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ART MOMENTS SPECIAL EDITION BUDAPEST ARTS



Dear English speaking Thinkers,
WELCOME TO A SPECIAL EDITION OF THINK BUDAPEST. 

Y
ou might notice that the front of this month’s issue

is loaded with previews for a very special event tak-

ing place this month in Budapest. ART MOMENTS is

an artistic tour de force taking place in over 50 venues,

and it all kicks off from the 17th to the 20th, running well

into the month ahead...

To miss it, you would have to be blind (and maybe

even deaf too). This is mostly because we made you this

amazing, handy-dandy map, but we did not have time to

translate it into Braille. Regardless, the locations are clear -

ly marked on this map. The map says it all. We also did

not translate it into English, so it says it all in Magyarul

(yes, that means Hungarian). 

Then again, we are all in Hungary, right? Right! But

that does not mean the Un-Hungarian are also the unin-

vited. Quite the contrary! Art is a language we can all

misunderstand! No matter what your tastes, there is some -

thing for everyone. Bars, restaurants, clubs and, yes,

even the finest of galleries will be hosting these works.

With over 50 locations featuring this art, you are bound

to catch a glimpse, even if by accident, through a drunk-

en haze or as your eyes close in a food coma.

Speaking of tastes, the event also features a Fashion

Walk on the 19th. It is probably the place to go if you are

looking to share your common aesthetic pursuits with

new people. Cart a Think around and ask the cute guy or

gal chattering away in Hungarian (with a copy of Think

of his or her own) to translate for you, and see what hap-

pens!

So, the next time you’re looking for inspiration, pop

into any of the venues outlined in this very special arts

issue. Even if you can’t read Hungarian, Think trusts in

the ability of its readership to follow a map. Well, we

mostly do, (just cheat, keep the magazine with you and

use your mobile phone and/or GPS instead). 

You can also help push someone onto the internation-

al scene through this event. There will be jury-selected

and viewer-voted winners and those winning works will

go on tour throughout Europe. So, be sure to note the

works you like and vote them up on Facebook!
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ALKOHOLOS FILC MAP 26/OLDAL 12: 
1012, Budapest, Várfok utca 15/B.

A.P.A. GALÉRIA - ATELIERS PRO ARTS MAP
42/OLDAL 15: 
1085, Budapest, Horánszky u. 5.

BEM MOZI MAP 23/OLDAL 11: 
1024, Budapest, Margit Krt. 5/B.

BRODY HOUSE MAP 36/OLDAL 14: 
1088, Budapest, Bródy Sándor utca 10.

CAFÉ PANINI MAP 21/OLDAL 10: 
1137, Budapest, Radnóti Miklós u. 45.

CAFE VIAN MAP 44/OLDAL 16: 
1061, Budapest, Liszt Ferenc tér 9.

CAFE VIAN GOZSDU UDVAR MAP 4/OLDAL 6: 
1075, Budapest, Király utca 13 – C
udvar (a Gozsdu Udvarban).

CASTRO BISZTRÓ MAP 9/OLDAL 8:
1075, Budapest, Madách tér 3.

CSENDES CAFE MAP 39/OLDAL 15:
1053, Ferenczy István u. 5.

CSENDES TARS MAP 40/OLDAL 15:
1053, Budapest Magyar u. 18.

COLORBAR MAP 29/OLDAL 13:
1053, Budapest, Magyar u. 22.

CUCUBÁR & BAZÁR MAP 19/OLDAL 10: 
1016, Budapest, Naphegy u. 29.

DOBLO WINE BAR MAP 11/OLDAL 8: 
1072, Budapest, Dob utca 20. 

EKLEKTIKA RESTLOUNGE MAP 46/OLDAL 16: 
1065, Budapest, Nagymező utca 30.

FAHÉJ CAFÉ MAP 6/OLDAL 7: 
1052, Budapest, Semmelweis u. 19.

G13 GALÉRIA MAP 50/OLDAL 17: 
1075, Budapest, Király u. 13.

GALÉRIA NEON MAP 3/OLDAL 6: 
1065, Budapest, Nagymező u. 47 II. em.

GARZON CAFÉ MAP 13/OLDAL 8: 
1075, Budapest, Wesselényi utca 24.

GODOT KÁVÉHÁZ MAP 20/OLDAL 10: 
1075, Budapest, Madách Imre út 8.

HADIK KÁVÉHÁZ MAP 16/OLDAL 9: 
1111, Budapest, Bartók Béla út 36-38.

HYBRID ART OFFICE GALLERY MAP
10/OLDAL 8:
1052, Budapest, Kristóf tér 6-8.

IBOLYA PRESSZÓ MAP 8/OLDAL 7: 
1053, Budapest, Ferenciek tere 5. 

INDA GALÉRIA MAP 1Å/OLDAL 6: 
1061 Budapest, Király u. 34. II. 4.

INNOSHOP MAP 30/OLDAL 13: 
1053, Budapest, Kecskeméti u. 8.

INSTANT MAP 49/OLDAL 17: 
1065, Budapest, Nagymező u.38.

JEDERMANN KÁVÉZÓ MAP 25/OLDAL 11:
1092, Budapest, Ráday utca 58.

JELEN BISZTRÓ MAP 41/OLDAL 15: 
1085, Budapest, Blaha Lujza tér 1.

KATAPULT MAP 34/OLDAL 14: 
1075, Budapest, Dohány u. 1/A.

KLAUZÁL 13 GALÉRIA MAP 2/OLDAL 6: 
1072 Budapest, Klauzál tér 13.

LOLLIPOP MAP 31/OLDAL 13: 
1056, Budapest, Váci u. 45.

MENTA TERASZ MAP 24/OLDAL 11: 
1027, Budapest, Margit Krt. 14.

MAI MANÓ HÁZ MAP 45/OLDAL 16: 
1065, Budapest, Nagymező utca 20.

MINT CAFE MAP 7/OLDAL 7: 
1076, Budapest, Akácfa u. 14.

MIXART MAP 22/OLDAL 11: 
1083, Budapest, Mikszáth tér 3.

MOLNÁR ANI GALÉRIA MAP 35/OLDAL 14: 
1088, Budapest, Bródy Sándor u. 22.

MOST BISZTRÓ MAP 47/OLDAL 16: 
1066, Budapest, Zichy Jenő u. 17.

MOSZKVA TÉR BISZTRÓ MAP 27/OLDAL 12: 
1024, Budapest, Moszkva tér.

MU SZÍNHÁZ GALÉRIA MAP 17/OLDAL 9: 
1117 Budapest, Kőrösy József u. 17.

MUMUS BÁR MAP 12/OLDAL 8: 
1074, Budapest, Dob utca 18.

NEDÜ KÁVÉZÓ ÉS LÉBÁR MAP 43/OLDAL 15: 
1061, Budapest, Nagymező u. 8.

NEXTART GALÉRIA MAP 37/OLDAL 14: 
1054, Budapest, Aulich u. 4-6

ÖTKERT MAP 15/OLDAL 9:
1051, Budapest, Zrínyi u. 4.

PEZSEGŐ BÁR MAP 48/OLDAL 16: 
1065, Budapest, Hajós utca 25.

POLIS CAFFE CULTURALE - HYBRID
ART&CAFE MAP 38/OLDAL 12: 
1088, Budapest, Bródy Sándor utca 8.

RETROCK MAP 32/OLDAL 13: 
1053, Budapest, Ferenczy István Utca 28. 

RETROCKDELUX MAP 33/OLDAL 13: 
1053, Budapest, Henszlmann imre utca 1.

SZATYOR BÁR ÉS GALÉRIA MAP 18/OLDAL 10:
1111, Budapest, Bartók Béla út 36.

SZÓDA MAP 14/OLDAL 9: 
1075, Budapest, Wesselényi utca 18.

TRAPÉZ MAP 28/OLDAL 12: 
1093, Budapest, Imre u. 2.

VILTIN GALÉRIA MAP 5/OLDAL 6: 
1054, Budapest, Széchenyi u. 3.

ZOLTAN+ MONOLITH ARTSPACE MAP
51/OLDAL 17: 
1088, Budapest, Krúdy Gyula utca 15.

02

Helyszínek:



WWW.THINK-MAGAZINE.COM T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE

“To paint... to travel... to combine the two... is to celebrate life.” 
.(Jack R. Brouwer) The Art of Sleeping, perfected at 2night Privates Hostel.

1137 Budapest, Szent István körút 22, Hungary, 06 30 388-7116
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Külön köszönet:

ART MOMENTS
HUNGARY’S ART EVENT OF THE YEAR, WHERE YOUR VOTE COUNTS!
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THE FINE PRINT: Think Magazine comes

out when Think Magazine comes out (usual-

ly the first Friday of the month). We follow

the moon, and its deep mysteries. Think

Magazine is an Entertainment Information

Periodical established in Prague, c. 1996 by a

team of visionaries dissatisfied with the cur-

rent state of the free press market. Think

Magazine is brought to you by the principles

of freedom; of expression, of thought, of po-

tential and of life in all of it’s many manifest

forms and shapes. Think Maga zine is

brought to you by all of our volunteers, sup-

porters and advertisers who make this en-

deavour possible. To them we give thanks.
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Pados Gábor
(műgyűjtő, galerista)

Pados Gábor gyűjtése a 80-as évek végén
baráti alapon kezdődött, és hamar szenved él -

l yé vált. A magánügynek indult gyűjtés 
az évek során művészeti menedzsmenttel is

kiegészült „Nem tudnám elképzelni az
életemet anélkül, hogy műalkotások között

legyek. Olyan pluszt adnak az embernek,
amit más forrásból nem lehet begyűjteni.”
Számá ra a müvek á llandóan megújuló

örömforrá st jelentenek.

Petrányi Zsolt 
(Műcsarnok)

Topor Tünde
(art magazin)

Je suis belle
(Divattervező formáció)

A Stylwalker Promotion delegáltja „Mindkettőnk
számára izgalmas kihívás, hogy képzőművész ek -
kel dolgozzunk együtt szezonról szezonra. 2010-
es tavaszi nyári kollekciónkhoz Szűcs Attila négy

képét használtuk fel, miközben folyamatosan
kon - zultáltunk a művésszel. Következő, 2011-es
ta vasz/nyári kollekciónkhoz Szőke Gábor bará-
tunk egyik lovasszobráról készült fotót használ-

tuk, és a jövőben szeretnénk ha brandünk
összefonódna a kortárs képzőművészet kima-

gasló eredményivel.”

Kiss Tibor
(Quimby, énekes, zenész)

Szabó Győző 
(színész)

Winkler Nóra
(Budapest Art Fair)

„Szeretem ha élet van valamiben, és az artmo-
ments ilyennek tűnik. Ötven esti kiállításmeg-

nyitó, bulikkal, 600 művész, a
borospoharaikkal vándorló emberek, mmmm-
mmmmm. A nemzetközi jelenlét meg nagyon
fontos. A legtöbb fontos külföldi művészeti
vásárra elmegyek, és látszik, hogy aki jó, az
nemzetközi terepen is működik. Küzdelme-
sebb persze az az út, könnyek, veríték, ki-

tartás, miegymás, de szerintem megéri
dolgozni érte.”.

Borzák Márton
(Az OTP Junior képviseletében)

Till Attila
(műsorvezető)

Zsűri tagok:



A Project
Art Moments. Egy kortárs kép ző  -

művészeti project sorozat, amely  -

ben 50 helyszínen 80 művész 600

alkotását ismerhetik meg a látogatók,

november 17. és december 12. kö -

zött. A látogató aktív résztvevőjévé

vál hat a project sorozatnak, szavaza-

tával hozzájárul egy a Budapest

utcáin, ezt követően pedig több

országban bemutatásra kerülő gyűj -

temény kialakulásához.

Az Art Moments a 16 és 40 év

közötti korosztály mindennapjaiba

juttatja el a saját kortárs művészei -

nek alkotásait, ezzel bemutatva az

őket foglalkoztató témákat, ezek

megjelenítési formáinak sokszínűsé -

gét. A bemutatásra kerülő alkotások

a Hybrid Art Management fel fe -

dezettjeinek, illetve a résztvevő

galériákhoz tartozó fiatal művészek

munkái közül kerültek ki.

SZÓLJ BELE! „KLIKKELJ A KORTÁRSRA”
Az alternatív helyszíneken túl a

kiállítássorozat különlegessége, hogy

az alkotó és látogató közötti kommu-

nikációra fórumot alakít ki, vélemény

formálásra motiválja a látogatót. A

rendezvénysorozatot végigkíséri egy

mindenki által elérhető szavazási

rendszer, amely lehetőséget biztosít

a közönség számára, hogy kedvenc -

eire szavazzon.

SPICY COLLECTION
A közönség valamint a szakmai

szavazatok alapján kialakul egy 30

alkotásból álló gyűjtemény. Ezek a le-

gizgalmasabbnak talált alkotások a

rendezvényt követően egyfajta közíz -

lést formáló kampány keretében

megjelennek a budapesti utcákon. A

gyűjtemény átlépve az ország ha -

tárait külföldön pillanatképként re -

prezentálja a magyarországi kortárs

művészetét.

A SZAVAZÁS
A szavazatok november 17-e és

dec. 10-e között adhatók le a rend -

ezvény honlapján (ArtMoments.hu),

facebook oldalán, illetve az egyes

kiemelt helyszínekre valamint a

Budapest Art Fair ideje alatt a vásár-

ra kihelyezett mobil touchscreen

displayeken. Az oldalak látogatója

egyetlen kattintással regisztrálhatja,

hogy melyek azok az alkotások

melyeket különösen kedvel. 

A közönség szavazatok közül a

legtöbb szavazatot kapott 10 alkotás

kerül fel a végső zsűrizendő

alkotások listá jára. A abszolút leg -

több közönség szavazatot kapott

alkotás automatikusan bekerül a

Spicy Col - lection gyűjteménybe. A

zsűri tagjai az élet más és más

területén emblematikus személyek,

ám mindegyiküknek szoros kap -

csolódása van a művészethez, az

alkotáshoz. A közönség valamint a

zsűri minden egyes tagja által ki -

választott 10-10 alkotásból a zsű -

riz ést követően jön létre a Spicy Col-

lection gyűjtemény.

TOVÁBBI PROGRAMOK, ESEMÉNYEK
A kulturális programsorozatot

folyamatos kiállítás megnyitók, zenés

DJ és VJ partik, borkóstolók, perfor -

mance-ok egészítik ki. Az Art Mo -

ments képzőművészeti project soro -

zat programjait színesíti a Style-

walker Promotion által a design ra-

jongók részére megrendezésre

kerülő

egyestés design

túra, a Stylwalker Night,

melynek keretében 22 V. kerületi

design üzlet várja kedvezményekkel

és művészetközeli programokkal az

érdeklődőket.

ADJ LEHETŐSÉGET A KEDVENCEIDNEK!
A rendezvénysorozat legfőbb je-

lentősége, hogy az Art Moments

képzőművészeti project sorozat és a

Spicy Collection nemzetközi képző -

művészeti roadshow megjelenést

biztosít a fiatal, főként magyar kor -

társ alkotók számára.

Az Art Moments rendezvény so -

rozaton keresztül egy fél évente

itthon megújuló, majd külföldre in-

duló gyűjtemény vonzó kulturális

élet hírét viheti Európa szerte, és a fi-

atal, utazni, tapasztalni vágyó ge  - 

n  eráció kultúrához való viszonyát

ápolhatja vagy éppen ébresztheti fel,

újabb kapcsolódási pontokat hozva

létre az országok között.
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Art Moments by hybridart
festival

SZÓLJ BELE TE IS, HOGY MELYIK 30 FIATAL 
KORTÁRS MŰVÉSZ MUNKÁJA KÉPVISELJE
HAZÁN KAT BERLINBEN, LONDONBAN,
RÓMÁBAN, BÉCSBEN! A TE KLIKKED ÉS EGY
SZAKMAI ZSŰRI KÖZREMŰ KÖ DÉ SÉVEL JÖN
LÉTRE A SPICY COLLECTION. SZAVAZZ 2010.
NOVEMBER 17-E ÉS DECEMBER 10-E KÖZÖTT
WWW.ARTMOMENTS.HU VAGY A RENDEZVÉNY
FACEBOOK OLDALÁN!
WWW.ARTMOMENTS.HU

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI PROJECT SOROZAT 2010 NOV. 17 – DEC. 12 - 2011 ÁPRILIS 30

„Az OTP Junior örömmel áll az Art Moments esemény-sorozat támogatása mellé,
amely lehetőséget ad az Y generáció kortárs művészetének bemutatására.”



PASCALAU MARIANA KIÁLLÍTÁSA
(CAFE VIAN GOZSDU UDVAR MAP 4)

A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig
Ez a legújabb Café Vian, a híres, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által védett
Gozsdu Udvarban. Modernebb (jó a szellőzés), de kicsit kisebb, azaz intimebb,
nyugisabb, mint a Liszt Ferenc téri kávézó. 50-60 férőhely található bent, és majdnem
100 szék a teraszon. Nagyon ideális a gyermekkel érkezőknek, mert a gyerekek
szabadon játszhatnak az udvarban. A Café Vian Gozsdu Udvar alkalmas közepes (30-
50 főig) rendezvények (sajtótájékoztatók, zártkörű rendezvények, év végi céges partik)
befogadására, lebonyolítására.

„A boldogság akkor jelenik meg, amikor sikerül megszerezned az alkotás felemelő
érzését.”

Cím: 1075 Budapest – Király utca 13 –
C udvar (a Gozsdu Udvarban) Telefon:
(+361) 878 1350, cafevian@ t-online .hu,
www.cafevian.hu, Nyitva tartás: H-P:
08.00-00.00, Hétvégén és ünnep-
napokon: 09.00-00.00-ig, A terasz
éjfélig tart nyitva
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FÖDŐ GÁBOR: APA, SULIBA MÉSZ? (KLAUZÁL 13 GALÉRIA MAP 2)

A kiállítás megtekinthető: 2010. december végéig.
A kultúra több ágának együttélése, a műfaji sokszínűség jelenik
meg a KLAUZÁL13 Galéria koncepciójában: a kiállítótér a Vince
Kiadó könyvkiadási hagyományaival összhangban a vizuális
művészetek élő helyszínévé válik. Elsősorban, de nem kizárólagosan a kortárs magyar
képzőművészet megmutatására törekszünk – de helyet kapnak az alkalmazott (design, fotó) műfajok
és tágabb időkeretbe foglalható kultúrtörténeti kiállítások is. A hely szellemiségének, a kulturális
nyitottságnak ellentmondana az együttműködő művészek állandó köre – az egységességet
elképzeléseink szerint a minőség hordozza magában. A hagyomány és progresszivitás együttélésére,
a generáció- és műfajfüggetlen alkotói bemutatkozásra fektetünk hangsúlyt.

