
11 óra:            Tárlatvezetés kurátorral I. (Sipőcz Mariann)

12.30 óra:         Tárlatvezetés kurátorral II. (Simándi Katalin)

14-14.45 óra:    Filmvetítés Simándy Józsefről

 15-16 óra:             „Ki nyer ma?”- Játék és muzsika 60 percben
                             Közreműködik: Czigány György költő, 
                             zenei szerkesztő

16-17 óra:            Vendégeink: Rost Andrea operaénekes
                             és Harazdy Miklós  zongoraművész
                             Beszélgetőtárs: Sediánszky Nóra dramaturg

17-17.30 óra:      Bánk bán-jelmez a kiállításban 
                             Bemutatja: Tordai Hajnal  jelmeztervező

17.30-18.30 óra: Vendégeink: Berczelly István operaénekes
                             és Kováts Kolos operaénekes
                             Beszélgetőtárs: Ókovács Szilveszter, 
                             a Magyar Állami Operaház főigazgatója

               Belépő: 500 Ft

FINISSZÁZS

Helyszín: Bajor Gizi Színészmúzeum (1124 Budapest, Stromfeld Aurél utca 16.)
Megközelíthető a 112-es, 105-ös autóbuszokkal, valamint az 59-es villamossal. Nyitva: szerdától vasárnapig 14.00–18.00 

2017. március 5. vasárnap

A kiállítás létrejöttét támogatta: Együttműködő partnerek:

A „Háromszázezer magas Cé – SIMÁNDY 100” című kiállítás 2017. március 05-ig látogatható.
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Vlad Nancă (Bukarest, 
1979) – többek között – a 
városlakók által kreált, a 
parkolóhelyek foglalására 
szolgáló barkács-konst-
rukciókat alkotta újra, 
Nona Inescu (Bukarest, 
1991) a városi (gyom)
növényeket, hernyórágta 
levélszerkezeteket tanul-
mányozva jutott el újfajta 
megjelenítésmódokig.

NONA INESCU, 
VLAD NANCĂ: 
LÉGGYÖKEREK

R ejtélyesnek és enigmati-
kusnak is nevezhetnénk 

ezeket a tárgyakat, ha nem 
hétköznapi jelenségekből 
indulnának ki. Csakhogy 
itt a legsimább papucs is 
meghökkentővé és el-
gondolkodtatóvá válik.

 � Trapéz
� MÁRCIUS 10-ig
 k–p: 12.00–18.00
�  INGYENES 
� trpz.hu

FÜGGETLEN OBJEKTÍV

A függetlenség fogalma és értelmezései egyé-
ni és kollektív szinten – ez fűzi össze az észa-

ki rokonok fotográfusainak anyagából álló ki-
állítást, amelyet egy fi nn kurátor jegyez.

 � Capa Központ
� MÁRCIUS 5-ig, h–p: 14.00–19.00, szo–v: 11.00–19.00
� 800 Ft / 1500 Ft    � capacenter.hu

SZÁSZ LILLA: A MI HÁZUNK

A fotográfus saját személyes archívumát is hasz-
nálta a koncepcióhoz. Központi elem a nagy-

szülők háza, és a sorozat arról is szól, milyen ki-
szakadni a falusi létből a nagyváros kedvéért.

 � 2B Galéria    �  MÁRCIUS 10-ig, k–cs: 12.00–16.00, p: 14.00–18.00
�  INGYENES     �  2b-org.hu
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A szocialista 
művészet jelképei

