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  Galériás program  

acb Attachment – Szombathy Bálint: Stemplik
Szombathy Bálint a Jugoszláviában a '60-as 
években jelentkező „új művészeti gyakorlat” egyik 
központi, nemzetközi jelentőségű alakja, aki 

különböző műfajokban és médiumokban dolgozik. A ma is aktív alkotó alakítója volt 
azoknak a progresszív és radikális művészeti törekvéseknek, amelyek meghatározták 
egy kánonon kívüli áramlat hitvallását, és megalapozták a kortárs délszláv és kelet-
európai művészetet. Első acb Galériában (az Eötvös utcai „attachment”-ben) 
rendezett kiállítása az alkotó pecsétművészetébe nyújt betekintést, felelevenítve a 
korai, legintenzívebb korszakát.

acb Galéria – Igor és Ivan Buharov: Mindent beleértve
Szilágyi Kornél és Hevesi Nándor húsz éve dolgozik együtt az Igor és Ivan Buharov 
álnév alatt, számtalan mozgóképet készítve a kísérleti filmtől az animációig. Az acb 
Galéria belső udvarból nyíló kiállítóterében most legújabb alkotásuk, A bátorság 
fertőző című multimédiás installáció látható.

Deák Erika Galéria – Moizer Zsuzsa: Dolgok
A fiatal festőnemzedéket képviselő Moizer Zsuzsa – a két évvel ezelőtti installációja 
után – ismét figurális olajfestményekkel jelentkezik. Az új képek formai világában most 
az ember és környezete dominál. A figura már-már feloldódni látszik az őt körülvevő 
világban – kert, növények, állatok, a gyerekkor világa, ember nélküli terek, meleg és 
hűvös színek kontrasztjai és különös fények jellemzik az új festményeket.

Faur Zsófi Galéria – Péter Ildikó: Borders
A fiatal fotós, Péter Ildikó Borders (Határok) című új sorozata a schengeni egyezmény 
hatálybalépését követően megszűnt határátkelőket és a környékbeli településeket, 
illetve magát a határvonalat dokumentálja. A fotográfus az elhagyott épületek mellett 
lefényképezte az újonnan megnyílt „átkelőhelyeket” is, a közúti, gyalogos vagy 
kerékpáros utakat, amelyek más-más kultúrákat, szokásokat és nyelveket kötnek 
össze.

Higgs Mező – Komoróczky Tamás: A tejleves* mint erőltetett egzisztencialista 
metafora
A kilencvenes években színre lépett intermédiások egyik kulcsfigurája, Komoróczky 
Tamás újabb létértelmező kiállítással áll elő az egy éve működő, non-profit galériában. 
A „tejleves”, az egzisztencializmus címben megidézett metaforája azokat a „hamis” 
popzenei albumokat jelöli a szakzsargonban, amelyeket a – másik kiadóhoz 
átszerződött – zenészek már csak azért készítettek el, mert kötötte őket a 
lemezszerződés. Komoróczky gondolatkísérletében az életet egynemű „tejlevessé” 
változik, megterítve az asztalt a szükségszerűnek és a kötelezőnek.

INDA Galéria – Az egész mozgása
A Bécsben és Szófiában élő Kamen Stoyanov képzőművész egy nemzetközi 
csoportos kiállítást rendezett az őt is képviselő pesti lakásgalériában. Az egész 
mozgása címet viselő anyag a mobilitás kortárs képzőművészeti módozatait dolgozza 
fel. Az egyik külföldi vendégművész, Aldo Giannotti – az időjárás-jelentéseket követve 



– a legnaposabb helyekre autózik a kiállítás ideje alatt, a kurátor Szófiából lohol a 
megnyitóra, Nicolas Muller a Mont Blanc-ra viszi a galéria makettjét, Keller Diána 
pedig animációt készített egy mozgó földgömbről. Kiállító művészek: Fanni 
Futterknecht, Aldo Giannotti, Zuzanna Janin&Kamen Stoyanov, Keller Diána, Esther 
Kempf, Nicolas Muler és Miryana Todorova.