Valóban ilyenek vagyunk? Mit lát a művész a világból, amiről azt gondolja, hogy képpé formálható?
Mi lehet műtárgy? A kiállításon az iskolai padba „vésett” jeleneteken kívül táskákra applikált
képek: mindennapi, két-három ember között lejátszódó szituációk műfaji alapkérdéseket is
felvetnek, az alkotógrafika–alkalmazott művészet (design) határain egyensúlyozva. Feltuningolt
narratíva helyett Födő Gábornál a minimalizált történések, a közhely, a hétköznapiság ábrázolása
válik jellemzővé: a saját, közvetlen élmény – lásd iskola – a humoros abszurditást sem nélkülözve
a fogyasztói kultúra használati tárgyainak közegében jelenik meg. - CSEH SZILVIA

Cím: 1072 Budapest Klauzál tér 13. Telefon: 06 1 413 0731, klauzal13@vincekiado.hu,
www.klauzál13.hu, Nyitva tartás: K-SZ: 11-19, CS-V: 11-21

elsősorban művészeti vásárokon és partner galériákban
történő bemutatásán kívül, a nemzetközi művészeti életben
tevékenykedő, külföldi alkotók itthoni bemutatását is tervezi.
Együttműködő partnere a berlini Lada Project. 

„A kiállítás egy 1992-es munka rekonstrukciója, illetve
kiegészítése két új variációval. A mű címe „Rész és egész“,
ez volt az eredeti műalkotás, amelyet kisebb méretben
rekonstruálok és kiegészítek két variánssal. Az első
munka világoskék, a második sötétkék, a harmadik
sötétzöld színű. A pasztózusan felhordott olajfestékbe
fémport keverek, melynek szemcséi az ecsetnyomok
struktúrájának megfelelően különböző szögben verik
vissza a fényt. Ez hozza létre a fény-árnyék hatást.“

Cím: 1065, Nagymező u. 47 II. em Budapest, Telefon: 0620
922 6437, info@galerianeon.hu, http://galerianeon.hu Nyitva
tartás: H-P: 14-18

SZABÓ ÁDÁM: VÁROSI ERDŐ  (INDA GALÉRIA MAP 1)

Kurátor: Muladi Brigitta,  Megtekinthető: 2010. november 18. – december 10.
Az  Inda Galéria – 2006 óta a kortárs képzőművészek alkotásaival foglalkozó for-profit galériaként működik. A galéria a
műkereskedelmi piac által támasztott követelményeket egyezteti össze az esztétikai minőséggel. Az Inda Galéria piaci szereplőként
– a kurátori tevékenységre támaszkodva – a kortárs klasszikusok, valamint tehetséges fiatal festők, szobrászok, grafikusok és
az új médiumok területén alkotó képzőművészek piaci bevezetésével, népszerűsítésével, valamint befektetési szaktanácsadással
foglalkozik. Azon kevés magyar galériák közé tartozik, amelyek hitvallásuknak tekintik a nemzetközi művészeti színtéren való
megmérettetést, a magyar művészek bemutatását és menedzselését külföldön, ezzel elősegítik a magyar művészet integrálását
a globális művészeti világba. A galéria munkáját, művészeinek kvalitásait visszaigazolták a Visitors Program keretében
Magyarországra érkezett neves külföldi szakemberek is. 

Szabó Ádám új monumentális sorozata a várost, mint életteret állítja fókuszába, a fák városi sorsát, tőle megszokott egyedi szimbolikával.
Az inverz, a befelé fordulás – amely valójában a nagyvárosi ember egyik védekező mechanizmusa – áll párhuzamban a szoborművekkel,
amelyek a Plasztikai sebészet széria fák hibáit kijavító darabjai után – az emberi szépészeti beavatkozásokat imitálva – hasonló
elvet követ. A fák kérgének a fa belsejébe való átfordítása szobrászati gesztus, amely a bezárkózásnak, az introvertált magatartásnak
a szinonimája. Ezek a szobrok kivágott fákból készülnek, de a kiállítás része egy 2006-ban elkezdett sorozat is, amely a városban
kivágott fák szoborként megjelenő rönkjeinek állít emléket, egy az egyben, de rozsdaette vaslemezből megformázva azokat.

Cím: 1061 Budapest, Király u. 34. II. 4, Telefon: 06 1 413 1960, 06 70 316 4472, info@indagaleria.hu, www.indagaleria.hu Nyitva tartás:
K–P 14–18

BERNÁT ANDRÁS:
REKONSTRUKCIÓ 
(GALÉRIA NEON MAP 3)

18.30. A művész tárlatvezetése
2009 novemberétől új kortárs művészeti
galéria kezdte meg működését Budapest
kulturális és szórakoztató negyedében,
a Nagymező utcában. A galéria tulajdo-
nosa Tóth Árpád, 10 éve foglalkozik
képzőművészettel, műkereskedelemmel,
kiállítások és árverések szervezésével.
A művészeket a galéria velük szorosan
együttműködve menedzseli, színvonalas
programot dolgoz ki, az elkövetkező
hónapokban egyéni kiállításokat rendez.
A magyar képzőművészet külföldi,

[art moments] festival guide



TEME, MR. ZERO, HEAT (MINT CAFE MAP 7)

19.15 Megnyitó (graff-live show)
A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig

Cím: 1076, Budapest, Akácfa u. 14, cafemint@freemail.hu, Nyitva
tartás: H, K, Sz, Cs, P,  Szo, V: 8-23
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HORVÁTH JUDIT: NEONSPOT (FAHÉJ CAFÉ MAP 6)

19.15 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig, 
Nem dohányzó, pálinka, galéria, zsíroskenyér, ház söre, fotó, dohányzó, sakk,
csoki, lagavulin, szülinap, bor, jazz...  Húszéves kora óta fényképez, autodidakta.
Megtanulta az analóg fotókidolgozás minden lépését, a fürdőszobában kialakított
laborban maga hívta a filmeket, nagyította a képeket. Öt éve fényképez digitális
fényképezőgéppel. Fotóblogját tavaly kategóriájában az első tíz közé választották.

Cím: 1052, Budapest, Semmelweis u. 19.  Telefon: 06 1  787 9305, www.kervend.hu/
fahejcafe.html, Nyitva tartás: H.-Sz.: 12-24, http://neonspot.blogspot.com

VESZTERGOM DÓRA: AZOK A SZEMEK ...  (IBOLYA PRESSZÓ MAP 8)

19.30 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig
A reggel 8-tól hajnali 2-ig nyitva tartó Ibolya eszpresszó csak azt menti át az utóbbi negyven évből, ami
pozitív, amire mindannyian jó szívvel emlékezünk, és ezt ötvözi a mai kor kívánalmainak is megfelelő
látványvilággal és szolgáltatásokkal. A pult mellett wurlitzer üzemel, flipper az emeleten; a kettő közt
félúton, a lépcső tetején pedig jól ismert barátaink, Károly bácsi és Vilma néni terelgetnek beljebb a
mellékhelyiségbe, lehet kölcsön-újságot olvasni, a falon lévő retró plakátok pedig megvásárolhatók. Aki
csak egy nyugodt beszélgetésre vagy újságot olvasni megy az Ibolyába, ne szombat este tegye. Az Ibolya
Hits - Matek Márkkal és a Presszólovagokkal című partysorozat minden szombaton este 8 órától
jelentkezik, és Márk hétről hétre más-más magasan képzett szelektort lát vendégül a dj-pultnál.

Csontig hatoló, néhol zavarbaejtő, néhol keser-édes
tekintetek néznek le ránk. Nehéz másra kon cen -
trálni. Az erőteljes színek, fényhatások minden
képen elsőre a szemekre terelik a néző figyelmét.
Aztán ki-ki maga dönti el melyikben veszik el …

Cím: 1053, Budapest, Ferenciek tere 5. Telefon: 06
1 788 1944,  info@ibolyapresszo.com, www.ibolya
presszo.com, Nyitva tartás: H-SZ: 08.00-24.00, CS:
08.00-01.00, P: 08.00-01.00, SZ: 12.00-02.00, V:
14.00-24.00

BORSOS LŐRINC: MOZDÍTHATATLAN ORSZÁG
(VILTIN GALÉRIA MAP 5)

19.00 Művész happening, tárlatvezetés, A kiállítás megtekinthető: 2010.
december 4-ig.
Galériánk megkísérel szubjektív keresztmetszetet adni a kortárs magyar
képzőművészetről életkori prioritásoktól függetlenül, de elsősorban az ábrázoló,
azaz a figurális tendenciákra koncentrálva. Kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal
művészek felkutatására és támogatására nemzetközi karrier reményében. A kész
programon túl lehetőséget kívánunk adni alternatív, de képzőművészethez kap -
csolódó egyéb események megrendezésére, együttműködve a Közelítés Mű vészeti
Egyesülettel és a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületével. Nagy szerepet
tulajdonítunk a nemzetközi vásárokon való részvételnek, ezzel is erősítve és elősegítve
a fiatal magyar tehetségek és a magyar képzőművészet külföldi jelenlétét.

BORSOS LŐRINC, azaz Borsos János és Lőrinc Lilla művészpár művei előre
meghatározott, szigorú koncepció alapján készülnek. A „Mozdíthatatlan ország”
az azonos című mű bemutatásával az elmúlt évek hazai politikai zűrzavarára reflektál.
Borsos Lőrinc a tárlat egészén megőrzi semleges, de szókimondó művészi attitűdjét.
Célja a különböző társadalmi rétegek és az eltérő színű politikai pártok
szimpatizánsainak egymáshoz közelítése a művészet eszköztárán keresztül.

Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 3. Telefon: 06 1 787 5866, hello@viltin.hu,
www.viltin.hu, Nyitva tartás: K-P: 12-18, SZ: 11-17

> thinkartsspecial 
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HEGEDŰS ANETT: HEVERÉS (GARZON CAFÉ MAP 13)

20.45 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
A francia eredetű szó, garcon magyarul fiút, férfit jelent. Használata a köznyelvben
az ingatlan piacon terjedt el. Olyan kisméretű lakásokat hívják garzonnak, melyek
legfeljebb egy közösségi térrel, főzőfülkével és WC-vel azonos helységben található
zuhanyzóval rendelkeznek. Sokszor nevezik még legénylakásnak is. 

A Garzon Café egy új fogalmat hoz a mindennapi kávézásba, teázásba és sörözésbe,
illetve a közösségi életbe. A hely egyetlen közösségi tere önmagában és pro -
gramjaival is hangulatossá varázsolja az itt eltöltött időt. Hogy éppen a főzőfülkében
vagy a nappaliban szeretnél kikapcsolódni, az a Te választásod. Mi a jó zenét, 
a minőségi kiszolgálást és a mielőbbi visszatérésedet garantáljuk. Nézz be hozzánk
és biztosan ideköltözöl.

Hegedűs Anett vázlatszerű, finom, halvány vonalakkal megrajzolt alig felöltözött
női alakos kis ettűdjei érdekes kontrasztot alkotnak az elsőre szinte hozzájuk nem
illő térrel, színes tapétával, forgalmas szórakozó hellyel. Az esti zsivaly ütközik 
a csendes, intim hangulatú, minimalista kis képekkel mintegy felerősítve őket.

Cím: 1075, Budapest, Wesselényi utca 24, Telefon: 06.30 438 7788, info@garzoncafe.com,
http://garzoncafe.com, Nyitvatartás: H-SZ - 10:00 - 01:00,CS - 10:00 - 02:00, P - 10:00 -
03:30,SZ - 16:00 - 03:30, V - 16:00 - 24:00

T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE  IS SANITY MADNESS PUT TO GOOD USE?

HAJAS LUCA ÉS KISS ANDRÁS KIÁLLÍTÁSA
(CASTRO BISZTRÓ MAP 9)

19.45 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. dec. 12-ig
A Castro Bisztró egy élhető és lakható közösségi hely, ahol jó
üldögélni, betérni iszogatni és eszegetni vagy egy kávé mellet
csekkolnli az e-mailjeinket (free wifi). A hangulatosan kopottas
berendezés az otthonosságot sugározza, amit a barátságos
kiszolgálás is erősít. Itt nincs sterilitás se távolságtartás, de
nincs erőltetett kedélyeskedés sem. Az egyszerű, de ízletes és
kiadós ételek alapja a szerb konyha. Időszakos kiállítások és
alkalmi koncertek színesítik a Castrót.

Hajas Luca könnyedséget, játékosságot sugárzó akvarelljeit
ráapplikált figurái és frappáns, néhol ironikus címadásai teszik
még izgalmasabbá, érdekesebbé. Egyszerű kompozíciók,
történetek kis extrákkal… Kiss András tapétás képein is
visszaköszön ez a módszer, a nagymamát idéző mintákat már
foltok, égések, felhők borítják.

Cím: 1075, Budapest, Madách 
tér 3. Telefon: (+36) 1 215 0184,
castrobistro@gmail.com, www.
facebook.com/castrobistro, Nyitva
tartás: H - CS: 11:00 - 0:00, P:11:00
- 1:00, SZ: 12:00 - 1:00, V: 14:00 - 0:00

MLAMP PROJEKT 
(DOBLO WINE BAR MAP 11)

20.15 Kvassay Levente (Villány) - Újbor kóstoló.
„A legszebb bár Budapesten.” A Doblo mára egy kultikus hely
lett, ahol minden este az az érzése az embernek, hogy bármi
megtörténhet. Meg is történik. Betévedt jazz zenészek
dzsemmelnek, törzsvendégek és a „ritkán jövők” érdekes
egyveleget alkotnak. Nem ritka az öltöny, de igen jól megfér a
pulnál a farmerrel vagy a bringás sapkával. A Doblo gyakran
tele van, néha nem. Mindig más arcát mutatja. Más a délutáni
fényekben, más az este felkapcsolt csillárokkal és más „késő
esti üzemmódban”, amikor csak az M-lamp lámpa kreálmányai
égnek a pulton. A Doblo borkeres kedésként indult. Később
borbár lett. Mára egy olyan füstmentes bár lett belőle, ahol sok
finom bor mellett érdekes italokat és a hidegkonyha remekeit
tálalják elénk, mindig friss, puha kenyérrel, szuper sa -
vanyúságokkal és olyan kedvességgel, ami a mai napig
ritkaságszámba megy.  A Doblo-ban bármi megtörténhet.

Az Mlamp Design Factory bemutatja: „Lámpák & Képek
& Lámpák” (Lamps & Images & Lamps) című enteriőr
útmutatóját. Az Mlamp új koncepciója, hogy a lámpákat
festményekkel, fotókkal és fali matricákkal egészíti ki,
hogy ne „csak” fényforrást keressünk az új lámpánkban,
hanem a teljeséget, hogy amikor felkapcsoljuk a fényeket,
akkor a környezet is a lámpa sajátja legyen. Újra fel -
használt tárgyak a fényben, újra és újra.

Cím: 1072, Dob utca 20. Budapest, Telefon: 20 398 8863
doblo@budapestwine.com, www.budapestwine.com, Nyitva
tartás: V, H, K: 17-24, SZ, Szombat: 17-03

HYBRID MOME 2010 PHOTO SELECTION -
BALLA VIVIENNE, FEJÉR JÁNOS, BARNIE
(HYBRID ART OFFICE GALLERY MAP 10)

20.00, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
A hybrid art management a kultúrapártolás és a fiatal
tehetségek segítésének részeként bemutatkozási le -
hetőséget biztosít a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem friss
diplomásainak. Ennek a kezdeményezésnek a keretein belül
a hybrid által, 2010 ben, fotó szakon végzett 3 legjobbnak ítélt
hallgató munkái kerülnek egy térbe három hétre. 

Az ismerős és kedvelt képek egymás mellet újabb kérdéseket
vetnek fel, a mindenkit foglalkoztató emberábrázolás fiatal
fotós szemmel nézett, több felől megközelíthető útjait,
módjait mutatják be, hol összecsengve, hol teljesen ellenkező
nézetet vallva.

Cím: 1052, Budapest, Kristóf tér 6-8, 3. em. 11, info@hybridart.hu,
www.hybridart.hu, Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján

OLIVÉR ARTHUR ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA
(MUMUS BÁR MAP 12)

20.30 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető 2010. dec. 12-ig.
Akár nyáron, akár hűvösebb időben bátran felkereshető a hely, ami
egy csöppet visszaidézi a VII. kerületi romkocsmák fénykorát.

2005 óta a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tervezőgrafika szakos
hallgatója. Bejáratott motívumaival állandóan kísérletezik „Modulban
dolgozom, egységeket ké -
szítek, amiket később rakok
össze attól függően, hogy
milyen formáról van szó.
Szeretem a vonalat, a szép
átgondolt lendületes vo nal -
kezelést.”

