
Tarr Hajnalka
— Átmeneti tér / Transitional Space

Egymásba szőtt értelmezőszótár lapok, 
szövegek, damilok és fémdrótok. A letisztult, 
egyszerű konceptuális műveiről ismert kép-
zőművész, Tarr Hajnalka az acb Galériában 
mutatja be új munkáit. A kiállított alkotások 
a belső, személyes, pszichológiai terek 
és a valósnak gondolt fizikai világ közötti 
tartományt vizsgálják: összefüggéseket, 
átfedéseket, kapcsolati pontokat, viszony- 
és koordináta-rendszereket. Az átmeneti tér 
fogalmához Tarr az átmeneti tárgyét társítja, 
hiszen mindegyik mű ismétlődő, pótcse-
lekvésként értelmezett alkotási folyamat 
révén jött létre.

Frey Krisztián
— Goethe és Rauschenberg találkozása / 
Encounter between Goethe  
and Rauschenberg

Az 1997-ben elhunyt Frey Krisztián az 
informel és a pop art jeles magyar képvi-
selőjeként vonult be a művészet törté-
netébe. A rendkívül művelt és tájékozott 
Frey saját művészeti módszerét – techni-
kai és filozófia értelemben is – váltakozó 
tempójú gesztusfestészetnek nevezte. 
A több évtizedet Zürichben töltő mű-
vész először rétegzett, átfestett és átírt 
festményeket alkotott, melyekbe köznapi, 
a Fluxusra emlékeztető, néha trágár szö-
vegeket szőtt, majd kísérletezett a számí-
tógépes képalkotással is. A nemrég nyílt 
lakásgaléria az életmű ’60–70-es évekbeli 
időszakából mutat be egy különleges 
válogatást. 

PostContemporary

A kiállítás művészettörténész konceptora, 
a ’70-es évekbeli Elképzelések kitalálója, 
Beke László két éve foglalkozik a „Post-
Contemporary” jelenséggel, ami nem 
egyszerűen új művészeti irányzat, hanem 
inkább helyzet, feltételrendszer, illetve 
állapot. Kortárs művészetről már lega-
lább 25 éve beszélünk, de kétséges, hogy 
negyedszázad múlva fogunk-e. A kiállító 
művészek különböző irányok felé bővítik 
ki a „PostContemporary” fogalmát 50×50 
cm-es műveikkel és statementjeikkel. 
A meghívott alkotók: Sebastian Baden, 
Borsos Lőrinc, ex-artists’ collective, Ke-
rekes Péter János, Kerezsi Nemere, Kis 
Varsó, Kokesch Ádám, Kupcsik Adrián, 
Lepsényi Imre, Stano Masar, Rónai Péter, 
Gróf Ferenc és Szolnoki József.

material, sample, remix  
— Beyond the Obvious

A színtér három meghatározó kereskedel-
mi galériájának összefogásával valósul 
meg a Beyond the Obvious – Kortárs 
nőművészek Kelet-Közép-Európában című 
nemzetközi csoportos kiállítás. A Deák Eri-
ka Galériában bemutatott material, sample, 
remix alcímet viselő válogatás az egy-
szerű eszközkészlettel, redukált szín- és 
formavilággal dolgozó, főként az időtlen 
absztrakció felül érkező régióbeli művé-
szeket gyűjti össze. Akik kisajátítják és új 
összefüggési rendszerbe helyezik az isme-
rős mintázatokat, remixelve és átírva a már 
meglévő anyagokat. Kiállítók: Alicja Bi-
elawska, El-Hassan Róza, Vlatka Horvat, 
Denisa Lehocka, Kristina Schuldt, Ekateri-
na Shapiro-Obermair és Tivadar Andrea.

3B abstractions

A három B megfejtése: Buenos Aires, Barce-
lona és Budapest. A Flux Galéria az abszt-
rakt expresszionista festészet dél-amerikai, 
mediterrán és keleti-európai áramlatainak 
találkozópontjává válik egy kiállítás erejéig. 
Hat fiatal képzőművész – egy Buenos Aires-
ből, kettő Barcelonából, három Magyaror-
szágról – színeken, gesztusokon és abszt-
rakción alapuló műveikkel telíti meg a teret. 
A résztvevők: Baráth Áron, Bánki Ákos, 
Daniel Callori, Agustin Eyssartier, Carlos 
Puyol és Szentgróti Dávid.