INDA Galéria (Project Room) – Kicsiny Balázs: Killing Time IV (Elütni az időt IV.)
A középgeneráció egyik oszlopos tagjának, Kicsiny Balázsnak Killing Time IV (Elütni  
az időt IV.) című multimédia installációja először mutatkozik be Budapesten, az Inda 
Galéria most megnyitott projekttermében. A nagy szabású mű 2012-óta megjárta már 
Saint Louis-t, New Yorkot és Turkut is. A felöltöztetett, életnagyságú műanyag bábuk 
különös, színpadias felállást jelenítenek meg, „megfagyott” performanszként. A 
Szakács, a Pincérlány és a Gyászoló házaspár négyese olyan zárt közösséget alkot, 
ahol mindenki mindenkit figyel a katonai sisakra szerelt kamerákon keresztül.

Kisterem – Kaszás Tamás
Az ökológiai kérdések iránt elkötelezett alkotásokat készítő Kaszás Tamás azon fiatal 
magyar művészek egyike, akik a nemzetközi porondon is sikeresen mozognak. A 
most bemutatott Kunyhó Torony című installációja nemrég érkezett vissza a világ 
egyik legfontosabb kortárs képzőművészeti seregszemléjéről, a Sydneyi Biennáléról. 
A Dexion acélprofilokra szerelt polcokon kicsiny házak makettjei sorakoznak: a 
modern utópiák építményei egy katasztrófa utáni jövőbe teleportálva.

Kisterem II. – Felsorolás III.
Válogatás a Kisterem galéria művészeinek friss munkái közül. Képek idős és fiatal 
absztrakt festőktől, modern használati tárgynak látszó objektek, kísérleti grafikák és 
szobrokból épített installációk. Résztvevő művészek: Albert Ádám, Fodor János, Káldi 
Katalin, Keserü Ilona, Kis Varsó, Kokesch Ádám, Sugár János, Sugár János–Bori 
Bálint, Szegedy-Maszák Zoltán, Szíj Kamilla, Szinyova Gergő és Vécsei Júlia.

Knoll Galéria – Birkás Ákos: A fogoly
Az alapításának huszonötödik évfordulóját ősszel ünneplő galéria rendhagyó 
kiállítással készül a GWB-re. A tárlat középpontjában Birkás Ákos Budapesten eddig 
még be nem mutatott, de már önálló tanulmányban elemzett (Hornyik Sándor írása), 
A fogoly (51 ZKM) című festménye áll. A 2005-ös műben a művész a médiában 
„csuklyás férfi”-ként híressé vált, ikonikus képet társítja ismerősei pillanatfelvételekről 
származó portréival. Érintkezik vajon a magánszféra és a mediatizált valóság? Birkás 
Ákos saját maga nyújt bevezetést mindehhez szombat délelőtt a Liszt Ferenc téri 
lakásgaléria termeiben, körülvéve a képet megelőző és kísérő festményekkel és 
dokumentációval.

Körmendi Galéria – Gádor Magda
Gádor Magda – a magyar kerámiaművészet nagymesterének, Gádor Istvánnak a 
lánya – több mint hat évtizede készíti szobrait és rajzait. A hetvenes évekig 
elsősorban terrakottával és kővel dolgozott, majd eljutott a legkevésbé nemes 
nyersanyagig, a betonig. Három évtizeden keresztül készültek az egyetemes érzelmi 
viszonyokat idéző, elvont, modern állatfigurái (főként madarak), betonból, gyakran 
festékkel borítva. Néhány éve az idős művésznő áttért papírra, fára és hungarocellre. 
A Gádor Magda 90. születésnapját ünneplő kiállítás átfogó képet ad a hol archaikus, 
hol naiv (lásd Jean Dubuffet art brut szobrait!) hangon játszó, ma is élően eleven 
szobrászi életműről.