Cím: 1074, Budapest, Dob
utca 18,Telefon: +36 30 270
7832 Nyitva tartás: H-Sz:
15:00 - 2:00 Cs: 15:00 - 3:00
P-Sz:15:00- 5:00 V: 16:00 -
2:00
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MUCSY SZILVIA: URBAN SEQUENCES (HADIK KÁVÉHÁZ MAP 16)

18.00 Megnyitó, Megtekinthető: 2010. november 19. - 2011. január 13. http://mucsyszilvi.photoart.hu
A méltán nagy hírű Hadik Kávéház helyén sok minden működött az elmúlt évtizedekben, legutóbb
cipőboltként funkcionált. Mivel azonban volt a kerületnek egy olyan fényes évtizede, amikor a Hadik
volt a környék kisugárzási pontja, a helyiek nem véletlenül bíztak abban, hogy a hajdan volt Hadik
egyszer újra megnyitja kapuját. A ház két részben újult meg, az egyik helyiség a Hadik szellemét
hagyományőrző módon megidéző, klasszikus kávéházi atmoszférát megteremtő, a nagy előd nevét
viselő Hadik Kávéház. A Hadikban szinte naponta váltják egymást a zongoristák. Állandó programként
Oláh Dezső zongoraművész lép fel minden kedden és pénteken. A Hadik Kávéházban – utalva Karinthyék
legendás asztaltársaságára – „Foglalt Páholy” néven indítjuk útjára irodalmi programsorozatunkat,
amelynek keretében havi két estet tart a Kortárs Folyóirat és a Szépirodalmi Figyelő, de már alakulnak
az együttműködések más irodalmi orgánumokkal, csoportosulásokkal is. Fontos megemlíteni továbbá,
hogy havi rendszerességgel állítjuk ki kortárs képzőművészek alkotásait. Ezzel a képzőművészeti
tevékenység mintegy központi szerepet foglal el a Hadik-ház életében is.

Cím: 1111, Budapest, Bartók Béla út 36-38, Telefon: 06 1 279 0290,  www.hadikkavehaz.com, Nyitva tartás:
Hétfő-vasárnap: 9. 00- 23. 00
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BORDERLINE TÖTTÖS KATA, CINTHYA DICTATOR
(ÖTKERT MAP 15)

21.30 Finissage, A kiállítás megtekinthető 2010. november 19-ig.
Ötkert - A szórakozókert. A belváros szívében, egy trendi szórakozóhely, sőt annál sokkal
több. Fiatalos stílusával, színes, változó belső tereivel az Ötkert bármilyen rendezvényhez
a megfelelő helyszínt biztosítja.  Kerthelységünket lefedtük a téli szezonra, így sem a
hideg, sem az eső nem szabhat határt a bulinak. Változatos programokkal várjuk
vendégeinket! Eddigi kiállításaink: Heisler Zsófi, Nooka, Babos Zsili Bertalan,
Szuharevszki Mihály, Kovács Buddha Tamás.

Töttös Kata témájául a XXI.sz. nőideálját választotta. A fogyasztói társadalom ünnepelt
reklámdívái, a hihetetlenségig tökéletesített testű, hibátlan arcú women herok kapják
a főszerepet a vásznain. A túlzás eszközeivel jeleníti meg korunk ünnepelt nőtípusát. 

A túlzó tökéletesség ellensúlyát, a
finoman adagolt irónia teszi be -
fogadhatóvá a szemlélője szá mára.
Cinthya Dictator élete az önki -
fejezés. Olykor fest akvarell képeket,
de a főszerepet a fotózás tölti be.
Foglalkozott már a spontán abor -
tusszal, női emancipációval és a
környezetvédelemmel. Gondol -

kodásra szeretné késztetni az embereket. Nem válogat az esz közökben, neki az
önkifejezés a lényeg, illetve a művészet számára az empátiáról, a képzeletről, 
a kreativitásról, az ábrázolásról és az előadásról szól.

Cím: 1051, Budapest, Zrínyi u. 4, Tel: +36 70 330 8652, +36 30 413 1173
http://otkert.blogspot.com, Facebook.com/Otkert, Twitter.com/Otkert, Nyitva tartás:
H-K: 12:00- 24:00, SZ: 12:00- 4:00, CS-SZ: 12:00- 05:00, V: 12:00- 24:00

NAGY GERGŐ FOTÓKIÁLLÍTÁSA (MU SZÍNHÁZ GALÉRIA MAP 17)

A SYD –ARCHÍVUM – talált képek Sydonie Raawiya Koumbáról.
kortárs művészeti galériát működtet, ahol igényes fotó- és képzőművészeti időszakos kiállításokat rendez.
A MU Galériájában az elmúlt években a legkülönbözőbb témákban dolgozó fotográfusok állítottak ki:
teret kaptak a színház tevékenységéhez értelemszerűen kapcsolódó tematikus kiállítások (művészi tánc-
és színházi fotók), voltak jazz és portréfotó kiállításaink, tárgy- és tájfotók, néprajzi sorozatok,
fotómontázsok, valamint a fotó és képzőművészet határán mozgó kísérletek. A kiállítás háttér
dokumentumokkal szolgál Láng Annamária és Nagy Fruzsina szeptemberben a MU Színházban
bemutatott SYD című produkciójához. Láng Annamari és Syd koncert-színházát októberben három estén
át a Trafó közönsége élvezhette, ezúttal pedig a MU Galériájában szolgálunk további érdekességekkel…

Cím: 1117 Budapest, Kőrösy József Street 17,  Telefon: 06 209 4014, 06 209 4015, www.mu.hu, szinhaz@mu.hu

NAGY MARCI: KÉP-REGÉNY (SZÓDA MAP 14)

21.00 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
Szubkultikus mulató, szódásüvegek. Trendi, retro, rendhagyó. A megszokott módon.
Van minden, zene, haverok, sörözés, rövidezés, csocsózás, táncolás, Szóda.

A képregények világából, vonzásából nem, vagy csak elég nehezen lehet kinőni.
A színes sok kis képkocka újabb és újabb kalandot tartogat. Nagy Marci egy-egy
kiragadott munkája a Szóda falain izgalmas betekintést nyújt egy képregény
rajzoló, grafikus sokszínűségébe, avagy külön világába.

Cím:1075, Budapest, Wesselényi utca 18, Telefon: 06 1
461 0007, szoda@vnet.hu, www.szoda.com, Nyitva
tartás: H-P 9-sokáig Sz-V 14-sokáig
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LUKÁCS BOLDIZSÁR: IKONOKOK (GODOT KÁVÉHÁZ MAP 20)

19.00 Megnyitó.
A Godot Kávéház csak pár lépésre a város szívétől, a Deák Ferenc tér mellett
nyílt 2003. végén. A közelben lévő egykori Madách Kamara Színházzal, ahol a
humor koronázatlan királya, Hofi Géza dolgozott évtizedekig, valamint a
szomszédságában található Godot Galériával, a tulajdonosok nyitás óta
elkötelezettséget éreznek a művészet felkarolására. A kávéház fotó- és festmény
kiállításokkal, valamint a Dumaszínház előadásokkal igyekszik kezdő és "már
egyáltalán nem kezdő" művészek részére lehetőséget biztosítani, hogy
tehetségüket közönség előtt mutathassák be. 2004 óta rendszeresen, mára már
heti 3 alkalommal kerül megrendezésre a Dumaszínház egyre népszerűbb,
állandóan változó előadása. Hétköznapokon reggelivel, naponta változó
ebédkínálattal és könnyű vacsoraválasztékkal várjuk vendégeinket.

Nem vagyok fotós, nem tudok festeni. Nem tanítottak, nem volt mesterem.
Digitális képeket alkotok. Én csinálok mindent, az elejétől a végéig. Én vagyok
a stylist, a sminkes, a fotós, a photosopper, a nyomdász, a képragasztó. Én gyűjtöm
a régi tárgyakat amikkel dolgozom. Öregítek, koszolok.

Cím: 1075, Budapest, Madách Imre út 8, Telefon: 061 3225274, +36 30 6333608,
www.godot.hu, www.telep.godot.hu, Nyitva tartás: H-P 09:00-23:00, SZ, V 12:00-
23:00
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SOPHIE MAGALASHVILI: SOPHIE KALAND -
JAI  (CUCUBÁR & BAZÁR MAP 19)

18.30 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. dec. 12-ig
A Cucubár és Bazár az a kávézó, ahol majdnem minden eladó
a berendezéstől kezdve a dekoráción át a bakelit lemezekig és
a zene is egy 1971-es zenegépből szól. Képregénypolcunk is van,
ahol magyar, angol, olasz, francia és német nyelvű képregényeket
lehet böngészni vagy akár meg is lehet venni. Sőt, rengeteg
játékunk van a70-es és 80-as évekből, a beszélő robotoktól az
1977-es Star Wars figuráig szinte minden. Két klasszikus
flipperen is lehet játszani és még csak pénzbe sem kerül! A
hagyományos kínálat (kávék, sör, bor, üdítők ) mellett különleges
teákat (sencha, bancha, mancha) és japán tésztalevest is találni
kínálatunkban. A kávézóval szimbiózisban él a Nashi delikátbolt,
ahol a sushi alapanyagok mellett japán és dél-koreai finomságok,
különleges teák, thai és japán rizs, sőt még japán sör is kapható!

Cím: 1016, Budapest, Naphegy u. 29, Telefon: 0620 499 7463,
orbitorkft@gmail.com Nyitva tartás: H-Cs 10-21,P-Szo 10-23

RAKÉTA CSOPORT BEMUTATKOZÁSA (SZATYOR BÁR ÉS GALÉRIA MAP 18)

18.30 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 16-ig, http://raketacsoport.blogspot.com.
A Hadik-ház két részben újult meg. Az egyik az elkülönülten, éppen ezért a vendégek igényeit kiegészítő módon megalakult
Szatyor Bár és Galéria, amely a ’20-as évek kávéházi aranykorára adott 21. századi válaszként értelmezhető. A Szatyor Bár
és Galériát Babos Zsili Bertalan vezetésével 18 fiatal képzőművész alakította ki oly módon, hogy már önmagában a hely
egy igen összetett, aprólékosan kidolgozott kortárs képzőművészeti alkotásként értékelhető, amelynek részletei szüntelen
újra- és újrafelfedezésre sarkallnak. A kialakításánál vezérelvként vonult végig az igény, hogy a működtetés homlokterében
a kulturális-művészeti programszervezés álljon. Az üzemeltetők elkötelezték magukat amellett, hogy a megszokott
kávéházi-éttermi szolgáltatásokon túl olyan élményekkel gazdagítsák vendégeiket, amitől megváltozva, szellemileg

feltöltekezve hagyják maguk után az estét. A Szatyor Bár
és Galériában a jazztől kezdve az akusztikus zenei
formációkon, vokális alapú együtteseken át elektronikus
zenei programokig váltogatják egymást a fellépők.

Kiállító művészek: Merkl Ákos, Vágó Szabolcs, Tóth Máté Attila.

Cím: 1111, Budapest, Bartók Béla út 36, Telefon: 06 1  279 0290,
kaposi.dorka@holdudvar.net, www.szatyorbar.com, http://
szatyor bar.blog.hu Nyitva tartás: H-P: 12.00- 01.00, SZ-V: 14.00
- 01.00

KISKACSA ÉS A TÖBBIEK … 
JAGICZA PATRÍCIA, KRISTÓF GÁBOR
(CAFÉ PANINI MAP 21)

19.30 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. dec. 12-ig.
Bauhaus környezet, panini szendvicsek, Duna parti miliő. 
A Radnóti Miklós mellszobra mögött tavasszal nyílt art café
a reggeliken, házi-sütiken, -lekvárokon és -italokon kívül
könyveket is kínál helyben történő fogyasztásra. Az ablakokon
lelhető beszédes piktogramok arról is árulkodnak, hogy 
a hely mind kis emberkéket mind kutyákat is szívesen lát,
meg persze netezni is lehet.

Jagíczia Patrícia és Kristóf Gábor is sajátos humorral és
iróniával közelít meg különböző szituációkat, gondolatokat.
Valós tárgyakat ábrázolnak mesterséges, redukált kör -
nyezetben.

Cím: 1137, Budapest, Radnóti Miklós u. 45, Telefon: 061 784
1017, info@panini.hu, www.cafepanini.hu, Nyitva tartás: H-
Cs 08-22, P 08-23, Sz 09-23, V 10-22

[art moments] festival guide



KISKÉPZŐ GRAFIKA MÓDRA – GRAPHICS & KISKÉPZŐ 
(MIXART MAP 22)

19.30 Megnyitó.
Az Első Magyar Lakás Kocsma, baráti hangulat, kiállitások, koncertek és rendezvények a hét minden
napján, kutya barát. Házibulik lebonyolitása.

A kisképző művészeti iskola, alkotó- és szellemi műhely. 232 éves múlttal aktív szereplője a xxi. századnak. Teret
ad a tehetségnek, az alkotói invenciónak, ugyanakkor formál és alakít. Ráhangol a folyamatos gondolkodásra
és fejlődésre ösztönöz. A művészeti képzés 12 szakosztályon folyik. A rendezvényen bemutatkozó grafika szak
vizuális és rajzi kultúrával rendelkező, önálló véleményalkotásra, valamint a szakmai feladatok igényes
megoldására alkalmas kreatív szakembereket képez. A kiállításon szereplő munkákat a iv. és v. évfolyamos
diákok évközi feladataiból válogattuk. Láthatók lesznek plakátok a gerilla marketing témakörében, design
stílusátdolgozások, reklámszövegek vizualizálásai más kontextusban, konyhai
falvédő grafikák, melyek köz mondásokat, szállóigéket, városi szlengeket
jelenítenek meg, valamint illusz trációk, amelyek a bolognai nemzetközi
illusztrációs pályázaton szerepeltek.

Cím: 1083, Budapest, Mikszáth tér 3, Telefon: +36 30 591 8595, raphael.kuti
@gmail.com, Nyitva tartás: H-P 15.00-02.00

11

WWW.THINK-MAGAZINE.COM T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE

GIRLS JUST WANNA HAVE FUN (JEDERMANN KÁVÉZÓ MAP 25)

20.00 Élő zene. 
Zene: Dzessz, szerdán- és csütörtökönként élőben. Konyha:
reggelik, lunch/menü és sok minden más.  Kiállító művészek: Benkő
Lilla, Jagicza Patrícia, Kusovszky Bea.

Cím: 1092, Budapest, Ráday utca 58, jedermannkavezo@gmail.com
Nyitva tartás: H-V 08.00-01.00, http://jedermannkavezo.blogspot.com

GOÓR ATTILA KIÁLLÍTÁSA (MENTA TERASZ MAP 24)

20.00 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
"MENTAsztikus érzések! 3 szinten, szinte minden! Étterem, Lounge, Klub." Remek randi hely elérhető
áron, remek megközelíthetőséggel. Komolyabb érzetű
Étterem, lazulós Lounge, és pörgős pince Klub. Itt
tudsz enni, inni, mulatni. Mindent megkapsz, ahhoz
hogy jól teljen az egész estéd. Remek kiállításokkal,
és programokkal várunk minden nap.

Név, cím: 1027, Margit Krt. 14, Budapest, Menta Terasz
Étterem, Lounge, Klub. Telefon: +36 20 992 49 76,
info@mentaterasz.hu, www.mentaterasz.hu, www.menta
klub.hu, Nyitva tartás: V-Sz 11-24-ig, Cs -Szo11-05

BOYZONE (BEM MOZI MAP 23)

19.45 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
Egy már kultikus kocsma spéci zenékkel, finom pálinkákkal és csapolt, cseh Samson
sörrel. 1901-ben születtem, túl éltem két világháborút, forradalmakat, a multiplexek
és bankok korát viszont már sajnos nem fogom. 2009-ben kómába estem két hétre,
aztán újjáélesztettek, azóta pedig csak a rockandroll tartja bennem a lelket. életem
filmje lepergett, a tiétek viszont még nem, így amíg bírom szusszal, addig iszom veletek.
Czékmán Csaba, Fillér Máté, Szabó Ottó, Kristóf Gábor, Töröcskei Bence.

Cím:1024, Budapest,  Margit Krt. 5/B, Telefon: 06 30 560 1215, sunnysilaggio@yahoo
.com, http://bemmozi.blogspot.com, Nyitva tartás: H-P: 14-3h, Szo, V: 16-3h
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PELLE ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSA (TRAPÉZ MAP 28)

20.45 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
„Nos, minden egyetemnek van egy „K”-épülete. A kocsma. A Trapéz a Corvinus két fő
épülete közt található. Nem csak egyetemi legenda, hogy némely jó diák, ha egyik
campusból a másikba kell órára átmenni, néha elveszik félúton Marx bácsi szigorú
szeme elől. Megfelelő sötét, kicsit füstös, színes, romos, barátságos zug. Realitás
talajáról ugródeszka. Ez kell, meg a makroökonómia. Nem állítom, hogy az
alkoholistákat az egyetem neveli ki, de..."

A folyamatos önképzés mellett a 90-es évek közepe óta készítek grafikákat és airbrush
festményeket. Az utóbbi években a Pop-art, a Street art és a Hiperrealista ábrázolás
jellemzik képeimet, az airbrush technika pedig mostani művészetem egyik kifejező
eszköze. Azt festem le, ami éppen mozgat, ami velem történik. Nem skatulyázom be
magam festőnek. Mit nagyít fel az ember (?) - amit megfigyel. Ez határozza meg
témáimat. A megfigyelés és általa a megértés, hogy a néző visszatérjen a felületes
nézelődésből a szemlélődésbe. Megmutatom mi mellett mennek el. Nem veszett el
a gyermeki látásmódom, és így meg tudom mutatni a felnőtteknek rácsodálkozásaimat
a világra. A lendület mozgás. Folyamatos nyugtalanság és önkifejezés. Ez vagyok én.

Cím: 1093, Budapest, Imre u. 2. Telefon: +36 1 210 2541, http://myspace.com/trapezbar,
Nyitva tartás: H, K: 10-00; Sz, Cs: 10-02; P, Szo: 10-03; V: 15-00
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KRIZSÁN LEVENTE RICHÁRD: CITY LIGHT
(MOSZKVA TÉR BISZTRÓ MAP 27)

A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
A Moszkva tér nem szép, de szeretjük. Régebben az óra alatt vártuk a csajokat,
de 2003-ban a helyzet gyökeresen megváltozott. A régi Gomba terasz helyén
megnyílt a BISZTRÓ, remek panorámával a Moszkva téri forgatagra: hittérítőkre,
párt-aktivistákra, szórólapozókra, indián zenészekre, továbbá a még azóta is az
óra alatt várakozó lúzerekre. 

Egy oázis az aszfaltsivatag közepén, Európa legrondább metróállomásának emeleti
teraszán. Nyáron hideg sörökkel és fröccsökkel, télen a város legjobb forralt borával.
Mindig a legjobb pálinkákkal és csajokkal.