Kiss Adrian — Sunfucked

A Londonban tanult Kiss Adrian a legfiata-
labb nemzedék képviselőjeként több nagy-
szabású kiállításon vett részt az elmúlt 
évben Budapesten. Alkotói tevékenysége 
során organikus mintákat, geometriai struk-
túrákat, hagyományos és ipari anyagokat 
szerepeltet újszerű összefüggésrendszeben. 
A nemrég nyílt Horizont Galériában bemuta-
tott legújabb munkái jelképes elmélkedések 
az idő, a változás és az állandóság kérdése-
iről. Homokos strand, sós tengervíz, nyári 
leégés és természetközeli installációk.

self > body > subjective history
— Beyond the Obvious

A színtér három meghatározó kereskedelmi 
galériájának összefogásával valósul meg 
a Beyond the Obvious – Kortárs nőművé-
szek Kelet-Közép-Európában című nemzet-
közi csoportos kiállítás. Az INDA Galériában 
látható self > body > subjective history 
alcímet viselő válogatáson látható művek 
érzékenyek, végtelenül személyesek, újra-
értelmezve a régió kollektív történelmét és 
kritizálva a bevett testkép-normákat. Kiállító 
művészek: Chilf Mária, Gáldi-Vinkó Andrea, 
Agnieska Grodzinska, Moizer Zsuzsa, Ioana  
Nemes, Pavla Scerankova és Tranker Kata.

Fodor János — Lazarus taxon

Fodor János kiállítása a dizájn, a bútorter-
vezés, a képzőművészet és a szobrászat 
határait mossa el. A galériatér átalakul 
bemutatószobává, megidézve a kommersz 
bútoráruházak mesterséges enteriőrjeit, 
tele „személyes” tárgyakkal és képekkel. 
A sajátos miliő felvázolja egy alternatív élet-
stílus elemeit, miközben egymáshoz han-
golja a lakberendezést és az álomvilágot, 
a kintit és a bentit, az igazat és a hamisat.

J. Nagy András 
— Senki nem látta kétszer / 
No one saw it twice

J. Nagy András Magyarországon született, 
de Bronxban és Brooklynban nőtt fel,  
évtizedek óta a világot járja és fényképezi. 
Fekete-fehér fotóin utcák, üzletek, parkolók, 
építkezési területek, közlekedési eszközök 
és aluljárók tűnnek fel az őt körülvevő társa-
dalom pillanatfelvételeiként. 2010 óta tartó új 
sorozatán az utcán élő hajléktalanok életét 
követi Budapesten és más európai váro-
sokban, a saját maga által készített, rejtett 
kamera különleges szemszögén keresztül. 
Felvételi az átmeneti, mulandó és pusztuló te-
reket, s a benne megjelenőket mutatják meg.

lossonczy Tamás

A 2009-ben elhunyt Lossonczy Tamás a 20. 
század közepi modern magyar festészet egyik 
nagy mestere volt, a bioromantika tekinté-
lye és az Európai Iskola egyik kulcsfigurája. 
A Körmendi Galériában látható papírmun-
káiról írta még évekkel ezelőtt: „Toll, ceruza, 
ragasztások, millió kísérlet, szeszélyek. Befe-
jezetlenek, gyűröttek, eldobottak, újra elővet-
tek, elkentek, lágyak, dallamosak, kőke-
mény rajzok. Klasszicisták, nonfiguratívok, 
geometrikusok, amorfok. Festői fortyogások, 
éretlenek, túlérettek, unalmasak, érdekesek. 
Fájdalmas, siralmas és humoros. Művészi 
bolyongások, szóval forró anyag ez, melyből 
leszűrve festem képeimet fenn a műteremben.”