MissionArt Galéria – Horváth Gábor: Spacemetal 3.0
A kiállítás a miskolci születésű, tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal absztrakt 
festőművész, Horváth Gábor (1974–2008), rövid, de annál termékenyebb 
életművének állít emléket. A Falk Miksa utca közelében bérelt, külsős kiállítási 
helyszínen (Balaton utca 4., volt B55 Galéria) megrendezett bemutatón Horváth pár 



évvel ezelőtt lezárult, intenzív és kísérletező munkásságának a legmeghatározóbb 
eredményei, olaj- és lakkfestményei, valamint alumíniumlemezre szilikonnal festett 
különleges képei láthatók. A nemzetközi kortárs absztrakt trendeket – elsősorban 
Gerhard Richtert – újraértelmező anyagot a sajátos „spacemetal” metafora fogja 
össze.

Molnár Ani Galéria – Cseke Szilárd: I have great desire
A címadó „I have great desire. My desire is great” (körülbelül: „Van nagy vágyam. 
Nagyszerű, amire vágyok.”) felirat eredetileg egy brightoni public art művész alkotása 
a tengerparthoz vezető út támfalán. Az itt élő magyar kolóniánál végzett 
élménygyűjtés után Cseke Szilárd ütköztette egymással a kivándorlók vágyait és 
esélyeit. A középgenerációs művész életművében a migráció témája és a kivándorlás 
lelki mozgatórugói mindig is központi szerepet játszottak. Az új kiállítás absztrakt 
hatású festményeket és elektronikusan vezérelt, újrahasznosított elemekből 
barkácsolt, mobil objekteket ötvöz egész egyedi formában. 

NextArt Galéria – Horváth Dániel: Homo Passanger
A fiatal figurális festő, Horváth Dániel legújabb művei az utazás kérdését 
boncolgatják, azon belül is az utazó ember („homo passanger”) lehetséges helyzeteit 
és gondolatait járják körül. „Utazás közben tudok – mondja a művész több külföldi 
ösztöndíjjal a háta mögött – a legjobban gondolkozni. Ha otthon leülök, a megszokott 
környezetem nem inspirál, mozognom kell, menni valahová. Az utazás ezért 
lehetőség. Van, aki menekül valami elől, van, aki keres valamit. Én az ideális utazást 
üres lélekkel és céltalannak képzelem el. Csupa lehetőség, csupa kreativitás. Ez egy 
fenséges állapot.” Horváth – a rá jellemző módon – kísérletezik most is új 
technikákkal és műfajokkal.

Trafó Galéria – Csákány István: Dioráma
Csákány István az egyik legfontosabb negyven év alatti magyar képzőművésszé vált 
azután, hogy 2012-ben egy monumentális installációjával szerepelt a – világ 
legfontosabb képzőművészeti kiállításának számító – kasseli dOCUMENTA (13)-on. A 
művész nemzetközi karrierjét meghatározó szereplése óta először lép a magyar 
közönség elé önálló kiállítás keretében, új művekkel. A szobrászat határait feszegető 
új projektjének a legrangosabb non-profit kortárs kiállítóterem, a Trafó Galéria ad 
otthont.

TRAPÉZ – Ulbert Ádám: Spiritus Bestiae Faber
Ulbert Ádám a GWB legfiatalabb kiállítója. Az Amszterdamban élő képzőművész az 
internetes információszerzést alapkészségként kezelő új nemzedék képviselője. 
Könnyeden halmoz egymásra alkimista metaforát és tévékészüléket, olajképeket és 
fából eszkábált objekteket. A latinos Spiritus Bestiae Faber című, új kiállításán 
elnagyolt gesztusokra épülő, friss, absztrakt vásznak és szappanszínű 
műanyagvödrökből épített totemoszlopok felelgetnek egymásnak. 

Várfok Galéria – aatoth franyo: Táj fuldokló férfivel... vagy majdnem
A hatvan éves aatoth franyo nagyszabású tárlattal ünnepel a galéria nagy 
kiállítótermében, bemutatva az elmúlt évek termését. A Párizs–Budapest tengely 
mentén élő művész újabban sok időt tölt Thaiföldön, a dzsungel szélén felépített 
műtermében. Az ott megtapasztalt tájélmény, az őserdő mindent elborító növényvilága 
felszabadítóan hatott műveire. Oldott festékhasználat, az alakok hiánya és 
kalligrafikus jelek sűrű hálózata jellemzi kompozícióit. A végtelen tájérzet mellett 
ready-made objektjeivel (utcán talált átfestett fabútorok) aatoth a természet 
pusztítására is reagál, festett tévéivel pedig a média visszás szerepére hívja fel a 
figyelmet. A kiállítás megnyitóját egy többszereplős performansz vezeti fel.