Cím: 1024, Budapest, Moszkva
tér Telefon: 0630 639 4119, http://
twitter.com/moszkvater, www.
moszkvater.hu, Nyitva tartás: H-
CS.:12:00 - 0:00 P-SZ:12:00 - 3:00
V:12:00 - 0:00

BERECZKI KATA: AZ ARCOK
(ALKOHOLOS FILC MAP 26)

20.15 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
Kicsi, de hangulatos kávézó a Moszkva tér felett, a Vár lábánál. Falain
fiatal kortárs művészek képei láthatóak az utcában található galériák
szellemében. Remek választás egy délutáni kávéra vagy esti boroz -
gatásra ugyanúgy, mint kisebb zártkörű baráti összejövetelekre. 
A kávézó tavasztól-őszig terasszal egészül ki.

A portrégyakorlatok reakciók a sokszor értelmetlen kattintgatásokra.
Önmagunk fotózása acélból, hogy meglássuk saját fejünk eltorzult
képét, és közben izgulhatunk azon, hogy nem lóg-e ki fejünk a kép
keretén túlra. Meg kell
mutatnunk barátainknak

a facebook-on hogy milyen jó hangulatban tudjuk tölteni az éjszakákat a többi barátunkkal.

Cím: 1012, Budapest, I. kerület, Várfok utca 15/B, Telefon: 06 20 260 91 96, 06 30 682 04 09,
jozsaviki@gmail.com, Nyitva tartás: H-SZ: 10-22

STYLEWALKER NIGHT AZ ART
MOMENTS-EN.

Tartalmas péntek estét kínáló programok, divat,
design, képzőművészet, zene, meglepetések, szép -
ségek, finomságok az ötödikkerületben.
2010. november 19-én, pénteken ismét barangolásra
csábítanak az V. kereleti design boltok. A Stylewalker
Night az elmúlt másfél év alatt Budapest egyik
legmeghatározóbb design rendezvényévé fejlődött. 

Az este során design rajongók bepillanthatnak a
kulisszák mögé, megismerkedhetnek feltörekvő
művészekkel, nyereményjátékokon vehetnek részt
vagy éppen egy új kollekció debütálásán lehetnek
jelen.  Ráadásul mindez egyetlen nap alatt, sok
hasonló érdeklődésű ember társaságában. Idén
novemberben sem lesz ez másként, ráadásul az
alappillérnek számító boltok mellé ismét csatlako -
zott néhány új résztvevő, ezáltal biztosítva azt, hogy
a rendezvény minden alkalommal képes legyen
valami újat mutatni a résztvevőknek. 

Ilyen az retró és újrahasznosított design tárgyakat
népszerűsítő Colorbar, a különleges játékokkal
foglalkozó Két mackó.  Természetesen kiemelt
programokban sem lesz hiány; a Zara Design
Hotelnek köszönhetően nagyszabású kiállítást
tekinthetnek meg a „túrázók“, az Eventuell egy
divatprezentációval készül a Blue Paprika Jeans
Folk kapcsán, a Látomásban alvilági játékokat
űzhetsz, míg a szintén frissen csatlakozott Butik
Budha Tamás, street art művész alkotásait
bemutató fotó kiállítással és Hajdu Anett (KEPP
Showroom) munkáival várja a betérőket.

Aki már részt vett a Stylewalker Night-on tudja, hogy
az esemény kifutása egy hét – hiszen eddig érvényes
a 20% kedvezmény, amennyiben sikerül összegyűj -
teni öt üzlet pecsétjét a szórólapon-a novemberi
rendezvényen a hét befejezésekét a Stylewalker
Night csatlakozva az Art Fair-hez, a Műcsarnokban
is megjelenik.

Most is lesz Deluxe és Kult túra, angol és magyar
nyelve a Uniquebudapest szervezésében, ahol
divattal kapcsolatos anekdotákkal és érdekes -
ségek kel gazdagodhatnak a résztvevők, sőt a
Stylewalker Night nemcsak az Budapest Art Fair-
hez kapcsolódik, hanem az Art Moments - hez,
Budapest első interaktív kortárs képzőművészeti
project sorozatához., Budapest legújabb kiál -
lítássorozatához is, így erősítve a magyar kortárs
művészetet a fővárosban.

A Stylewaler Night after party-jának november 26-
án, pénteken a májusi hatalmas sikerre alapozva
ismét az Ötkert ad otthont, ahol a bordélyházak
világa elevenedik majd meg a vendégek előtt. És
ha már bordélyház, adja magát a helyzet, hogy csak
lányok szórakoztatják a megjelenteket.  Fellép a
csak csajokból álló Cherry Bomb, akiktől egy igazán
sikkes rock’n’roll koncert várható olyan előadók
feldolgozásaival, mint Pink, Katy Perry vagy
Christina Aguilera, a lemezjátszók mögött pedig
Matzaa & U’dyt áll majd. A többi pedig legyen
meglepetés…

Cím: További infó, programok és a részt vevő boltok
listája: www.stylewalker.hu.

[art moments] festival guide
18.11.2010   19.11.2010
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BOMO ART (MAP 1)
Régiposta utca 14. www.bomoart.hu 
Gyertyafenyben uszo Regiposta utca,
Forrocsoki, es a vasarlok kozott egy 2011 es
hataridonaplot sorsolunk ki. aki 2010 es
hatarodonaploval jon, - Bomo naploval
termeszetesen - az 40% kedvezmenyt kap a
2011 esbol. 

BUBORÉK (MAP 2)
Kecskeméti u. 5. www.buborekbolt.hu 
Buborékos boszorkányságok, bájitalok,5000
Ft feletti vásárlás esetén ajándék jóslás jár...

BUTIK PRESSZÓ (MAP 3)
Veres Pálné utca 22. 
Budha Tamás, street art művész alkotásait
bemutató fotókiállítással és Hajdu Anett (KEPP
Showroom) munkáival várja a betérőket. 

COLORBAR (MAPS 4 & 29 )
Magyar u. 22, www.colorbar.hu/bolt 
Díszítsd fel a kukát-Design verseny-Szavazz a
legjobbra ; Braun Andás festő kiállítás. 

CSENDES (MAP 5)
Ferenczy istván utca 5
DUB & ROOTS: DJ Iration 

CSENDES TÁRS (MAP 6)
Magyar utca 18

ECLECTICK (MAP 7)
Irányi utca 20, www.eclectick.hu
ECLECTICK műhely, bepillantás a kulisszák mögé
ANGOL: Behind the screen.

EVENTUELL (MAP 8)
Nyáry Pál u. 7, www.eventuell.hu
Blue Paprika Jeans Folk Divatprezentáció/ Blue
Paprika Jeans Folk Fashion presentation.

ESZTILLE STÚDIÓ (MAP 9)
Fejér György utca 1, esztille.blogspot.com 
Kíváncsi vagy, hogy egy ruha vagy egy táska hogyan
készül el? Érdekel, hogy hogyan lesz egy
gondolatból, ötletből kész tárgy? Megismernéd a
a termékek gyártási folyamatát és a divatban
elengedhetetlen fotózás lépéseit? Midezt egy
filmen keresztül Esztány Istán bőrdíszműves és
Illéssy Lenke, az ille-olla márkanév megteremtője
mutatja meg neked! Gyere el hozzánk,és nézd meg
az új kollekciók elkészülését!  

FORMA (MAP 10)
Ferenciek tere 4, www.forma.co.hu 
Vakondbőr.  7 rajzoló | 7 sketchbook - Csordás
Levente, Morvay Zsófi, Fillér Máté, Szabó Zsófi,
Nosek Mimma, Pál Tamás, Koncz Fruzsina. Hét
japán album, vakondbőrbe burkolva. Gondolat -
fecnik 60 oldalon. Agyműködésünk lenyomata,
firkák széltében és hosszában. Stresszbukolás
éjjel-lappal, avagy tekints bele az intim szféránkba.
A kiállítást megnyitja: Stark Attila.

FREGOLI (MAP 11)
Bástya u. 12, www.fregoli.co.hu 
Bajszok és háziasszonyok találkozása a Fregoliban. Avagy,
hogyan főzzünk bajusszal... megtudod Dettitől és Ipektől
ha benézel hozzánk! Bajszos ajándékok, finomságok 
+ extra kedvezmény minden bajszos vásárlónak.

INNOSHOP (MAPS 12 & 30)
Kecskeméti u. 8, www.innoshop.hu 
Program: HÍDVÉGI ÁRON kiállítása.

INSITU (MAP 13)
Múzeum krt. 7. Udvar, www.insitu.hu 
mindent a szemnek, mindent a szájnak: téli dizájn
bonbon kóstoló.

KAMCHATKA (MAP 14)
Nyáry P. u. 7, www.kamchatkadesign.com 
Kamchatka -Vetítő:Virtuális Utazás.

KÉT MACKÓ (MAP 15)
Magyar u. 18, www.ketmacko.hu 
Diafilm vetítés, mese illusztrációkból kiállítás, süti,
ajándék, találkozás alkotókkal.

LÁTOMÁS (MAP 16)
Bp. Párizsi utca 4, 
www.latomas.hu 

Alvilági találkozó a Látomásban:
szerencsejáték, rulet, kártya, szeszes

italok, nyeremények. Jól bánsz a
dobókockával? Ha bármid piros és a

Látomásbol van 30% kedvezményt
kapsz mindenre.

LOLLIPOP (MAPS 17 & 31)
Váci u. 45, 
www.myspace.com/ nyalokamoka 

Kiállítás: Fridvalszki Mark / Kárpáti János
Iván. "GOOD LIFE" A munkáikban összekötik

a jelen materializmusát és egy techno-jövő
misztikusságát.

MONO (MAP 18)
Kossuth L. u. 20, www.monofashion.hu 
Ajándék  minden vásárlónak, meglepetés
nyalánkságok.

RETROCK (MAPS 19 & 32)
Ferenczy István Utca 28, www.retrock.hu 
Miss KK kiállítás.

RETROCKDELUX (MAPS 20 & 33)
Henszlmann imre utca. 1, www.retrockdelux.hu 
Gazdag Ágnes kiállítás.

RODODENDRON (MAP 21)
Semelweis utca 19, www.rododendron.hu 
Boldog Vince a a helyszínen rajzolja meg álmaid
kitűzőjét csak Neked! Plusz Budapest klasszikus
kitűzői minden mennyiségben: Dotty, Typikal,
Daniella, Leo, Lomo...

ZARA HOTEL (MAP 22)
Só utca 6, www.boutiquehotelzara.com
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VERES ADRIENN, DÉNES ÁGNES DÓRA: OLDÓDÓ ÁLMOK
(MOLNÁR ANI GALÉRIA MAP 35)

18.00 Tárlatvezetés, A kiállítás megtekinthető: 2010. november 29-ig.
A Molnár Ani Galéria fiatal tehetségeket és elismert művészeket képvisel, szereplésüket
nemzetközi fórumokon is szorgalmazza. Kizárólag minőségi szempontokat figyelembe
véve nyitott a legkülönbözőbb technikákra, programjában kiemelten fontos szerepet kap
a szobrászat. Külső helyszíneken is rendez kiállításokat, például 2007 óta a Park
Galériában mutat be nagyméretű szobrászati és installációs alkotásokat. Ezért a
projektért 2009-ben Summa Artium Díjat kapott.

A két fiatal képzőművésztől válogatott festmények elsősorban a realitás és az álom, a
kézzelfogható és a képzelt közötti átmenetet jelenítik meg. A személyes történetek és
emlékek, a megélt, vagy megálmodott momentumok mindkettőjüknél fontos forrását
jelentik a festményeknek. Azonban hol vannak a határok a személyes és a megosztható
között, a szubjektív elképzelés és a mindenki által befogadható között?

Cím: 1088, Budapest, Bródy Sándor u. 22. 1. emelet Telefon: +36 1 327 00 95,
info@molnaranigaleria.hu,  www.molnaranigaleria.hu, Nyitva tartás: K-P 12-18

T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE  IS SANITY MADNESS PUT TO GOOD USE?

RÁCZ ZSUZSANNA: AZ ÚTI
ZSÚRNÁL (KATAPULT  MAP 34)

A kiállítás megtekinthető: 2010. nov. 28-ig.
Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy pici,
romos, omladozó öreg kunyhó, a város szívében,
az Astoriánál, a Zsinagógával szemben, ahol
kincset talált néhány önzetlen vándor. A csupasz
helység rejtegette magát, de megtalált kincsét
kifényesítették, megszeretgették, barátokat
hívtak, hogy együtt tegyék jobbá a helyet. Ennek
már lassan 7 éve. Missziónk, hogy olyan
művészeknek adjunk lehetőséget a bemutat -
kozásra, akik személyiségükkel, művészetükkel
a tehetséget, jóságot, őszinteséget, igazságot,
a számunkra és számukra fontos értékeket
képviselnek, egyedit, megmutatni valót alkotnak.

Zsuzskának hívnak (álnéven Rácz Zsuzsanna),
Budapesten születtem még nyolcvankettőben.
Két éve útra keltem, hogy Angliában pénzt
gyűjtsek álmaim útjára, Indiára. 9 hónapig
foglaltházban éltem Londonban, és egy francia
pékségben dagasztottam a látványtésztát. 2009
szeptemberében elin dultam Indiába, ahol kilenc
tartományt jártam be, valamint egy nepáli túrán
is részt vettem. Az ott töltött fél év számomra
maga volt az Út, az Igazság és az Élet. A
kiállításon látható fotókat egy Canon T70-es
analóg géppel készítettem, a rajzok és a kísérő
szövegek pedig az út során született naplókból
kiemelt részletek.

Cím: 1075, Budapest, Dohány u. 1/A Telefon: 061
266 7226, Nyitva tartás: H-SZ:10-02, V: 14-24

CSÁKI LÁSZLÓ: KÖLTŐI KÉPEK
(NEXTART GALÉRIA MAP 37)
19.00 Finissage – meglepetés zene, A kiállítás meg -
tekinthető: 2010. november 20-ig.
A NextArt Galéria 2007-ben egy csoportos kiállítással indítva
lépett a magyar kortárs képzőművészeti élet egyre
rangosabb platformjára. A profilját meghatározó festészet
mellett az animáció, a videó, a grafika, az installáció és a fotó
is fontos szerepet kap. A galéria elsősorban a hazai kortárs
képzőművészet újabb nemzedékére fókuszál, akik fiatal
koruk ellenére rangos képzőművészeti díjakat mondhatnak
magukénak. A NextArt alapkoncepciója, hogy olyan tenden -
ciákat, egyéni utakat és jelenségeket mutasson be, amelyek
a festészet, a képi és a mozgóképi gondolkodás lehetséges
útjai és értékei számára meghatározóak lehetnek. A
kiállítóhelyet rendszeresen látogatók izgalmasnak találják
a progresszív és klasszikus kifejezőeszközök összeadódását
a galéria művészeink összképében. A Költői képek címet
adta Csáki László bemutatkozó kiállításának a NextArt
Galérában, mivel friss anyagát nagyrészt szövegek
inspirálták. A képekké lett szavak előéletét különböző
történetekben kereshetjük: egyszerű városi legendák,
dalszövegek (legtöbbször Péterfy Bori-számok) ugyanúgy
feldolgozásra kerültek, mint irodalmi művek. Csáki
fantáziáját kedves írói, Bodor Ádám, Zoltán Gábor, Németh
Gábor novellái indítják be: „Mindig kell egy történet, amire
dolgozni tudok, ami beindít és képekké tudom alakítani vagy
el tudok veszni a részleteiben.” - CS.L.

Cím: 1054, Budapest, Aulich u. 4-6, Telefon: +36 1 302 7882,
+36 30 857 8310,  info@nextartgaleria.hu, www.nextartgaleria
.hu, Nyitva tartás: K-P: 12-18, SZ:10-14

BENKŐ LILLA ÉS BRÜCKNER JÁNOS ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA 
(POLIS CAFFE CULTURALE - HYBRID ART&CAFE MAP 38)

19.30 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. dec. 8-ig.
Gasztronómia, kiállítások, kultúrális programok kombinációja, a kortárs művészetben rejlő
lehetőségek, illetve a kultúrák közötti összhang megteremtésére a Polis Caffé Culturale-val.

Munkáim évek óta fokozatosan egymásra épülnek, témám kitalált lények és terek festése, ezek
egymáshoz való viszonyulása. A lények csupán jelen vannak a térben, cselekedeteket nem hajtanak
végre. A legutóbbi sorozatom ban a nyúl, mint megjelenített lény ikonszerű alkalmazását két éve
kezdtem el. Emellett más, rajzfilmszerű karaktereket is festek, hatnak rám a XXI. századra jellemző
képregények, rajzfilmek, reklámok, zene, design. Sorozataimban fontosnak tartom a tudatosság
és az ösztönösség meg felelő arányának jelen létét.

Megnyitó: 2010. december 9. 19.00 óra.
A “kétdimenzió” számomra a vizuális és a gondolati mechanizmusok együttműködését jelenti. A sík
kép önmagán túlmutatva nyit utat a legkülönfélébb tartományokba, lehetőséget teremtve új összefüggések
feltárására. Ez a kutató, kísérletező attitűd határozza meg munkáimat, melyek több különböző irányt
képviselnek egyszerre és akár ellentmondásos módon képesek működni, aktivizálva a befogadót.

Cím: 1088, Budapest, Bródy Sándor utca 8, Nyitva tartás: 9.00-23.00, www.hybridart.hu,  info@hybridart.hu

BRODY SELECTION (BRODY HOUSE MAP 36)

A Brody House az első privát szálló és szalon Budapesten, amely rendelkezik nemzetközi
társklubbokkal és a művészet, illetve a kreativitás Európán át történő népszerűsítésének
céljából jött létre. A Brody House nyolc egyedülálló stílusú és különlegesen berendezett
vendégszobája nemzetközi és helyi művészek alkotásainak szolgál kiállítóterül. A klub tagjai
és a vendégek részére a Brody House sokszínű kultúrális programokat kínál, beleértve
vacsorákat meghívott vendégelőadókkal, megnyitó esteket, stúdió látogatásokat,
borkostolásokat , valamint havi könyvklub találkozókat. Dénes Ágnes Dóra, Ludovic Thiriez ,
Alex Tinei, David Wilkinson , Bullet Shih, Moris Tepper, Etienne de Fleurieu, Ima Montoya.