Inside Out

Hogyan formálják a társadalmi elvárások 
és a személyes vágyak az egyén akaratát? 
Az Inside Out című csoportos kiállításon 
különféle nemzedékekhez tartozó kortárs 
művészek válaszolnak a kérdésre. Feltárul 
az elvágyódás és az itthon maradás lelki hát-
tere, női főszereplőkön keresztül, Schopen-
hauerrel fűszerezve. A művek központjában 
– legyen az beállított fotó, koncept szabás-
minta vagy videóinstalláció – a közösségi és 
a személyes közötti erők dinamikája áll. A ki-
állításon Gellér B. István, Szendrő Veronika, 
Tihanyi Anna és Vincze Ottó mellett az észt 
Marge Monko munkái szerepelnek.

losonczy István  
— Bejáratlan terek / 
Undiscovered Spaces

A kiállítás gerincét egy többé éve készülő, 
nagyméretű, végtelenül aprólékosan meg-
festett festmény adja, a Bejáratlan terek. 
A kép egy platánokból álló fasort ábrázol 
valahol a Balaton-parton. A pécsi egyetemen 
tanító művész valódi festői kutatást végzett 
a téma körül, gondosan analizálva a fák 
csavarodó forgástestét, a platánkéreg egy-
másba kulcsolódó mintázatát, az egyedileg 
kidolgozott közeli leveleket és a legtávolabbi 
lombok mikro-pointilizmusát. A távoli síkok-
ra is érvényes tűéles festésmód rávilágít a kép 
által feltárt „rendszerszintű problémákra”. 

Horváth Csaba Árpád 
— Következmény / Fallout

A NextArt Galéria művésze installációk 
segítségével szerkeszti meg a második 
világháború utáni európai történelem egy 
lehetséges szubjektív olvasatát. A kiállított 
objektek valóban létező tárgyak és épü-
letek újraértelmezett elemeiből készültek. 
Az animáció, a szobrok, a reliefek és a fo-
tók a hidegháború óta újra és újra feltáma-
dó civilizációs félelmekkel foglalkoznak, 
megidézve a modern építészetet, a struk-
turalista filozófiát és a televízió hőskorát. 
Szerencsekerék, nukleáris pernye, fordított 
diadalív és globális terrorizmus.

Szörényi Beatrix 
— Szuperpozíció / Superposition

A szuperpozíció, azaz a lehetőségek közötti 
nem-választás adta köztes állapot Szöré-
nyi Beatrix kiállításán a megfigyelés megfi-
gyelése felé tereli a nézőt. A fiatal művész 

azt vizsgálja, hogy mi történik a dolgok-
kal, amikor nézzük őket, és mi történik 
velünk, miközben magunkat is belelátjuk 
ebbe a nézésbe. A tudományos gondolko-
dás és a vizualizáció néha megnyugtatóan 
rendteremtő, máskor korlátozó jellege egy-
szerre nyilvánul meg a konceptuális mű-
tárgy-együttes kaleidoszkópjában.

Győrffy László 
— Balhüvelykem bizsereg, gonosz lélek  
közeleg / By the pricking of my thumbs,  
something wicked his way comes

A Várfok Galéria 25 éves jubileumi őszi 
évada a pesti horrorszíntér egyik fene-
gyerekének, Győrffy Lászlónak az egyéni 
kiállításával veszi kezdetét. A Balhüvely-
kem bizsereg, gonosz lélek közeleg című 
tárlat íve számos műfajt érint, a horror 
filozófiájától kezdve, a poszthumán bio-
lógián keresztül, a teremtéstörténetig és 
a világvégéig. Izgalmas koktél: rézkarcok, 
festmények, kerámiaszobrok, apokalipszis, 
mutáns esztétika, teremtő nélküli genezis, 
fekete szivárvány, ős féreg és a címadó 
vészbanyák dala a Macbethből.

