
JULIAN ROSEFELDT:

Manifesto
H a valamire azt mondhatjuk, hogy bűn kihagyni, akkor 

Rosefeldt munkája biztosan az. Tizenhárom csatornás 
videómunka, azaz fi lmek mennek egymás mellett, apró 
történetek nagy vásznon, tökéletes mozifi lmes szemlé-
lettel megvalósítva – Cate Blanchett-tel a főszerepben. 
Hol punkot, hol anyát, hol szemétfeldolgozóban robotoló 
munkásnőt, tévébemondót, milliomost vagy hajléktalan 
nőt játszik. De nem stílusgyakorlatok ezek, hanem átélt, 
megélt történetek. A szövegek pedig 20. századi művé-
szi manifesztumokból, azaz kinyilatkoztatásokból állnak.  
Csakhogy a dologban az a lenyűgöző, ahogyan a művész 
(fi lmes?) reális szituációkat teremt az elvontságból. Nem 
mellesleg pedig szuperprodukciót látunk: perfekt módon 
összerakott kis mozietűdöket. Muszáj megnézni, tény-
leg. Ritkán látni idehaza olyan műalkotást, amely ennyire 
látványosan mutatja meg, hogy a kortárs képzőművé-
szet ma már szorosan összefügg a társművészetekkel. 

 � Magyar Nemzeti Galéria
� MÁJUS 30.–AUGUSZTUS 12. k–v: 10.00–18.00
� 900 Ft / 1800Ft    �  mng.hu

KÜSZÖB FESZTIVÁL

C sak pályakezdő, új mű-
vészeket mutat be ez a 

fesztivál. Alulról szerveződik 
és a város legizgalmasabb 
helyeit célozza. Azért, hogy 
segítsen átlépni a küszöböt, 
a nézőnek és a művésznek is. 

 � Budapest, több helyszín
� JÚNIUS 10-ig
� kuszobfesztival.
 wordpress.com
 facebook.com/
 kuszobfesztival

TÜRK PÉTER: 
MINDEN NEM LÁTSZIK

E gy majdnem elfelej-
tett magyar művész, 

aki minden korszakában 
okos, gondolkodó műveket 
alkotott. Azt is megpró-
bálta, amit kevesen: val-
lásos, „hites” művészetet 
képviselni a mai korban.

 � Ludwig Múzeum 
� JÚNIUS 24-ig
 k–v: 10.00–20.00
� 1200 Ft / 2400 Ft
� ludwigmuseum.hu

KIÁLLÍTÁS
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A hazai geometrikus absztrakt művészet egyik 
nagyon fontos alakja. Következetes vizuá-

lis építkezés, elmozdulások, eltolódások, ame-
lyek az Univerzumot hozzák be a galériatérbe.

 � Molnár Ani Galéria
� JÚNIUS 30-ig k–p: 12.00–18.00, szo: 11.00–17.00
�   INGYENES 
� molnaranigaleria.hu

HAÁSZ ISTVÁN:

Elmozdulás

El Kazovszkij

T öbb éve nincs már 
közöttünk, de festmé-

nyei hatnak, magatartása 
eleven, és folyton gondol-
kodásra, kérdések felveté-
sére ösztönöz. Nem utol-
sósorban pedig: látványos, 
színes művészet az övé.

 � Várfok Galéria
� JÚNIUS 15.–JÚLIUS 28.
 k–szo: 11.00–18.00
�   INGYENES 
� varfok-galeria.hu
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