Cím: 1088, Budapest, Brody Sándor utca 10,  Telefon: 06 70 931 1402,  events@brodyhouse.com,
www.brodyhouse.com, Nyitvatartás: Előzetes megegyezés alapján
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GHYCZY DIA, KOSTIL LUKA: THE BEST
EXHIBITION (JELEN BISZTRÓ MAP 41)

20 .00 Megnyitó.
Összes program ingyenes!
Egy kiállítás fárasztó. Egy
kiállításon sok minden nem
tetszik. Ezért találtuk ki a Legjobb Kiállítást! A Legjobb Kiállítás nem
fáraszt, mindenkinek igaza van, és mindenki megtalálhatja a saját
kedvencét. Legyen szín, szám, vagy forma, itt megtalálod a sajátod.
A kiállítás bezárta után pedig online rendelheted meg kedvencedet! 

Cím: 1085, Budapest, Blaha Lujza tér 1-2 Telefon: 06 20 344 31
55,  www.jelenbisztro.blogspot.com, Nyitva tartás: H-K:11-02,
SZ-P: 11-04, SZ: 16-04, V: 16-02 www.thebestexhibition.com

BODONYI PANNI: TINY LITTLE THINGZ  
(NEDÜ KÁVÉZÓ ÉS LÉBÁR MAP 43)

20.15 Megnyitó, a kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
A test a lélek temploma és ha templom, akkor azt szépen és alaposan kell felépíteni, hogy gyönyörködtesse a szemet és
melengesse a szíveket. Rohanunk és túl sokat dolgozunk, az életmódunk egészségtelen, de áldozz ránk csak tíz percet, hogy
tehessünk érted. Szusszanj egyet nálunk két megbeszélés között és mi elkészítjük frissen facsart gyümölcs- vagy zöldséglevedet
- egy pohárnyi lében benne van az emberi szervezet számára szükséges napi vitamin és ásványi anyag. A kávénk 100 % arabica
és ha tejet kérsz hozzá, olyat adunk, ami tényleg a tehénből jött ki. A Clipper teák széles választékát kínáljuk házi sütésű bagellel
vagy szendviccsel. A hideg időben pedig jól fog esni egy pohár forró gyömbérital vagy forralt bor.

2010-ben végzett a Moholy-Nagy Muveszeti Egyetem tervezőgrafika szakán, Leginkább illusztrációkat készít, de érdekli a
mozgókép és a bábszinház is. Az animációs filmek, a street art és az avantgard művészet inspirálja. Narrativ grafikáival a
valóságtól való elszakadásra, a képzeletük mindennapos "használatára" szeretné tanitani mind a gyerekeket, mind a felnőtteket
egyaránt.

Cím: 1061, Budapest, Nagymező u. 8 Telefon: +36 20 243 2820, Nyitva tartás: H-V 9.00 - 23.00

ART-SYMPO-IMPRO-PRIVÉ EXPO  (A.P.A.
GALÉRIA - ATELIERS PRO ARTS MAP 42)

Az Ateliers pro Arts /A.P.A.! Művészeti Központ 2001 szeptem -
berében alakult. Különleges építészeti adottságaival otthont kíván
nyújtani a képzőművészet vezető szerepe mellett a művészet
valamennyi ágának. Az A.P.A.! egyike lehet Közép-Európa vezető
művészeti színhelyeinek,ezzel is segítve Magyarország csatlak -
ozását a nemzetközi művészeti élethez. Az emeleti galéria 40 m2-
es termében az A.P.A.! Galéria működik,ahol kortárs kép -
zőművészeti kiá llí  tás - okat

szervezünk. Ezen kívűl mindenekelőt fiatal, pályájuk elején álló magyar művészek és
művészcsoportok bemutatását, valamint külföldi kiállítások szervezését tűztük ki célul.
Müvészek: Sipos Barbara, G. Szabó Beáta, Szabó Ágnes, Horváth Éva Mónika, Gyuris Róbert,
Kiss Endre, Sinkovics Ede, Juhász Vince, Fukui Yusuke, Robin Sperling, Herczeg Edward kiállítása. 

Csáki István: Hit Útjain. 
A végtelen utáni vágy hozzátartozik az emberi természethez, lételeme, lényege.
Folyamatosan ezt keressük, de ha nem is keressük tudatosan mindig ott kísért
gondolatainkban. Tudásunk, a tudomány korlátja nem egyenlő a létünk korlátjával. A
hit kölcsönös függőségek hálózatát alkotja, melyből nem tudunk kimaradni, nem tudunk
eltekinteni. Pascal jótanácsa: „A hit ostobaságával indulj el és elfogsz jutni a
megismerésre, ez az ostobaság bölcsesség: az igazság útja.”

Cím: 1085, Budapest, Horánszky u. 5, Telefon: 06 1 486 2378, 06 30 350 7799,  info@ateliers.hu,
www.ateliers.hu, Nyitva tartás: 12.00-18.00

RASTATTER LINDA 
(CSENDES ÉS CSENDESTÁRS MAP 39 & 40)

19.45 Megnyitók.
A Kiscsendes esete jó példa arra, milyen következményekkel jár, ha egy állandónak hitt vendéglátóipari egységnek
évekig felé se nézünk. Aztán kellemesen meglepődünk, ha mást találunk a helyén. A régi Csendes ha igazak a
hírek-pont zajos mivolta miatt vívta ki a lakók haragját és kellett lehúznia a rolót - a helyébe lépő Kiscsendes
egyelőre nem a hangerejével, hanem a küllemével rí ki a kocsma- tömegből - a lomizott elemekből álló szürreális
enteriőrhöz a városban kevés fogható! A tulajdonos elképzelései szerint a hely programkínálatát tekintve is a
klasszikus-romkocsma vonal továbbgondolása. A lassan kötelező galéria-szoba mellett a hét minden napján
más-más programmal készülnek (zene-film-irodalom tengely, tilosrádiós kötődéssel) a cél pedig, hogy a Kiscsendes
olyan (l)étterem legyen, ahol öreg és fiatal, dolgozó, vagy naplopó egyaránt ellehet, ehet ihat, társasozhat; kutyátlan
találkozhat ebtartóval, biciklis a békávéssal... 

2004-ben kezdte el a Moholy - Nagy Művészeti Egyetem tervező
grafika szakát, ahol 2010-ben sikeresen diplomát szerzett. Diploma munkájában, A Night life – álmok című könyvben saját és barátoktól
gyűjtött álmokat dolgoz fel úgy, hogy mellettük az álmodók leírásai szerepelnek. A 20 képet tartalmazó kötet fekete-fehér, így engedve
teret a tartalomnak, és az olvasó széles képzeletvilágának. A diploma óta szabadúszó grafikusként tevékenykedik. 

Cím: Csendes Cafe, 1053, Ferenczy István u. 5 Telefon: 0630 758 8935,  csendcafe@gmail.com, www.kiscsendes.hu. Csendes Tars, 1053,
Budapest Magyar u. 18, Telefon: 0620  325 8186,  csendestars@gmail.com
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PEZSEGŐ SELECTION
(PEZSEGŐ BÁR MAP 48)

21.00 Dj.
A VI. kerület legújabb, hamarosan nyiló
bárja egy itthon még nem ismert csapolt
habzóbor különlegességgel várja vendégeit
és egy újonnan alakuló művészeti és design
válogatással.

Cím: 1065, Budapest, Hajós utca 25. 10.00-
24.00, www.facebook.com/pages/Budapest-
Hungary/Pezsego-Bar/154898311196372
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MÉS-ZÁROS ISTVÁN: AKVARELIZMUS
(EKLEKTIKA RESTLOUNGE MAP 46)

A kiállítás megtekinthető: 2010. dec. 14-ig. 
Mi egy kávézó - étterem vagyunk. Egy olyan hely, ahová ledobod
a kulcsot, ha ottaludtál valahol... Vagy idecsörögsz, hogy gyors -
angyorsan csomagoljunk egy rántotthusit, mert balatonra menet
a kocsiban akarod megenni. Vagy megkérsz, hogy dobjunk már
bele a csomagodba egy százas zsepit, ha már jön a futár az
ebéddel a munkahelyre ahol nagyon nem bírod a klímát... 
De nemsokára lesz egy ötvenéves házassági évfordulónk is. 
És csináltunk már cateringet keresztelőn, meg roptuk a pult
tetején a Szigeten. Sok minden belefért az elmúlt 10 évbe. És én
erre nagyon büszke vagyok. 2006 április 3.-án költöztünk át a
Nagymezö utcába. Igazi kihívás egy eldugott kis törzshelyböl
nagyvárosi éttermet kovácsolni: a mûbör foteleket szecessziós
stukatúr gipszekre és Thonet székekre cserélni, a Rendetlen
palacsintát pedig házi pékség - cukrászattá fejleszteni. Nem
akartuk, hogy hasonlítson a régire.Ez egy új történet. Igyekszünk
nem beleilleni a környezö éttermek hangulatába, hiszen mi
mások vagyunk. 

Cím: 1065, Budapest, Nagymező utca 30, Telefon: 061 266 1226,
asztalfoglalas@eklektika.hu, www.eklektika.hu,  Nyitva tartás:
H.-V: 12-24

ERDÉLYI ILONA KIÁLLÍTÁSA
(CAFE VIAN MAP 44)

Ez a legelső Café Vian, 1998. óta a híres Liszt Ferenc
téren, ahol a város legnagyobb teraszai találhatóak, a
Világörökség részeként számon tartott Andrássy út
szomszédságában. Ez a legnagyobb Café Vian. Szolid
irodalmi kávézónak készült, de ma már egy komoly
étlappal ringbeszálló étterem – kávézó lettünk. 

Az elmúlt évekre visszatekintve, hála Istennek, töretlen
kedveltségnek örvendünk, egyre több törzsvendéggel
és visszajáró külföldi turistával. Hogy mi a titok, miért
kell asztalra várni nem ritkán néhány percet? Nehéz
megmondani. El kell jönni egy este, beülni és át fog
ragadni az a hangulat, ami már oly sok mindenkit

megfogott. Elbeszélgetni egy csíkos kávé mellett, megkóstolni valami finomságot az étlapról vagy koktélozni egy jót.
Igyekszünk mindenből a legjobbat adni! 

Cím: 1061, Budapest, Liszt Ferenc tér 9, Telefon: +36 1 479 0428, cafevian@t-online.hu, www.cafevian.com, Nyitva tartás:
H-V: 09.00-01.00

ESCHER KÁROLY: AZ ISMERETLEN ISMER ŐS
(MAI MANÓ HÁZ MAP 45)

A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
A Magyar Fotográfusok Háza abban a műteremházban működik a Nagymező
utcában, amelyet Mai Manó (1855-1917) császári és királyi udvari fényképész
építtetett 1894-ben, amely eredeti funkciója szerint napjainkban is a
fotográfiát, a fotóművészetet szolgálja. A Mai Manó Ház a magyar fényképezés
szellemi és szakmai központja. Elsődleges funkcióját tekintve kiállítóhely,
mely a közönségét szeretné megismertetni a hazai és a nemzetközi fotográfia
kiemelkedő klasszikus és kortárs alkotóival. 

Idén 120 éve született Escher Károly, és a Magyar Fotográfusok Háza – Mai
Manó Ház Az ismeretlen ismerős c. kiállításával igazi fotószakmai
eseménynek ad helyet, megemlékezve az évfordulóról. Egy nagyszerű fotós
életművét mutatjuk be, aki a riportfényképezést is művészi rangra tudta
emelni, és akinek képei az aktualitás múltával sem kerültek a szemétbe,
vagy a feledés poros polcaira. Az elsők közt volt Magyarországon, aki valóban
képekben beszélt és képekben is gondolkodott.

Cím: 1065, Budapest, Nagymező utca 20, Telefon: +36 1 473 2666,  maimano
@maimano.hu, www.maimano.hu, Nyitva tartás: H-P: 14-19, hétvégén:11-19

[art moments] festival guide

KUSOVSZKY BEA: OTTHONOD/ÉLETED
(MOST BISZTRÓ MAP 47)

20.45 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. dec. 12-ig.
Előző éveim témája az emlékkép volt. Az emlékképek festéséhez gyerekkori családi fotókat használtam fel. Majd később is megőriztem képeim gyerek szeplőit. De míg előzőleg inkább a múlt, most a jövő
érdekelt. A gyerekek személyisége, mely korábbi képeimnél, még fő motívum volt, kollektív arcokká vált. Összefoglaló gesztussá, mely tovább fokozódott sziluettekké. Így jött létre ez a sorozatom. Ezek a
sziluettek már mai környezetben jelentek meg, megváltoztatva ezzel attitűdjét a képeknek, mivel itt egy értékét vesztett környezetben tűnnek elő azoknak a szép időknek szellemalakjai, magukkal hozva
ártatlanságukat. Beazonosíthatjuk magunkat bizonyos típusokba. Miután elhelyeztük magunkat a társadalom és minden fajta mérce számlapján, már biztonságban belevonhatjuk magunkat egy közös
tudatba, mely tükröződik az alakok általánosításában is…

Cím: 1066, Budapest, Zichy Jenő u. 17, Telefon: +36 70 248 3322,  mostzichy17@gmail.com, http://mostjelen.blogspot.com, Nyitva tartás: H: 10-01; K, Sz, Cs: 10-03; P, Szo: 10-04; V: 10-01
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G13 GALÉRIA (MAP 50)

Amadeus Alapítvány kiállítása
Közel áll Önhöz a kortárs és modern művészet? A G13 Galéria azon van, hogy e kérdésre
minél többen válaszolhassanak igennel. Művészkörünk nyitott, friss és nemzetközi
szemléletű festőkből, szobrászokból, fotósokból áll. A kiállításokat kísérő rendezvényeink
alkalmával testközelből megismerheti a műveket, a művészeket, a művészetet.
Látogasson el hozzánk!

Cím: 1075, Budapest, Király u. 13, Telefon: 06 1  878 1309, info@g13.hu, www.g13.hu, Nyitva
tartás: K-P: 12-18, SZ: 11-15

INSTANT - ART.BAR.WOOD
(INSTANT MAP 49)

Szeptember 16-án újjászületett
intézményünk ismét feljebb tette a
mércét a pesti romok épülő  világában,
látványban és minőségben egyaránt,
pont úgy, mint két éve. Bár amennyire
csak lehetett eltávolodott nemcsak a
romkocsmák, de a klasszikus értel -
em ben vett szórakozóhelyek világától
is. Az épület együttes átesett egy teljes
metamor fózison melynek eredményeként valójában erdővé lett, melyet megszámlálhatatlan
állat lakik és ural. Az új arculat megálmodója és a művészeti munkálatok vezetője Szuhay
Gergely volt.  Az újdonságok sora azonban nem csak az artisztikus megoldásokban köszön
vissza; két új vadonatúj táncparkettel várjuk a szórakozni vágyókat. Kedveskedve az Instant
eddigi underground zenei vonalát kevésbé szívlelőknek, létrehoztunk egy könnyebb zenei
állomást - nevén szólítva a Vaddiszkót - ahol már minden elképzelhető az indie-től a popig,
legyen az brit, magyar, szerb vagy francia. Másik új cipőtalpkoptató egységünk a Tilos Rádióval
karöltve létrehozott Tilos Park, aholezután a hét mindegyik napján, rendkívül változatos
programmal szórakoztatjuk a nagyérdeműt és magunkat. A szeptember óta Mole Hall néven
működő pince is szolgál némi újdonsággal, nemcsak a hangminőséget, de a tér
kihasználtságát tekintve is okoz meglepetést. Nem feledkeztünk meg intézményünk egykori
rendhagyó újításáról sem, miszerint nem dekorációkkal díszítünkfel egy kulturális teret,
hanem létrehozunk egy több száz négyzetméteres installációt mely napról napra változik és
fejlődik - jelenleg - mint egy igazi erdő.

Az ezentúl Mole Hall néven működő egység is szolgál némi újdonsággal, nemcsak a
hangminőséget, de a tér kihasználtságát tekintve is okoz majd meglepetést. Nem feledkeztünk
meg intézményünk egykori rendhagyó újításáról sem, miszerint nem dekorációkkal díszítünk
fel egy kulturális teret, hanem létrehoztunk egy többszáz négyzetméteres installációt, mely
később kapott különböző funkciókat.

Cím: 1065, Budapest, Nagymező u.38, www.instant.co.hu, www.facebook.com/instant
program.instant@gmail.com, asztalfoglalás: +36 1 311 0704

ZOLTAN+ MONOLITH ARTSPACE
(MAP 51)

Cím: Krúdy Gyula utca 15 1088 Budapest, Telefon:
06 30 491 0360,  zoltan@zoltanplus.com,
www.monolith-artspace.com

> thinkartsspecial 

20.11.2010
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Close Encounters of the Japanese kind!
I DIDN’T KNOW YOU COULD TRAVEL TO ANOTHER PLANET ON A BOEING 747...

travel

The hotel was in an area called

Shimbashi, which is located slap-

bang in the city centre near to

the Ginza district. Modern and impec-

cably clean, I dropped my bags, grab -

bed a beer from the mini-bar, and

went to play with the elec tronic toilet.

Such a fascinating device. You can

squirt your front bits, your derriere,

and even choose from a selection of

musical pieces to disguise unexpect-

ed and embarrassing parps and

bowl-bombardments. I could have

spent hours sat there drinking my

Sapporo and pressing buttons, but I

had arranged to hook up with a cou-

ple of Tokyo-ites who were keen to

take me out to see the sights.

Historian Edward Seidensticker

once described this teeming mega-

lopolis as “the world’s most con sist-

ently interesting city”, and that’s a

difficult statement to fault. At every turn

is a photo opportunity staring you in

the face. Western archi tecture. Ancient

Japanese temples and traditional kabuki

theatres. Ye olde Worlde English ale tav-

erns serving chicken yakitori on sticks

and octopus balls. Futuristic façades.