Rácmolnár Sándor 
— Efemer 55 / Ephemeral 55

A 25 éves Várfok Galéria ünnepi programjá-
nak második állomása az 55. születésnapját 
ünneplő Rácmolnár Sándor egyéni kiállítá-
sa a Project Roomban. A cím a szubjektív 
és az objektív idő kettősségére utal. Az 55-
ös szám az életkort, az efemer szó pedig 
a múlékonyt és az átmenetit jelöli, amikor 
az emlékek, a tanulás és az inspirációk által 
teremtett viszonyrendszer a hétköznapi 
logikától eltérő, kreatív univerzumként jele-
nítődhet meg – akár képzőművészeti alkotá-
sok formájában. A bemutatott papírmunkák 
Rácmolnár ötletes anyaghasználatáról, iro-
nikus attitűdjéről és a nosztalgiát felerősítő 
naiv rajzmodoráról árulkodnak.

mapping / archiving: subjective museum
Beyond the Obvious

A színtér három meghatározó kereske-
delmi galériájának összefogásával való-
sul meg a Beyond the Obvious – Kortárs 
nőművészek Kelet-Közép-Európában című 
nemzetközi csoportos kiállítás. A VILTIN 
Galériában látható mapping / archiving: 
subjective museum alcímet viselő együttes 
az archívumteremtés különféle módozatait 
jártja körül, Petra Feriancova, Navratil Judit, 
k.r.u.ž.o.k., Marketa Othova és Katarina Po-
liacikova munkáinak segítségével. Bármit 
is archiválunk vagy gyűjtünk, megváltoztat-
juk vele a tárgy funkcióját, jelentését, sőt, 
a munka során saját magunkat is!

Harmadik típusú találkozások / 
Close Encounters of the Third Kind

A Gallery Weekend Budapest központi kiál-
lítótermében (egy Fővárostól kapott pop-up 
helyszínen) megvalósított csoportos tárlat 
a kortárs képzőművészetre hangolt „harma-
dik típusú találkozás” lehetőségét kínálja. 
Nem ad mesterkulcsot a sokszínű kortárs 
képzőművészet dekódolásához, de elvezet 
a randevú első helyszínére, miként Claude 
Lacombe odavezényelte embereit – Spielberg 
1977-es sci-fi klasszikusában – az  UFO-le-
szállópályához, hogy megindulhasson 
a kommunikáció a két fél között.

A két-két órás, galériák között cirkáló túrák 
11.00, 13.00, 15.00 és 16.00 órakor indulnak 
párhuzamosan négy helyszínről: a Várfok 
Galériából, a Deák Erika Galériából, a Chi-
mera-Projectből és a GWB központjául is 
szolgáló Weekend House-ból. Minden túra 
két óráig tart és négy galériát érint, ahol 
minden esetben rövid tárlatvezetést kapnak 
a csoportok tagjai. Keresse önkénteseinket 
az induló galériáknál!

I. kör
— Várfok Galéria (és Várfok Project Room) 
—  [villamos] — Körmendi Galéria  
— NextArt Galéria — Art+Text Budapest

II. kör 
— Deák Erika Galéria — Neon Galéria
— Horizont Galéria — Knoll Galéria

III. kör 
— Chimera-Project — INDA Galéria  
— VILTIN Galéria — acb Galéria

IV. kör 
— Weekend House — Molnár Ani Galéria 
— TRAPÉZ — Kisterem — FLUX Galéria 

PÉNTEK / szeptember 11.
 
18.00 – 21.00 —  A Beyond the Obvious 
– Kortárs Nőművészet Közép-Kelet-
Európában c. kiállítás megnyitója három 
helyszínen: Deák Erika Galéria, VILTIN 
Galéria és INDA Galéria
 
18.00 — FLUX Galéria – a 3B abstractions  
c. csoportos kiállítás megnyitója
 
19.00 — NextArt Galéria – Horváth Csaba 
Árpád Következmény c. kiállításának 
megnyitója
 
19.00 — TRAPÉZ – Szörényi Beatrix 
Szuperpozíció c. kiállításának megnyitója
 
19.00 — Knoll Galéria – András J. Nagy 
Senki nem látta kétszer c. kiállításának 
megnyitója
 
21.00 – 24.00 — A GWB és a Harmadik 
típusú találkozások c. kiállítás megnyitó 
partija a GWB főhadiszállásán, a Weekend 
House-ban
 
SZOMBAT / szeptember 12.
 