Mielőtt simán csak önkényuralmi jelképeknek minősíte-
nénk minden szimbólumot, amit a régi rendszer hiva-

talos művészete használt, gondoljunk arra, hogy nemcsak 
sarló, kalapács, vörös csillag volt, hanem sok egyéb, a nyitott 
könyvtől a napsugaras pajzsokig, búzakalásztól fogaske-
rékig, de ennél kevésbé evidens képi elemek, motívumok 
is. Jól dokumentált, kézikönyvekben meghatározott volt 
mindezek elvárt és ideológialiag helyes használata. Nos, 
ezt a vizuális örökséget, a szocialista ikonográfi át kritika-
ilag értelmezi újra ez a kiállítás, a kelet- és közép-európai 
kortárs művészet csúcsneveivel. Európának ezen a felén 
van mivel szembenéznünk. Nehezen elbliccelhető házi 
feladat, és most éppen az a hely, az Open Society Ar chives 
nyúl a témához, amely a közelmúlt feltárásában eddig is 
izgalmas munkát végzett, és igen nagy archívummal is 
bír erről a szerencsére lezárult történelmi időszakról.

 � Blinken OSA Archívum / Centrális Galéria
� MÁRCIUS 19-ig, k–v: 10.00–18.00
�  INGYENES 
� osaarchivum.org
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LIZ NIELSEN: 
SNAKE CHARMER

A nalóg fotó alapú mun-
kák, amelyek pont nem 

úgy néznek ki, mintha fotók 
volnának, és éppen ettől 
lenyűgözőek. Fiatal New 
York-i művész transzcen-
dens kalandjai Budapesten.

 � Horizont Galéria
� MÁRCIUS 22-ig
 k–p: 14.00–20.00,
 szo: 12.00–18.00
�  INGYENES 
� horizontgaleria.hu

SÜVEGES RITA:
AROMATERÁPIA

Miként szerveződnek 
egésszé a fragmen-

tumok? Hogyan zajlik a 
szubjektív észlelés fo-
lyamata a művészetben? 
Képcsoportok, képpárok, 
mint a molekulák, amelyek 
atomokká állnak össze. 

 � Inda Galéria
� MÁRCIUS 31-ig
 k–p: 14.00 –18.00
�  INGYENES 
� indagaleria.hu

MÁRCIUS

www.papageno.hu     41 

RUDAS KLÁRA:
ÁBRÁK A VALÓSÁGBAN

A z absztrakció nem mint 
stílus, hanem mint mód-

szer érdekli a fi atal, szinte 
üstökösszerűen berobbant 
művészt. Munkái mögött ott 
van Dziga Vertov Kino-Prav-
da című fi lmje is 1922-ből.

 � Knoll Galéria
� MÁRCIUS 18-ig
 k–p: 14.00–18.30
 szo: 11.00–14.00 
�  INGYENES 
� budapest.knollgalerie.at

SZÜTS 2017

A templomrom impozáns, már-már teátrá-
lis tere igencsak „erős” hely, igazi kihívást je-

lent. Most nagyméretű munkák kerülnek ki, Szüts 
Miklós utóbbi időben készült akvarelljei.

 � Kiscelli Múzeum    �  MÁRCIUS 10-ig, k-v: 10.00–16.00, 
� 800 Ft / 1600 Ft    �  kiscellimuzeum.hu

A JÖVŐ KAPUJA 
/ EGY ÚJ GENERÁCIÓ MŰVÉSZETE JAPÁNBAN

A kétezres évek friss japán művészete, középpontban a 
fordulatot jelentő személyes tematikával. Ránk fér ez a 

dózis, hisz valljuk be, a szigetországról sok a sztereotípiánk.

 � Új Budapest Galéria / Bálna
� MÁRCIUS 12-ig, k–v: 10.00–18.00
� 500 Ft / 1000 Ft
� budapestgaleria.hu/uj
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„Olyan absztrakciós kísér-
leteket szeretnék megmu-
tatni, amelyek az abszt-
rakcióra elsősorban mint 
módszerre és nem mint 
stílusra tekintenek. A kiál-
lítás médiuma arra ad lehe-
tőséget számomra, hogy 
a saját szempontomból 
érvényesnek és érdekes-
nek tűnő utakat egyszerre 
mutassam meg, egymás 
mellé helyezzem, összeha-
sonlítsam.” (Rudas Klára)
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