Lollypop-sucking schoolgirls wearing

heavy make-up, micro skirts and boots

with soles that would put a thick loaf of

bread to shame. Tokyo’s got it all and

then some. 

Shopping, for instance, is any wo-

man’s dream come true. Just grab your

credit card, hit the Ginza district, check

out the top boutiques and gigantic de-

partment stores, and literally shop until

you drop. Then to replace lost energy

for yet more shopping, just grab a seat at

any one of the many ramen houses and

slurp away like a local. And unlike in the

more upmarket restaurants, a mouth-wa-

tering serving of noodles won’t cost you

an arm and a leg. Shibuya is an other

place you can check out for an un for -

gettable retail therapy session. Geared

towards a younger audience, you can

find hordes of wildly- dressed young-

sters enjoying the buzz, huge outdoor

plasma screens, quirky window dis-

plays, and eating and drinking

establishments galore. 

Just a couple of subway stops away

is Harajuku, which has a similar vibe

to the fashionable Carnaby Street

and Camden Market in London.

Packed with punks, goths and school-

girls with faces that remind me of the

black and white minstrels, the shops

and stalls offer a rich blend of the

colourful, the cute and the downright

outrageous. An interesting find was

the 100 Yen Shop, where everything

costs exactly what it says on the sign

outside. I was like a child shopping for

toys here and picked up all sorts, in-

cluding some Magical Inflating Breasts

for Men, which I’ll probably never use,

but the packaging is fun to look at.

Japanese hospitality and politeness

really blew me away. But with the con-

stant bowing to others around me,

wherever I was, I’ve been walking

around Budapest like the Hunchback of

Notre Dame since I got back. 

Anyway, I can remember walking

back to my hotel one night and I felt like

a nightcap, which turned out to be

enough nightcaps to satisfy an army of

Oliver Reed clones! From the outside, it

looked like a noodle shop, but the

minute I stepped inside I was transport-

ed back in time to 18th century middle

England, minus bonneted women carry-

ing baskets and men armed with swords

and ridiculous hairstyles. I was absolute-

ly amazed! 

Stone floors, low ceilings and wood-

en-panelled walls. “Jolly good!” I said to

myself, perched myself at to the bar, and

ordered a pint of bitter from the “beer

master”. However, within minutes a

smartly-dressed man called me over to

his table in a small alcove and I happily

toddled over. He was with what I pre-

sume was his colleague and some

beautiful specimens of the female kind.

So of course, I obliged and took a seat. 

As his guest, he insisted that he paid

for all my beer and food for the rest of

the night, which was rather nice of him.

So we drank, we laughed, and we chat-

ted away for a while and then I was

struck with another surprise. Two au-

thentic geisha girls came and joined us

and sat next to the two businessmen.

Bloody hell! It’s definitely nothing I ever

imagined would happen to me. 

Picture this; I’m sat in a smelly, tobac-

co-stained working men’s club in

Northern England, drinking Newcastle

Brown and playing cards with Doris and

Horace. Then a gorgeous geisha strolls

in, sits next to me, says “Ey up love”, and

lights me up a Benson. Never! So as you

can imagine, I was delighted to be there. 

So after more pints and glasses of

sake than I can remember and plate

after plate of meat on skewers and fish

that had never seen the inside of a fry-

ing pan, I bowed a few times, said the

mandatory “aligato gozaimas”, and stag-

gered home. What a night! For an

out-of-this-world experience, Japan is

the place. Goodbye Kitty. “Tokyo to Bu-

dapest, we have take-off!”

HOW TO GET THERE: Closer than you might think,
even though worlds apart, a round trip ticket to Tokyo
should only set you back 175,000 HUF and you can find
your best prices at www.american.hu. Be sure to book
a hotel in advance as often times you can save a lot of
money that way. Tokyo, as every big city in Japan, enjoys
a very well developed public transportation system,
but if punctuality is important take a cab. 

T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE  MISERY LOVES COMPANY, BUT COMPANY DOES NOT RECIPROCATE.

OHAYO TOKYO! I COME IN PEACE. AFTER GOING
THROUGH THE “ALIENS” SECTION AT NARITA AIR-
PORT IMMIGRATION, I TOOK THE LIMOUSINE BUS
FROM THE AIRPORT TO DOWNTOWN TOKYO,
WHICH WAS SIMPLE ENOUGH, ALTHOUGH IT TOOK
ALMOST TWO HOURS. 
JIMMY RIDDLE

“Japanese hospitality
and politeness really
blew me away. With
the constant bowing
to others, I’ve been
walking around like

the Hunchback of
Notre Dame since 

I got back.”

Admit it! Everyone loves dessert, especially one that is de-
licious, unique and fun – thick whole buttered toast cubes,
oozing with sweet honey and sinfully topped with ice
cream, fruits and all things nice! HANITO has a delightfully
crunchy crust on the outside but is deliciously soft inside. 

It is popularly served as a dessert in Japan in some
restaurants, cafes, eateries and fine dining establishments.
Some say it may have gained popularity from a Shibuya
karaoke joint as a late night dessert! 

You may think the combination of bread and ice cream
a bit odd, but most are usually converted after the first
bite! The sweetness from the ice cream and drizzled honey,
combined with the thick soft buttered bread, blend per-

fectly together to make this an extremely addictive treat.
The tastes and textures provide something unique and un-
expected. You will find yourself wondering why you're eat-
ing toast for dessert, but you won't be able to stop! 

Not only does Hanito taste good, it may even be good
for you! A breakfast of toast and honey is the ideal party
hangover cure, according to the Royal Society of Chem-
istry. Honey, or alternatively golden syrup, provides the
body with the essential sodium, potassium and fructose it
needs after a good night out, say experts. Maybe that’s
why it may have gained popularity from a karaoke joint! 

And the best part is… it tastes good! 

HANITO - SHIBUYA ORIGINAL HONEY TOAST



Over centuries, the agricultural development, envi-

ronmental disasters and triumphs of civilizations

are recorded in the shifting landscape of its taste

and style in regards to food. Budapest is becoming well

known for the quality of its varied, international cuisine.

Long gone are the days of goulash cafeterias, Chinese

buffets and pizza joints. Turkish, Greek, French and truly

high-quality Italian places abound, and jostling with them

one can find steakhouses from the Americas and even

some Irish and English offerings.

But one would be remiss if two very interest-

ing cuisines were not noted as capturing the

fascination of Budapest. Mexican and Japanese

cuisine is big here, as they both are worldwide.

At first glance one might assert novelty as the

driving force behind this trend, and it is a cer-

tainty that the new and unknown has a certain

appeal. They seduce the world’s people wherev-

er they land, much in the same manner that

Hungarian offerings do. And, like Hungarian

cuisine, they rarely exit a market, save for the

treacheries of the human spirit in times of war or

racism. However, let us take note of another fac-

tor in this phenomenon. Imported cuisines often

last because they offer familiar staples, spices

and meats in their own “languages.” Subtle and

obvious at the same time, varied and yet familiar,

the very essence of these foreign foods is myste-

rious and yet familiar.

Consider beef. Few would argue against the

quality of Hungarian beef and the excellence

with which it is crafted into goulash and any

number of soups and roasts, excellent steaks

notwithstanding. 

The same can be said of Japanese beef.

From the humble teriyaki beef skewer to the

excellent and expensive Kobe steak, the

Japanese have a special touch with beef. So,

too, does one find that Mexican treatment of

beef, from the humble beef stew in myriad

varieties to the border favorite, carne asada

(or carne de la plancha) and the rare but

wonderful Mexico City steak, is impressive.

Meats are crafted in their own culinary lan-

guages, each a branch of that same form of

art known as cuisine. The butcher sculpts

out cuts; the sous chef paints them in spices,

(sometimes flattening his canvas a bit) and

cooks it to perfection. Each step is the result

of layers of tradition and innovation.

Even at the plating of the meal, culture en-

ters into play. Whether a bento, a bowl, or an

ordered presentation on a plate, all of these

take the common far into the unknown,

shaping a gallery of inscrutable motives.

Long dead is the man who invented the

bento, or who decided that the carne asada

tacos are set in the center of the plate, gar-

nishes around them, or that the goulash

might go well on top of the rice.

All three cultures serve rice plainly at

times, but there are distinctions even in this

plain staple. Plain, white rice in Budapest will often fall

apart easily, and is served more al-dente than Mexican.

Japanese rice is almost always solidly sticky throughout.

Mexican rice is usually served in a way that makes it loos-

er, perhaps a bit drier (though by no means dry!). They are

all similar. That one may use pearl rice, another Jasmine,

is usually lost on the common diner. But when rice is

served with its cultural divergences firmly in place, the

mystery returns.

Mexican rice is a very distant cousin to Spanish rice,

often cooked with tomato, chilies and any number of re-

gionally preferred additions. Hungarian rice comes into

its own when the tremendously flavorful sauces and

meats seep into it. Japanese rice? Sushi, anyone? Of

course rice does well with teriyaki, soy or sesame sprin-

kled on it, but Japanese sushi has been, and will likely

remain, a worldwide favorite and a universally recognized

cultural icon like the taco, or goulash.

Consider spices. For that matter, consider spiciness.

Hotly spiced food looms large in each cuisine, distinctly ex-

pressed. Most spice in Hungarian and Mexican food comes

from the chili, known to Hungarians as paprika. But they

differ in many regards. Most Hungarian paprika is served

powdered. Mexican cuisine favors whole or chopped pep-

pers. The saying goes that “good paprika burns twice.” 

If you like the idea, try some dark brown paprika. If you’re

going Mexican? Chow down on a couple of jalapeños or,

better yet, serranos. The effect is the same, regardless. Japan-

ese food has integrated some chili into its cuisine, but also

has a longer tradition of using pungent garlics, horseradish,

ginger and other aromatics to achieve heat.

Regardless the sources, they use their own familiar-alien

ways to spice up the palate. Goulash and lecho, teriyaki and

Japanese curry, Mexican sopes and caldos all play host to

some scorchingly good spice profiles. None of them are

obviously related to those who see novelty and adventure

to be had. Simple differences in colors and forms, in com-

binations of flavors and combinations of ingredients

unique to each, but constituents to all, has made these

three cuisines successful internationally wherever they are

found. When we look at art we see not paint and canvas or

stone, we see expressions of it. When we eat these three

cuisines, we do not taste simple beef and rice and peppers.

We taste what the artists of each culinary heritage have cre-

ated from those common elements, and in the case of

these three, we come back to taste it again and again. 
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The Art of Food
A LOOK AT THREE DIFFERENT CULINARY LANGUAGES WHERE BEAUTY IS BORN OF SIMPLICITY

cuisine

CUISINE IS THE LANGUAGE OF A CULTURE
ON A PLATE...
FRANCIS PRUETT



So going by this proverb if you get a date from a party the odds are in your

favor. Well, usually... Now normally I would not do this kind of thing, but

there is a first time for everything. So, I gave my number to a guy at a party

and decided to go out to dinner with him for a date. Later in the week I was talk-

ing to him about where we should go for dinner, and he suggested McDonalds.

Yes, I almost died. McDonald's, how can someone suggest McDonalds for a date?

Oh the horror... 

I told him, never mind, I will pick the place. The restaurant I picked was PATA
NEGRA, the Spanish tapas restaurant at Kalvin Ter. I thought to myself, “What could

be more romantic than two people sharing food, and wine?” Boy was I mistaken.

The night began marvelously. He was wearing a nice shirt, and sexy cologne. 

I was in a sexy little dress. He acted like a perfect gentleman, so my hopes were at

100% that it would be a great evening. Walking into the restaurant, a warm array

of earth tones produces an exquisite atmosphere. In the center of the room is a

bar, and behind it are the raw tapas ingredients. You can see them preparing some

of the tapas dishes as you walk by. 

We started the evening by ordering a liter of their homemade sangria. It arrived

to the table in a glass pitcher of dark purple red, with lush, plump fruit that had

swollen from the wine. So far, so good!

Then we looked at the menu. With over two pages of tapas options, there were

too many choices and so little room in our stomachs. All of the various tapas dish-

es were under 1,000 HUF, except for a few that were solely meat. My date turned

to me and said, “Aren't these expensive for the size of the dishes, I heard that Tapas is

small proportions.” I reassured him that it is very cheap for the quality of the food. 

I ordered grilled eggplant with cheese, and ham croquets. He ordered a sausage

and egg stew, and lemon chicken skewers. While we waited for the food to come

we talked about a lot of topics ranging from music, to our careers, to previous re-

lationships. I started thinking, “Wow! What are the odds? I have finally found someone

just as crazy as me.” Then the food arrived at the table.

For me it was just what my stomach desired. The eggplant was grilled perfectly;

it melted in your mouth with the vinaigrette sauce. Then just when you think it

can't taste any better, the cheese explodes to create a melody of flavors. Creamy,

salty, sour. every bite was a piece of heaven. When it came to the ham croquets?

Yet another flavor filled morsel. Crunchy on the outside, soft and gooey on the in-

side, and bearing the perfect balance of cream and salty ham, the croquettes were

magical. 

My food was so good I shared it with my date, expecting some reciprocation.

But no, he ate some of mine and went back to eating his. After, he ended up or-

dering two more of the same dish. This dish was not a light affair.  It was a stew

like dish of vegetables, sausage and egg. One bowl looked like it would fill some-

one for the night. It was that hearty. 

Three courses and three baskets of bread later I was starting to see this date in

a negative light. He said to me, “What everyone has told me was true. The proportions

are too small. You have to order three or four of them to be full.”

Tapas food is meant to be eaten in small proportions, and it is meant to be

shared. People here apparently don't understand this concept, so all that matters

is whether you get a lot of food per plate. After all that he had eaten, when the bill

came, he looked at me stated, “Since you chose the place, you have to pay.” 

I thought it would be a nice romantic

evening of sharing food, drinking and sharing

stories. Yet, apparently some people in this

world are not yet ready to share anything with

another person, not even a piece of bread.

Where I come from there is a saying, “There is

always one bad egg in the dozen.” I guess I just

happened to pick that one bad egg.  

TWO LOCATIONS: PEST: 1091 BP, Kálvin tér 8. +36 1 215
56 16, patanegrapest@patanegra.hu, open every day 11-
24h, BUDA: 1023 Bp, Frankel Leó út 51. +36 1 438 32 27,
patanegrabuda@patanegra.hu, open every day 11-24h
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Learning to Share
TALES OF A HUNGRY BUNNY...

tapas and fools

ONE PLACE THAT PEOPLE FIND DATES IS AT A FRIEND'S
FLAT PARTY. I MEAN A FRIEND OF A FRIEND IS A FRIEND
OF YOURS; AT LEAST THAT IS HOW THE SAYING GOES...
DAISY BLAZE

T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE   BEING PART OF THE SOLUTION IS FOR PEOPLE WHO AREN'T COOL ENOUGH TO BE PART OF THE PROBLEM.

“Tapas food is meant to be eaten in small
proportions, and it is meant to be shared.
People here apparently don't understand
this concept, so all that matters is if you

get a lot of food per plate.”



A
fotográfia 1839-es feltalálása óta a fény -

képészet óriási változásokon ment keresztül, a

digitális technika lehetővé tette, hogy a fény -

képeket, akár különböző segédprogra mok segít -

ségével, egyre több területen alkal mazzák. Nagyobb

átjárás tapasztalható az alkalmazott és a művészi

fényképezés között.

Nem is véletlen, hogy a LuMú, fennállása óta, a kor -

társ művészet jegyében számos fotókiállítást rende zett,

beengedve a műfajt a múzeum falai közé. A 20. század

egyik legnagyobb fotográfusa, Robert Capa kiállítása

után az idei októberi tárlat főszereplője a szintén ma -

gyar származású Martin Munkácsi, fotográfus. Robert

Capához, André Kertészhez, Moholy-Nagy Lászlóhoz

hasonlóan, ő is külföldön lett világhírűvé.

A haditudósítóként dolgozó Capaval ellentétben,

Munkácsi fotóriporterként kezdte pályáját és a há -

borútól távol, Amerikába teremtette meg a mo dern

fényképezés, máig érvényes alapelveit. A di vat fotó -

zás meghatározó ikonikus alakjává vált, akit a világ

legnagyobb fotóművészei szellemi elődjüknek tar-

tanak, köztük a francia származású Henri-Cartier

Bresson, és a két amerikai fotográfus Edvard Ste-

ichen és Ansel Adams.

Munkácsi Márton nagyon fiatalon, 17 évesen

kezdett el dolgozni a sajtónak. Az Estnek, Pesti

Naplónak, Színházi Életnek, Ma Estnek írt, sport-

lapoknak tudósított. Cikkei illusztrálására kezdett el

fényképezni, némi kapott útmutatással, de lénye -

gében autodidakta módon. 1917-től több por tré-

műtermet is fenntartott. De tehetsége a fotóriporteri

szerepkörben tudott igazán kibontakozni.

Az 1920-as évek végén készült képei a magyar

sajtófotó-történet kiemelkedő jelentőségű alkotásai.

Berlini tartózkodása idején (1928-34) az Ullstein

kiadó szerződésében, különböző német magazinok

(Die Woche, Die Dame) címfotóit készítette. 1933. már-

cius 21.-én fotósorozatot készített Adolf Hitler

hatalomátvételéről, aminek képkockái bejárták a vilá-

got. Azonban a nemzetszocializmus megerősödése

és Munkácsi zsidó származása, ill. egy új reménnyel

kecsegtető szerződés a Harper's Bazaar, amerikai

képeslapnál, - jobb alternatívákat kínálva – Berlinből

való távozását készítette elő. 

Amerikában a hírnevét elsősorban divatfotói

alapozták meg. Modelljeit a szabadban fotózta. A

modellek számára nem próbababák, nők voltak,

akik az életet közvetítik a képeken. Kristina O’ Neill

a Harpers’s Bazaar főszerkesztője így ír Munká -

csiról:

„Az az ötlet, hogy a modellek mozogjanak, akkoriban

forradalminak számított. Lucile Brokaw-ról készített

képe, amint a tengerparton fut, shortban és pulóverben,

klasszikussá vált. Fotóriporteri háttere életközelivé tette

divatfotóit, s ez a mai napig érezteti hatását. Munkácsi

mérce lett.” 