13.00 – 15.00 —  Topor Tünde és Winkler Nóra 
tárlatvezetése a Beyond the Obvious – Kortárs 
Nőművészet Közép-Kelet-Európában c. 
kiállítás három helyszínén: Deák Erika Galéria 
> VILTIN Galéria > INDA Galéria

15.00 — Galéria Neon – Losonczy István 
tárlatvezetése a Bejáratlan terek c. kiállításán
 
16.00 — Chimera-Project – Beke László 
tárlatvezetése a PostContemporary c. 
kiállításon
 
17.00 — Molnár Ani Galéria – Marge Monko 
Dear D. című filmjének levetítése és Skype-
interjú a művésszel (angol nyelven)
 
17.00 — Várfok Galéria – Győrffy László 
tárlatvezetése a Balhüvelykem bizsereg, 
gonosz lélek közeleg c. kiállításán +18

VASÁRNAP / szeptember 13.
 
11.00 — NextArt Galéria – Reggeli 
a művésszel Horváth Csaba Árpád 
Következmény c. kiállításán (beszélgetés 
Bordács Andrea vezetésével)
 
16.00 — acb Galéria – Tarr Hajnalka 
tárlatvezetése Átmeneti tér c. kiállításán
 
16.00 — TRAPÉZ – Beszélgetés Szörényi 
Beatrixszal Szuperpozíció c. kiállításán
 
17.00 — Várfok Galéria – Győrffy László 
tárlatvezetése a Balhüvelykem bizsereg, 
gonosz lélek közeleg c. kiállításán +18

18.00 — FLUX Galéria – A GWB-t záró 
jazzkoncert: Bori Viktor Garázs Trió feat.  
Horváth Oti

Főtámogatók:

Szervező partner:

Támogatók:

2015. szept. 12-13.

* meghívott galéria, nem egyesületi tag



□
1 acb Galéria
1068 Budapest
Király utca 76.
www.acbgaleria.hu

□
2 Art+Text Budapest*
1054 Budapest
Hovéd utca 3.
www.artplustextbudapest.com

□
3 Chimera-Project
1072 Budapest
Klauzál tér 5.
www.chimera-project.hu

□ 
4 Deák Erika Galéria
1066 Budapest
Mozsár utca 1.
www.deakgaleria.hu 

□
5 FLUX Galéria
1093 Budapest
Lónyai utca 31.
www.fluxgaleria.com

□
6 Horizont Galéria*
1066 Budapest
Zichy Jenő utca 32.
www.horizontgaleria.hu

□ 
7 INDA Galéria
1061 Budapest
Király utca 34. 
www.indagaleria.hu

□ 
8 Kisterem
1053 Budapest
Képíró utca 5.
www.kisterem.com

□ 
9 Knoll Galéria
1061 Budapest
Liszt Ferenc tér 10.
www.knollgaleria.hu

□ 
10 Körmendi Galéria
1055 Budapest
Falk Miksa utca 7.
www.kormendigaleria.hu 

 □
11 Molnár Ani Galéria
1088 Budapest
Bródy Sándor utca 22.
www.molnaranigaleria.hu 

□ 
12 Galéria Neon*
1065 Budapest
Nagymező utca 47.
www.galerianeon.hu 

□ 
13 NextArt Galéria
1054 Budapest
Aulich utca 4–6.
www.nextartgaleria.hu

□ 
14 TRAPÉZ
1053 Budapest
Henszlmann Imre utca 3.
www.trpz.hu

□ 
15 Várfok Galéria
1012 Budapest
Várfok utca 11.
www.varfok-galeria.hu

□ 
16 Várfok Project Room
1012 Budapest
Várfok utca 14.
www.varfok-galeria.hu 

□ 
17VILTIN Galéria
1061 Budapest
Vasvári Pál utca 1.
www.viltin.hu

□ 
18 Weekend House*
1053 Budapest
Kossuth Lajos utca 14–16.
(GWB központ, volt Rögtön Jövök Galéria)
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