZS

2010. 02. 19 — 05. 16.

Gilles Saussier
Le Tableau de chasse
• LE POINT DU JOUR
www.lepointdujour.eu
CHERBOURG-OC T E V ILLE

2010. 03. 06 — 06. 06.

Crime and Punishment. 
1791–1981
• MUSÉE D’ORSAY
www.musee-orsay.fr
PÁRIZS

2010. 03. 16 — 06. 27.

Ben 
Retrospective
• MUSÉE D'ART 
CONTEMPORAIN DE LYON
www.moca-lyon.org
LYON

2010. 03. 03 — 07. 11.

Beat Takeshi Kitano
Gosse de peintre
• FONDATION CARTIER
www.fondation.cartier.com
PÁRIZS

2010. 03. 11 — 09. 12.

H o l l a n d i a

Alexander Rodchenko
Revolution in Photography
• FOAM_FOTOGRAFIEMUSEUM 
AMSTERDAM
www.foam.nl
A MSZ T ERDA M

2009. 12. 18– 2010. 03. 17.

Elizabeth Peyton
Live Forever
• BONNEFANTENMUSEUM
www.bonnefanten.nl
M A A S T RICH T

2009. 10. 18 — 2010. 03. 21.

Nicholas Nixon
The Brown Sisters
• NEDERLANDS FOTOMUSEUM
www.nederlandsfotomuseum.nl
ROT T ERDA M

2010. 01. 09 — 03. 28.

Made in Holland / Dutch 
Inventions
• ROTTERDAM KONSTHAL
www.kunsthal.nl
ROT T ERDA M

2009. 12. 19– 2010. 04. 05.

German Expressionism 
1905–1913
• GRONINGER MUSEUM
www.groningermuseum.nl
GRONINGEN

2009. 12. 13 — 2010. 04. 11.

Portscapes
• NETHERLANDS 
ARCHITECTURE INSTITUTE
http://www.boijmans.nl
ROT T ERDA M

2010. 01. 30 — 04. 25.

Carsten Höller
Divided Divided
• NETHERLANDS 
ARCHITECTURE INSTITUTE
http://www.boijmans.nl
ROT T ERDA M

2010. 02. 06 — 04. 25.

MORALITY — ACT IV: I 
Could Live in Africa
MORALITY — ACT V: Power 
Alone
•  WITTE DE WITH 
www.wdw.nl
ROT T ERDA M

A MSZ T ERDA M

2010. 02. 20 — 04. 25.

Sonic Acts
• NETHERLANDS MEDIA ART 
INSTITUTE
www.montevideo.nl
A MSZ T ERDA M

2010. 02. 25 — 05. 01.

Sophie Calle
Talking to Strangers
• DE PONT MUSEUM VOOR 
HEDENDAAGSE KUNST
www.depont.nl
T ILBURG

2010. 01. 23 — 05. 16.

QUICKSCAN NL#01
• NEDERLANDS FOTOMUSEUM
www.nederlandsfotomuseum.nl
ROT T ERDA M

2010. 01. 16 — 05. 26.

Haute Couture — Voici Paris!
• GEMEENTEMUSEUM DEN 
HAAG
www.gemeentemuseum.nl
HÁG A

2010. 02. 19 — 06. 06.

Ari Marcopoulos
It might seem familiar 
• FOAM_FOTOGRAFIEMUSEUM 
AMSTERDAM
www.foam.nl
A MSZ T ERDA M

2010. 02. 27 — 06. 16.

Paul Graham
a shimmer of possibility 
• FOAM_FOTOGRAFIEMUSEUM 
AMSTERDAM
www.foam.nl
A MSZ T ERDA M

2010. 04. 02 — 06. 16.

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 u x e m b u r g

Le meilleur des mondes (Du 
point de vue de la collection 
Mudam) 
• MUDAM LUXEMBOURG
www.mudam.lu
LUXEMBOURG

2010. 01. 30 — 05. 23. 

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

Progress Reports: art in an 
era of diversity
• INIVA (INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL VISUAL ARTS)
www.iniva.org
LONDON

2010. 01. 28 — 03. 13. 

Candice Breitz
Factum
• WHITE CUBE (HOXTON 
SQUARE)
www.whitecube.com
LONDON

2010. 02. 12 — 03. 20.

Mark Rothko
The Seagram Murals 
• TATE LIVERPOOL
www.tate.org.uk
LI V ERP OOL

2009. 10. 02 — 2010. 03. 21.

Tim Etchells
• GASWORKS
www.gasworks.org.uk
LONDON

2010. 02. 05 — 03. 28.

Carlos Amorales
• CORNERHOUSE
www.cornerhouse.org
M ANCHES T ER

2010. 03. 05 — 03. 28.

Franz Ackermann
Wait
• WHITE CUBE (MASON'S YARD)
www.whitecube.com
LONDON

2010. 02. 10 — 04. 01.