Ars poeticáját a Harper's Bazaar 1935. novemberi

számában megjelent cikkében írja; „Think while you

shoot!” — Gondolkodj, miközben exponálsz! Fontos,

hogy egy fényképész gondolkodjon, miközben képet

készít, ne csak kattintgasson az aparáttal. 

Munkácsi falakon, létrákon mászkált, életveszélyes

helyekre kúszott, hogy a kép számára megfelelő látó -

szöget megtalálja. Izgalmas helyeket és beállításokat

keresve. Fotóit alaposan megszerkesztette, gyakran

élt a képkivágás módszerével és kedvelte az átlós vo -

nalak, formák beépítését képeibe. 

Ugyanakkor hagyta, hogy az élet és a mozgás

beszűrődjön fényképeibe. A mozgást felmérve,

ráérzett a múlékony beállításokra. 

Rendszeresen magánál hordta fényképezőgépét,

hogy mindig készen álljon a pillanat exponálásra. A

fotográfiát mint eszközt használta az emberi tapasz-

talat esszenciájának rögzítésére. Modernsége ki -

e melte kortársai közül, művészete frissítőleg hatott a

20. századi fotográfia vérkeringésére.

Amerikában éri el munkássága csúcspontját a Life-

ban és a Ladies Home Journalban megjelent számos

publikációjával. A sztárvilág számtalan személyiségét

fotózza, amelyek közül nem egy világhírű portrévá

emelkedett: Fred Astaire, Jane Russell, Katharine

Hepburn, Joan Crawford, Louis Armstrong, Greta

Garbo, Marlene Dietrich. 

Közben beutazta a világot, Mexikóvárosban Frida

Kahloról és Diego Riveraról készít portréfotókat.

Zeppelin léghajón eljut Dél-Amerikába, Rio De

Janeiroban képriportot készít a 30 években zajló

brazíliai „kávéválság”-ról. Eljut Isztambulba, Kairoba.

Afrikában készíti egyik leghíresebb képét, ami Carti-

er-Bressont megihleti és elindítja pályáján, a Fiúk a

Tanganyika tó partján, 1930 körül. 

New Yorkban az egyik legjobban fizetett fotósnak

számított, de a Hollywoodi csillagok fotózása és a di-

vatok változását követően, nevét elfeledték, nagy

szegénységben hunyt el, a legenda szerint, egy fut-

ballmeccs alatt, kezében Leica fényképezőgépével.

Halálát követően hagyatéka szétszóródott.

Az hogy Magyarországon szinte ismeretlen maradt

a neve, részben a II. világháborúnak tudható be,

hiszen Amerika és Magyarország ellentétes oldalon

állt, az amerikai tudósítások nem kerültek az érdek-

lődés homlokterébe. 

Másrészt a háború után kialakuló szovjet légkör

sem kedvezett az emigrációba került, magyar

művészek megismerésében. Generációk nőttek fel

úgy, hogy Munkácsi művészi tevékenységét nem,

vagy csak alig ismerhették meg. Magyar kiadásban 

- a hazai munkásságát is felölelő művészeti album

nem jelent meg. 

Azonban hagyatékának jelentős része a közelmúlt-

ban előkerült és az ICP  nemrégiben meg is vásárolta

Munkácsi hagyatékát, ezzel megkezdve életművének

újrafelfedezését.

Az októberi tárlat, F.C. Gundlach kurátor szer -

vezésében, jelenleg Budapesten, Hamburg, Berlin,

New York, San Francisco és Szentpétervár után,

egységbe hozza az életművet. 

A hagyaték részeként, kiállítva olyan műveket is,

amik eddig még nem kerültek bemutatásra. Munká -

csi művészetét méltó helyre és megfelelő kontextusba

emelve kívánja megismertetni munkásságát most már

a magyar közönséggel is.
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Think while you shoot
MARTIN MUNKÁCSI: LUDWIG MÚZEUM, BUDAPEST, 2010 OKTÓBER 07 – 2011 JANUÁR 09.

foto

AZ EGYETLEN KIZÁRÓLAG KO-
RTÁRS MŰVÉSZ ETNEK HELYET
NYÚJTÓ MÚZEUMUNK A LUDWIG
MÚZEUM (LUMÚ), NEMZET KÖZI
ÉS MAGYAR KORTÁRS TÉMÁK
BEMUTATÁSA MELLETT, OLYAN
MÉDIUMOKKAL IS RENDSZERE-
SEN FOGLALKOZIK (FOTÓ, VIDEÓ,
ANIMÁCIÓ), AMELYEK AZ ITTHON
HAGYOMÁNYOSNAK NEVEZ HE -
TŐ MÚZEUMI LÉGKÖR KERE TEI -
BŐL ÁLTALÁBAN KISZORULNI
KÉNYSZERÜLNEK.
HORVÁTH ZSUZSANNA

Lucile Brokaw Long Island Beachen 1933.
ICP Museum Gallery

Szép ősz: az utolsó meleg napsugarak. 1929
körül. A Martin Munkácsi Hagyaték tulajdona

Fred Astaire lábujjhegyen, 1936. 
A Martin Munkácsi Hagyaték tulajdona
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Things to do in Budapest...
(WHEN YOU'RE COMPLETELY BROKE)

get a life

Having no money is such an awful thing. I

know poor and it’s downright horrible. You

meander back to your dumpy flat from what-

ever lousy, low-wage, dead-end job you were forced

to take, hoping that you’ll find some money on the

ground and trying not to think about the specter

lurking in your cupboard. Did you know that last

summer I actually lived in a greasy cardboard box

next to the river? The only neighbor I had was my-

self... and we didn’t get along. I got fired from my job

putting up posters because I smelled so bad that

whatever I put up peeled away immediately.

My friends shunned me and the sun grew dim. It

was a bad, bad time. The only thing that got me

through was the humor I derived from bothering

people. A little rudeness goes a long way...

The following is a partial list of various breaches

of social conduct that offer instantaneous gratifica-

tion on the part of the committer. In light of the

fact that there are so many things to do in Bu-

dapest when you’re completely broke, I will have to

break my list down into categories and submit

them for publication as space allows. This month’s

list focuses on mass-transit no-nos. I share these

with you out of the kindness of my heart. Enjoy.

1) Walk up and down the escalators in the metros

making people who are standing on the left side move

to the right. When they move and look at you expect-

ing to hear you say “Köszönöm szépen”, then sneeze

on them. If the left lane is free, block it.

2) If a tram or metro or bus is crowded and an old,

disabled lady gets on, stay seated and laugh at her as

she falls all over the place with her shopping bags.

3) Hold onto the handrails and do back flips while

screaming the Star-Spangled Banner at the top of

your lung.

4) Blow your nose into your hand and smear it all

over the hand rails... everyone else does it!

5) Bark and whistle at dogs - especially the little

ones in the bags. This one really pisses people off.

6) Pee into a beer bottle and place it upright next

to some passed-out bum on one of the trams or metro

cars. Sit across from him and watch the fun begin.

This one happens to be my personal favorite. 

7) Steal a portable phone and pretend you’re talk-

ing to someone in Los Angeles. Speak loudly, using

as much foul language as possible, going into details

about how rude everyone is in this god-forsaken

country.

8) Find a big pile of dogpoo on the sidewalk. You

won’t have to search far. The fresher the better. Step in

it and smear it all around. Then go sit down on the

metro and scrape it off with a stick.

9) Attract the attention of the plain-clothed transit

control officers. They’re not hard to spot. When they

ask you for your teee-ket, give ‘em the finger and book.

10) Stagger along drunkenly in the white zone

while waiting for a metro. As the train pulls into the

station, make like you’re going to jump in front of it.

The conductors don’t appreciate this. As I’ve stated,

this list is partial. There are many ways to have fun at

the expense of others. Just use your imagination.

That’s what it’s there for... 

Our lifestyle guru Pete
Wylde gives you more advice
on surviving The Capital
when times are hard...  
1 - Go Fishing in the Danube

Ever felt peckish after lunch and not had the

change for a falafel? Never had alkaline poisoning

and salmonella at the same time? Well today’s your

lucky day, sunshine. Just get down to the chain

bridge and catch yourself a Danube Floating Trout.

No need for expensive fishing rods and nets, a Tesco

carrier bag attached to a length of dental floss will be

sturdy enough to snare any delicious creature the big

brown snake drags along. Be sure to get in quick be-

fore the red sludge makes it too easy. TOP TIP #1:
‘Best served with Tefol on the steps of the Basilica’. 

2 - Play ‘Who is the Hottest on the Metro?’

A neat little game for boys and girls that could

get the pulses racing and doesn’t cost a Forint.  You

have just 5 seconds after sitting down on a metro

seat to scan the entire carriage and make your own

list of the loveliest looking passengers. Then sit

back and observe your choices for what they really

are. Does the Adonis sitting next to you have a

mouth full of decaying tombstone teeth? Is that

bulging cleavage owned by an overweight male

pensioner? Does that girl with the eye patch model

for Dior? It’s like a lottery. With no winners. TOP TIP
#2: ‘Staring too long can result in arrest’.    

3- Get a ‘Homeless Haircut’

Too poor to get that mullet trimmed down to size?

Not any more! There is a special homeless lady who

styles you a mean barnet from a local roadside

bench (I’m not actually kidding about this one). Last

seen trimming away in the pouring rain outside the

Spar on Raday Ucta, a handful of Golden Gate to-

bacco should be enough to guarantee any Budapest

hipster with that must-have slept-on-a-bench look.

TOP TIP #3: ‘A wink and a smile might earn you a

free swig of floor-cleaner wine while you wait.’

4- Get A Job?

Mum and Dad’s personal favourite, getting a job

is by far the most traditional way to alleviate pover-

ty. A warning though, this technique could have

the side-effect of isolating you from 4-day raves and

drum circles. The theory behind this method

comes from an old European saying which, rough-

ly translated, goes ‘He who turns up at the same place

several times a week and performs specified tasks, possi-

bly whilst wearing a uniform, will be poorly rewarded in

coins, notes and food vouchers’. It’s crazy, but it just

might work... TOP TIP #4: ‘Not recommended for

idealists.’ 

T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE  MY FAVORITE TEXT MESSAGE: "I'LL BE THERE IN 5 MINUTES... IF NOT, READ THIS AGAIN."

I THINK WE'VE ALL FELT THE STING OF EXTREME POVERTY BEFORE,
ESPECIALLY IN THE CITY ON THE DANUBE. PERHAPS FOR SOME OF
US, IT'S A CONSTANT STATE...
ALEX BARBER AND PETE WYLDE



commentary

You know something? I think the United States is just great. I don't live there -

Hungary is where I rest now - but I certainly would like to, along with millions

of other people around the world who hear about it each and every day of life.

Lets face it: they may have created AIDS in test tubes. They may have more guns than

people. And, they may have the some of the nastiest ghettos anybody has ever seen.

But damn man, they sure have fun! Those basterds spend loads of money just to say

that they can, and you know something else? We're all jealous! That's right. I said it.

I was in New York City once and there, on the huge televison screen in the mid-

dle of Times Square, were pictures of that dumb rover smacking repeatedly into a

rock somewhere on Mars. Now, some of you may think that that is total waste of

money, but who cares? That's what’s great about America. They spare no expense

to do things that nobody else would do, and why? Why do dogs lick their own

balls? Because they can! Now, perhaps nobody in the United States understands

this concept better than Don King. I give this man props. Let me tell you why. He

has America all figured out. He knows what sells. He knows what people will pay

for. He just knows. He has capitalized on America's thirst for blood, particularly

America's thirst for black blood, if you doubt me,  just listen to those Teabaggers

you mentioned, Think.

Sure, its just like the gladiator days in Rome, except that nowadays you would get

in a whole lot of trouble if you allowed some guy to abuse a lion in a gladiator pit.

But who the hell needs lions when there are so many disposable ghetto rats around

to provide all the blood and gore? It's like this: "You get your best biggest meathead

idiot and I'll get my best biggest knuckle dragger and they can bash each other up

for $75 a shot on pay-per-view.

Well, I can't speak for everyone but I love blood and gore. That's why I watch only R-

Rated films. That's why I rubberneck in traffic at some dead guy in the road who got

run over by a truck. That's why I laughed when Shock and Awe blew Baghdad to hell

and back. So when someone offers me a chance to watch two dumb black millionares

punch the stuffing out of each other in live color and surround sound in a zoo like Las

Vegas, I say "Hell yeah, show me that stuff; I sure hope there’s blood and guts!"

And hey, if someone decides to blow up the entire venue like the World Trade

Centers, I'm for that shite, as long as you carry it live, just like the riots and Hurri-

cane Katrina. I wanna see cars careen off bridges. I wanna see cops kicking down

doors. I wanna see night camera helicopter attacks on hapless Afghani farmers…

bring out the drones!

And I loved seeing Mike Tyson when he famously started nyamming off Holy-

field's ear and spitting it out, just like a crazed pitbull. For God's sake man, how can

you top crap like that? But that's the beauty of America, there is always something

to top it. Always something to keep our attention fixated firmly on the television

while everyone and everything else goes straight to hell all around us in pointless,

non-broadcasted screams. As for Mike Tyson, he's far from finished in a country

that had Shrub for President; has Elvis on its stamps; and is primarily educated by

Sesame Street. (Well who wasn't really?). So let them ban Mike Tyson all they want.

He's not going anywhere - he didn't rape Holyfield up there: he only bit him up a

little. And its not like he bit his nose off (which would hve been great!), it was just

a little piece of his ear. And now he’s turning up in pro wrestling, tabloid tv shows

and, last year, a hit movie celebrating the mother of all cock ups; The Hangover.

I know one thing: I'll be paying even closer attention when the next Tyson crawls up

from the gutters into that ring. Me, along with all the other bloodthirsty spectators and

the overseers who need to keep the slave auction moving along to finance and fuel that

big wonderful death machine that is America. God bless ya!

WWW.THINK-MAGAZINE.COM

Bloody hell... 
AMERICA IS GREAT!

DESPITE THE LUST FOR BLOOD, GUNS, SLEAZE,
DEATH, WAR AND MORE GORE, WHY DOES OUR PEN
DON THINK AMERICA IS SO COOL? HE TELLS US IN
HIS RESPONSE TO LAST MONTH’S EDITORIAL ABOUT
THE USA ENTITLED “EVERYONE LOVES TO HATE”.
PETER DEAN RICKARDS



Budapest's Independent Shops... they are more exclusive, more inexpensive and trendier. The independent

shops are a hidden fashion world that should be discovered by all of us. Forget for a moment about patron-

age of the duplicated fashions of famous brands and explore new ways to dress chic and unique. How many

of us have spent a lot of money on a new piece of clothing from a big shop and then realized that everyone (even

your annoying and noisy neighbor) has it? I bet most of us have experienced that feeling of being copied by oth-

ers. So, in an attempt to be original and give some life to my own personality, I decided to go out and venture to

these little shops around the city to get an idea, for you and me, of where to go for an exclusive outfit. 

WAMP
www.wamp.hu

Urban and creative, WAMP is an independent community of Hungarian fashion designers. Unifying their forces

and styles, they established their own concept. The community doesn't really have a main shop; they organize

events monthly around Erzsébet tér and Gödör club. I had the opportunity to visit the last one on October 10th. It

was an amazing explosion of creativity. Better than the clothes and the accessories are the master creations of this

exhibition. From feathered headbands to coconut shell bracelets, you can easily feel the mix of different tendencies.

The bags are also trendy and very urban, as well as simple and ready to wear. But the pieces that captured my eyes

were the bow ties. Available in different colors and sizes, they are definitely a good accessory for the fall season. The

next exhibition of pieces is on November 18th, so go and take a look. The prices are fairly cheap, but please don't

buy accessories with toys such as legos or plastic figures, as they are "out." You want to look unique, not like a clown. 

SUDEVI BOUTIQUE
1073 Budapest, Dohany u. 20, Tel: 06 70 36 99773 www.radhe-syam.hu 

For the lovers of Indian and Bohemian styles, this shop is a great option. Located in Dohany utca, the

shop looks a bit small from the outside, but once you are inside the big piles of clothes in bright colors will

capture all your attention. Since the place is a bit messy it is your job to find, among all the pieces, the one

that fits you the best. If you are one of those impatient people who wants to find things with ease, then this

is not your spot. The shirts are made of amazing textiles. If you are a lover of arabesques you will have fun

at this shop. Discounts can be made if you learn how to haggle with the seller. Feel free to touch and try as

many things as you like, which is the only way you can find the best quality clothes here. My only advice

would be to buy something wearable. People tend to select clothes that are very odd and wear them only

once. 

Don’t know what to wear, or how to wear it? Ask Dr Dapper!
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INSITU & FRONT
1053 Budapest, Museum krt. 5 Tel: 06 17 877503 www.insitu.hu

Art and design is the slogan used by this shop, no wonder they have such a great mix of clothes

and accessories based on innovative ideas .The style of clothes are in between casual and sporty,

but with a little bit of a twist in each of them. In this shop you can find some good and original

prints and patterns. It is definitely not a high fashion clothing store, nothing is over the top or

trendy, the line and cuts in the pants and shirts are clean and simple. Probably what I like the most

about this shop is that the clothes can be used by anyone, no matter the age or sex. It is located in

the Muzeum krt.

RETROCK
V Kerulet, Budapest, Ferency Istvan utca 28. Az Astorianal Tel: 06 30 6788430

www.retrock.com 

If you wonder how a person from the 70s, 80s, or 90s would look today, this shop is the answer. As

its name says, this store tries to collect all those cool outfits from decades past and bring them again

with modern consciousness. Retrock has many options and exclusive pieces that will make a person

both fashionable and vintage at once. You can see great sunglasses, lycra pants and leather jackets.

The concept and the pieces they create are very cool, but you need to be careful and think forward

all the time. Try to buy clothes that will make you look chic and up to date alongside newer styles.

ECLECTICK
1056 Budapest, Iranyi u. 20 www.eclectick.hu

Probably one of the most fashionable clothing stores in Budapest, where the main concept is very

original and chic. For her, the main collection is composed of shirts with V necks and dresses with

random animal figures. For him, the shirts have a crew-neck and the pants show different square pat-

terns. Considering the colors for this fall-winter season are light blues and greens, this collection is

off, with mostly red and black. The effortless construction of the clothes gives you a very nice vibe of

simplicity that at the same time is very trendy. 