Várfok Project Room – Czigány Ákos: Genezis
A magyar kortárs fotográfiai színtér egyik markáns alakja, Czigány Ákos most 



csatlakozott a Várfok Galériához. Debütáló kiállítására a projektteremben kerül sor. A 
kísérleti szellemet, egyedi nézőpontokat és klasszikus esztétikumot vegyítő Czigány 
három jól ismert, 2009 és 2012 között készült sorozatából látható egy válogatás: a 
belvárosi gangos házak udvarából fotózott Egekből, a könyvek üres oldalait 
reprodukáló Darwin Online-ból és a kiállítótermek világítórendszereit megörökítő A 
művészet fényéből. 

VILTIN Galéria – Kovács Attila: Tér-geometriák
Kovács Attila matematikai alapokon álló, sajátos életművének átfogó kiállítása látható 
a VILTIN Galériában. Kovács a hatvanas években emigrált, hogy az NSZK-ban 
teljesítse ki absztrakt művészeti univerzumát. „Művészet és matematika egy, 
mindegyik a megismerhető ember kifejezési formája” – vallja. Évek óta Budapesten 
él, mind a mai napig komoly sikereket érve el. A VILTIN szombat esti megnyitója 
egyben galériaavató is a Vasvári Pál és a Király utca sarkán található új helyszínen.

Vintage Galéria – Gémes Péter
A modern és kortárs fotográfiának szentelt Vintage most a közel húsz évvel ezelőtt 
elhunyt fotós, Gémes Péter életművéből válogat. Gémes a nyolcvanas–kilencvenes 
évek konceptuális fotóművészetének kiemelkedő képviselője volt. Sajátos 
világítástechnikája segítségével – néha negatív hatású – fekete-fehér fényképeket 
készített testéről és modelljeiről, egyéni úton közelítve a body arthoz.

  Extra programok  

PÉNTEK (szeptember 12.)

19.00 A GWB megnyitója (és a GWB micro c. kiállításé) a Szatyor Bárban
20.00– (kapcsolódó program) Parti a Partizán Műterem és Galéria Dől a bálvány! c. 
kiállításmegnyitója után

SZOMBAT (szeptember 13.)

11.00 Körmendi Galéria – a 90 éves Gádor Magda köszöntése
11.30 Knoll Galéria – Birkás Ákos és Hornyik Sándor megnyitó tárlatvezetése A fogoly 
c. kiállításon
12.30 Kisterem Galéria – Megnyitó tárlatvezetés Kaszás Tamás kiállításán
15.00 Várfok Project Room – Czigány Ákos kiállításának (Genezis) megnyitója
15.00 Faur Zsófi Galéria – Péter Ildikó tárlatvezetése Borders c. kiállításán
16.00 Várfok Galéria – aatoth franyo kiállításának (Tájkép fuldokló férfivel... vagy 
majdnem) megnyitója
17.00 MissionArt Galéria – Horváth Gábor kiállításának (Spacemetal 3.0) megnyitója
18.00 INDA Galéria (Project Room) – Kicsiny Balázs kiállításának (Killing time IV) 
megnyitója és katalógusbemutató; a Project Room felavatása
19.00 VILTIN Galéria – Kovács Attila kiállításának (Tér-geometriák) megnyitója és az 
új galéria felavatása

VASÁRNAP (szeptember 14.)

11.00 Faur Zsófi Galéria – Péter Ildikó tárlatvezetése Borders c. kiállításán
11.00 NextArt Galéria – brunch és tárlatvezetés Horváth Dániel festőművésszel Homo 
Passanger c. kiállításán
19.00 Higgs Mező – Komoróczky Tamás tárlatvezetés A tejleves* mint erőltetett  
egzisztencialista metafora c. kiállításán, és ehhez kapcsolódva különleges esemény 
Matok Zsuzsi food designer közreműködésével