The Unilever Series: 
Miroslaw Balka 
• TATE MODERN
www.tate.org.uk
LONDON

2009. 10. 13 — 2010. 04. 05.

Jane Bown Exposures
• NATIONAL PORTRAIT 
GALLERY
www.npg.org.uk
LONDON

2009. 12. 01 — 2010. 04. 05.

Exchange Mechanism
• BELFAST EXPOSED, BELFAST
www.belfastexposed.org
BELFA S T

2010. 02. 11. — 04. 09.

DLA Piper Series: This is 
Sculpture 
• TATE LIVERPOOL
www.tate.org.uk
LI V ERP OOL

2009. 05. 01 — 2010. 04. 11.

Afro Modern: Journeys 
through the Black Atlantic 
• TATE LIVERPOOL
www.tate.org.uk
LI V ERP OOL

2010. 01. 29 — 04. 15.

Arshile Gorky
A Retrospective
• TATE MODERN
www.tate.org.uk
LONDON

2010. 02. 10 — 05. 03.

Jordan Baseman
The Most Powerful Weapon in 
this World
• BALTIC CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART
www.balticmill.com
G AT ESHE AD

2010. 02. 06 — 05. 09.

Chris Ofili
• TATE BRITAIN
www.tate.org.uk
LONDON

2010. 01. 27 — 05. 16.

Ron Arad
Restless
• BARBICAN CENTRE
www.barbican.org.uk
LONDON

2010. 02. 08 — 05. 16.

Douglas Gordon
• TATE BRITAIN
www.tate.org.uk
LONDON

2010. 02. 16 — 05. 16.

Jenny Holzer
• BALTIC CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART
www.balticmill.com
G AT ESHE AD

2010. 03. 05 — 05. 16.

Conctructing a New World 
— Van Doesburg and the 
International Avant-Garde
• TATE MODERN
www.tate.org.uk
LONDON

2010. 02. 04 — 05. 16.

Cerith Wyn Evans
• WHITE CUBE (MASON'S YARD)
www.whitecube.com
LONDON

2010. 04. 14 — 05. 22.

Rachel Cunningham, Ellie 
Davies, Richard Kolker
Sight Unseen
• PHOTOFUSION
www.photofusion.org
LONDON

2010. 04. 09 — 05. 21. 

Angela de la Cruz
After
Anna Maria Maiolino
Continuous
• CAMDEN ARTS CENTRE
www.camdenartscentre.org
LONDON

2010. 04. 01 — 05. 30.

Joana Hadjithomas and 
Khalil Joreige / Eileen 
Simpson and Ben White
I Want to See / Struggle in 
Jerash
• GASWORKS
www.gasworks.org.uk
LONDON

2010. 04. 16 — 05. 30.

Irving Penn
Portraits
• NATIONAL PORTRAIT 
GALLERY
www.npg.org.uk
LONDON

2010. 02. 18 — 06. 06.

Johanna Billing
I’m Lost Without Your Rhythm
Maria Pask
Déjà vu
• MODERN ART OXFORD
www.modernartoxford.org.uk
OXFORD

2010. 04. 17 — 06. 06.

'We are all mad here': Alice 
in popular culture
• V&A
www.vam.ac.uk
LONDON

2010. 03. 05 — 06. 12.

Raqs Media Collective
The Things That Happen 
When Falling in Love 
• BALTIC CENTRE FOR 
CONTEMPORARY ART
www.balticmill.com
G AT ESHE AD

2010. 04. 02 — 06. 20.

Relics of old London: 
Photography and the spirit 
of the city
• ROYAL ACADEMY OF ARTS
www.royalacademy.org.uk
LONDON

2010. 02. 10 — 06. 22.

Henry Moore
• TATE BRITAIN
www.tate.org.uk
LONDON

2010. 02. 24 — 08. 08.

David Adjaye
Urban Africa
• DESIGN MUSEUM
www.designmuseum.org
LONDON

2010. 03. 31 — 09. 05.

N é m e t o r s z á g

Baselitz
30 years of sculpture
• STAATLICHE KUNSTHALLE 
BADEN-BADEN
www.kunsthalle-baden- 
baden.de
B ADEN-B ADEN

2009. 11. 24 — 2010. 03. 11.

“Where is the wind, when it 
doesn't blow — Political 
Comics form Albrecht Dürer 
to Art Spiegelman”
• KUNSTVEREIN IN HAMBURG
www.kunstverein.de
HA MBURG

2009. 12. 19 — 2010. 03. 14.

Kurt-Schwitters-Preis 2008 
für die Bildende Kunst der 
Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung: Tacita 
Dean
• SPRENGEL MUSEUM
www.sprengel-museum.com
HANNOV ER

2009. 11. 29 — 2010. 03. 28.