I hope my advice can help some of you, I need to say good bye for now but remember: There is a

place in fashion for all of us. You just need to find yours. 

BY ALFONSO MAJETIC

Csizma Trend 2010/2011
Az idei téli időszakban számtalan lehetőség kínálkozik a höl-

gyek részére, amikor csizmájuk kiválasztásról van szó. Rengeteg
fajta lábbelit látunk, de melyiket fogod Te választani? Úgy lát-
szik idén kimeríthetetlenek a lehetőségek: a bokacsizmát, a
térdcsizmát, a térd feletti csizmát, vagy a combközépig érő
darabot is megtaláljuk magassarkú, lapos talpú, magasított tal-
pazatú, telitalpú változatban is. A divatban öröktörvényű, hogy
a tűsarkú a legnőiesebb darab, de sok hölgy inkább választja a
kényelmet, minthogy attól rettegjen, hogy a fagyos napokon
megcsúszás legyen a trendiség ára. Nekik jó hír, hogy idén a
praktikum nagy hangsúlyt kapott, így a szuper-vékony sarkak
mellett megjelenik vastagabb változata is. Sőt, az ismét közked-
velt magasított talp is nagyobb biztonságot ad, mivel segíti
megtámasztani a sarkakat.Újból hódit a 90’es évek nagy
slágere, a fűző, mely alapvető eleme a kifutókon bemutatott
cipőknek. Csáberejük tagadhatatlan, viszont annál macerásabb
a le- és felvételük. Ugyan ez vonatkozik a sor-csatos darabokra
is. A színek tekintetében elmondható, hogy komolyabb tónu-
sok jelennek meg, mint tavaly télen, viszont anyaguk széles
kínálatából választhatunk: lehet
velúr bőr, anilinbőr, lakk, műszőr,
vászon. A számtalan lehetőség is
azt igazolja, hogy egy nőnek
sosem lehet elég barátja és elég
csizmája! Ha még nem szerezted
be a tél nélkülözhetetlen darab-
ját, látogass el a Stradivarius, a
Humanic vagy a Salamander vala -
melyik üzletébe!

 — Kálnay Eleonóra



CAPOEIRA
Fighting fit

Capoeira is an Afro-Brazilian Martial Arts Dance Fight Game,

which harnesses the power of togetherness and synergy to create

a wondrous ceremony in which combat is both imagined and

sometimes very real. The Roda (or Circle) is controlled by the Berimbau,

an ancient instrument of African origin, a single string bow with a gourd

resonator that is struck with a stick while the cord is pressured with a

rock to produce open and closed tones. The Berimbau produces an

eerie and primal sound, and has long been the call of the Capoeirista.

The Berimbau is accompanied by a drum, a pandeiro (tambourine), and

other simple percussion instruments. Over this music the Capoeirista

sings traditional songs while improvising lyrics to bring the ancient into

the present. The call and response chorus and the clapping of those in

the roda escalates the energy and re-

minds one of the ceremonial and working

songs of the Diaspora. Capoeira is liv-

ing folklore.

When Capoeira takes hold of your

mind and your spirit, it will be with

you always. The sound of the Berim-

bau will forever bring you back to the

great people with whom you played

and the games that you have witnes-

sed. These games are con versations

that represent all of the topics of dis-

course and of life. They are a give and

take, an ebb and flow that produces an

embodied dialogue. The young and

the old, the happy and the sad con-

verge to play and sometimes to fight.

But most of all they come because it

has gotten into their blood and it gives

back so much more than it takes.

As it was forged in the crucible of

slavery and practiced illegally for gen-

erations in the Senzalas (Slave Quar  -

ters) and the slums there remain both

the reminder of the brutality of hu-

manity, and also of its ability to pro -

duce beauty and art amidst the most

troubling and difficult circumstances.

We Capoeristas live forever in the

shadow of those that struggled so

hard to create, nurture and protect

Capoeira. We are bound by the obliga-

tion to carry on these traditions. One

great master, Nestor Capoeira once

wrote that, as a Capoeirista, you will

never again travel as a tourista, rather,

wherever you go in this world you will

have the universal brotherhood that

Capoeira produces. 

— Marshall Carder

Check out the Primeiro Festival

de Capoeira, it takes place in Bu-

dapest from the 18th to the 21st of

November www.senzala.hu

Na végre, már ki voltam éhezve egy jó kis Woody Allen-re! A 75 (!) éves művész évről évre
hozza a tőle megszokott színvonalat, és mindig tud valami újat is mutatni. De most nem
erről akarok írni, hanem arról, milyen leleményesen smárolta végig egész Hollywood-ot.

Az 1990 és 2004 közötti 15 évben, vagyis amikor már emblematikus rendezővé vált (kb 55
évesen), de még 70 éves kora előtt minden évben módszeresen rendezett egy filmet, melyekből
10 filmben szerepelt Ő maga is. Ebben a 10 filmben – minő véletlen – összesen 10 híres holly-
woodi dívát csókol végig, átlagban filmenként egyet, ha nem számítom azt a hármat (Dianne
Keaton, Goldie Hawn, Mia Farrow), akikből egyrészt kettő felesége volt, másrészt már idősebbek
a filmbéli hosszú-puszi alatt. Nem bírom ki, hogy ne soroljam fel a 10 női nevet, filmrajongó és
filmet ismerő olvasóknak mindegyik név ütős lesz: Charlize Theron, Helen Hunt, Elisabeth Sue,
Helena Bohem Carter, Tracy Ullmann, Juliette Lewis, Mira Sorvino, Julia Roberts, Demi Moore, Téa
Leoni. Ha ehhez még hozzáveszem, hogy az öreg állítólag tized annyi gázsit fizet mindenkinek,
mint a személyes filmenkénti tarifájuk, akkor még egy csavart kap az előző felsorolás. Persze Mr.
Konigsberg sosem prédikált vizet, bort prédikált és ivott egyaránt, élete és filmes filozófiái
összhangban vannak. Félretéve az irigykedést, igazi Woody Allenes romantikus vígjátékra
számíthatunk december elejétől a magyar mozikban, nagy sztárokkal (Anthony Hopkins, Anto-
nio Banderas), gyönyörű nőkkel (Naomi Watts, Freida Pinto – a „Gettómilliomos” főhősnője), és
mint mindig elgondolkodtató cselekménnyel, vagy párbeszédekkel. — Wavrik Gábor

What to call your period in other lands 
Flow: the Cultural Story of Menstruation, by Elissa Stein

Have you ever used cutesy phrases to talk about your period, like “Aunt Flo is in town” 
or “I’m surfing the crimson tide”? Well, you’re far from being the only one. The new book
FLOW: THE CULTURAL STORY OF MENSTRUATION, by Elissa Stein and Susan Kim, manages 
to be both hilarious and educational in its approach to menstrual history. Here, they list 
common euphemisms for periods from around the world. In other news, I am stealing that
Danish phrase pronto...

• The Netherlands: “The tomato soup is overcooked”
• Brazil: “I’m with Chico”
• China: “Little Sister has come”
• many parts of Latin America: “Jenny has a red dress on”
• Denmark: “There are Communists in the funhouse”
• Australia: “I’ve got the flags out”
• Ireland: “I’m wearing a jam rag”
• England: “I’m flying the Japanese flag”
• Japan: “Little Miss Strawberry”
• France: “The English have arrived”
• Germany: “The cranberry woman is coming”
• Puerto Rico: “Did the rooster already sing?”
• South Africa: “Granny’s stuck in traffic”

READ OR DIE!
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WOODY ALLEN: YOU WILL MEET A TALL DARK STRANGER

Drinking, Smoking & Screwing:
Great Writers on Good Times
Chronicle Books

You just don’t find compilations like this in the marketplace
these days. Editor Sara Nicklès has managed to pull together
chapters and stories from literary greats to speak on three deli-
cious vices (all of which the reviewer happens to enjoy). 

The subject matter here can be deliciously racy, ranging from a
six-line “gentle blowjob” poem to a hilarious personal log of sex-
ual failure and misadventure. Also humorously written, Dorothy
Parker’s piece on a dandy’s life gone awry is satisfyingly crafted,
while Mark Twain delivers his usual wit and charm in a jeremiad
regarding tobacco. 

Sam Shepard jostles with Henry Miller and Charles Bukowski in the collection, and the
general feel overall is somewhat voyeuristic. But do not be deceived. One might consider
this compilation a work of guerilla literacy. The subject matter is deceptively aimed at the
lowest common denominator, but surreptitiously introduces unsuspecting perverts and
drunks to writers of the highest order.

There’s a touch of feminism and misogyny in equal shares here, and no one story covers
just one vice, even if it focuses on one (or fetishises it). Satire abounds, and Art Hoppe’s hi-
larious bit on why college students need to drink more should punch any lingering boomer
romanticism right in its fat, nasty, sagging face. It was squarely aimed at their era. In other
words, send a copy to your parents and bookmark it for them.

Unless you are a grim, tee-totaling fascist worm of a person whose entire life is built
around making other people obey your will, this is a must-have encyclopedia of vice. If you
are one of the above described, then you can go fuck yourself. Meanwhile, I’ll light up,
down a Dreher and consider bare-backing your drunken, “feminist” sister.  — Francis Pruett

MEDIA JUNKY
READ OR DIE!

Elissa Stein

• Hungary: 

- megjött a mikulás (Santa has arrived)
- piros angyalka (red angel)
- piros napos ünnep (red lettered holi-

day - like the non-working holidays)
- megjött a piros hadsereg (the red

army has arrived)



Minden országban van egy olyan sorozat, amit hétről hétre néz a nép
Ilyen az „EastEnders” Angliában, a „Neighbours” Ausztráliában, Braziliá -
ban „Isaura” (vagy az csak nálunk volt a topon?), és kishazánkban a

„Szomszédok”. De vajon miért nézik ilyen sokan ezeket, amikor akárki, akit
megkér de zünk, csak lehúzza őket? Mi bennük a jó?

Mindenkinek legalább is ismerősen hangzik, ha megemlítem a „Szomszédok”
című tele-regényt. Az előző generációnak ez biztosította a heti sorozat adagját. 
A mostani generáció, hát finoman szólva unalmasnak találja az ismétlést. Az MTV
weboldalán, az archívumban meg lehet nézni az összes részt, 1- 331ig (!). Mivel
érdekelt ez a jelenség, szisztematikusan elkezdtem a legelsővel. Meglepően tapasz-
taltam, hogy amit az ismétlésből elkapott egy-egy jelenetből unalmas, vánszorgó
papolásnak hittem, teljesen más fényben tűnt fel, amikor módszeresen néztem.

Három, problémáktól nem mentes, de vidám, hétköznapi család életét láthatjuk,
akik éppen az új lakótelepre költöznek. A 80-as évek végén igen hiteles történet
volt ez önmagában: fiatalok szárny-próbálgatásai, nyugdíjasok anyagi gondjai, 
társadalmi problémák. Egy pár rész után értettem is a lényeget, szóval miért is
néztem tovább? Nem akarok elhamarkodott döntéseket hozni, de azt hiszem 
a 137-dik rész (!!!) után bizton állíthatom, hogy nem azért, mert jó. Még ha 
az apróbb technikai malőröktől el is tekintünk, mint például a mikrofon bekan -
dikálása, harminc másodpercig tartó teljes képkiesés, vagy folytonossági hibák,
olykor úgy tűnik, mintha a forgatókönyv-író más bolygón élne. Nem is tudom,
hogy csóváljam a fejem vagy nevessek a hihetetlen akciójeleneteken, az irreálisan
kötelességtudó gyerekeken, vagy esetleg a gyanúsan becsületes állampolgárokon.
A sorozat mégis működik nálam, hiszen nézem.

Lehet, hogy a bakikon való szórakozáson kívül az tetszik a sorozatban, ahogyan 
a szereplők irreálisan nyugodt és kontrollált hozzáállással kezelik a legkisebb apró-
cseprő problémáktól kezdve a hatalmas társadalmi válságokat? Ez az, amit azok a
híres brit tudósok „escapism”-nek neveznek, azaz menekülésnek. Elméletük szerint a
sorozatok nagy része, ez esetben a Szomszédok is, egyfajta menekülés a valóságból.

Annyira messze áll tőle, hogy amikor nézem, megnyugszom, mint egy mesétől.
Kikapcsol az agyam, és ámulva nézek egy olyan világot, amiben a szomszédok
segítik egymást, az emberek nem csalnak adót, és a szülő-gyerek kapcsolat min-
denkori kölcsönös tiszteleten alapul. Természetesen nem teljes álomvilágban ját-
szódik a 331 rész. Vannak benne problémák, olykor kisebb személyesek, máskor
súlyosabb anyagiak, csak valahogy a megoldások sosem sikerülnek életszerűre. 
De nem is ez a cél.

Úgy nézem ezt a sorozatot, mint egy adott kor kissé eltorzított lenyomatát.
Nem adja vissza a valóságot, de a lényeget igen. Azok a problémák, amik a külön-
böző részekben feljönnek, igenis fontosak voltak az akkori társadalomban, és az
alkotás valamilyen szinten vífggaszt adhatott az embereknek. Megjegyzem a
műnek társadalmi küldetésén kívül vannak azért más erősségei is (szerethető
karakterek, néhány színészi játék, stb).

Hozzáteszem számomra egy sorozat tele van ármánykodással és akcióval, és
meglepődve nézek egy olyat, amiben egy lakóközösség egymást próbálja segíteni,
és ebből több évnyi anyag kerekedik. Ez talán tényleg generációs különbség... 

WWW.THINK-MAGAZINE.COM

A MENEKÜLÉS MŰVÉSZETE?
NAGY GRETA

Szomszédok, 
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14 Ways to Leave your Sofa
14 ÖTLET, HOGY ELMENJ HAZULRÓL

Habár a Think Buda -

pest mostani szám á-

n ak első fele gyakor-

latilag teljesen művészeti és

kulturális események ajánlásáról szól,

mégis fontosnak tartottuk, hogy pár

egyéb novemberi programot is megem-

lítsünk.

Ilyen esemény lesz a művészeti fesz-

tiválokon nem túl gyakran látott „ELITE
FORCE” angol DJ formáció, amely ha

szofisztikáltan akarjuk bekategorizálni,

akkor a „breakbeat” és a „house” el nev e -

zéseket emlegetjük (egyébként so kak-

nak csak tuc-tuc). Egy kellemes „szelet -

elésben” lehet részünk, ha elmegyünk

november 13-án a Corvin Tetőre. Az

összebújós zene kedvelőinek követ-

kező két ajánlatunk sem kedvez: a mag-

yar Iron Maiden emlékzenekar, az

MR EDDIE KRÜGER november 12-én ad

koncertet a Csekovszky Árpád Mű-

velődési Házban (Rákosliget / Rákos -

csaba). Az 1989-ben alakult, 7 lemezt

megjelentető, New York-i HELMET
együttes is az iparibb zenét szereti,

megawatt tombolásuk november 28-án

lesz a Dürer Kertben, pogó a logó!

Hogy ne csak befutott, vérprofi zene -

karokat javasoljunk, itt egy lelkes buda -

pesti csapat is a listában: a „MOOKIE
BRANDO AND THE SECOND COUSINS”,

kellemes angolszász akusz tikusnak

hangzó (de nem az) rockot játszanak a

fiúk, és november 19-én láthatjuk őket

a Replika Caféban.

Akit a hagyományosabb értelemben

vett kulturális események érdekelnek

és tud angolul, annak ajánljuk a „ZSIDÓ
ÖRÖKSÉG” TÚRÁKAT. Hétköznapon -

ként (H-Cs) 10.00-kor indulnak a 2,5-3

órás városnéző túrák a Duna Palota

elől (Zrínyi utca), akár családi program-

nak is jó. Szintén összcsaládi ki - kap -

csolódás lehet a „MADE BY YOU” által

nyújtott szolgáltatás: a helyszínen fest -

hetünk kerámiákat, amit 4-5 napon

belül ki is égetnek. Bár a karácsony még

messze, sose lehet elég korán kezdeni

az ajándékkészítést, és tutti, hogy a pa-

pának is jó levezetés a heti 40-50 órás

multinacionális feszkó után egy kis kézi -

munka (V kerület, Királyi Pál utca 11).

A Művészetek Palotája igazi cse-

megével fog szolgálni november 21-én

a világzene kedvelőinek. Sikeres művé -

szek fogják megmutatni, hogyan lehet

a különböző műfajokat összegyúrni

egy egységes zenévé, cigány zene

beütéssel. „A KONCERT” kere tében

többek között fellépnek majd Lajkó

Félix, Balogh Kálmán cimbalom -

művész és Marko Markovic (a Kus -

turica filmek zenéjéből a trombita-

hang).

Hogy ne csak a fülünket kénye -

ztessük, igényes design-ról lesz szó a

Kino-ban, 26-án megrendezendő

BUDAPEST DESIGN novemberi összejö -

vetelén, ahova bárki bejelentkezhet itt:

www.meetup.com/The-Budapest-Design

-Meetup-Group/calendar. 

Néhány nappal korábban remek al-

kalom adódik a fiúknak, hogy gyö -

nyörű lányokon legeltessék a szemün-

ket, mindezt párjuk jelenlétében (!)

mindenfajta családi cirkusz veszélye

nélkül, ugyanis idén is megrendezik

nyolcadik alkalommal a „BUDAPEST
FASHION WEEK”-ET 19-e és 21-e

között. Nemcsak befutott magyar ter-

vezőket láthatunk a résztvevők között,

hanem nagy nemzetközi neveket is

(Fashion TV, Michael Adam, Yes Lon-

don), az after party pedig, az ígéretek

szerint nagy buli lesz. Ha a divatbemu-

tatón mégiscsak hiányzott a cirkusz,

elmehetünk a „CIRQUE DU SOLEIL”
egyik budapesti előadására. A társulat

mára már pár huzamosan játszik

körülbelül tíz dara - bot a világ öt konti-

nensén, szóval nagyon sikeresek. Nem

csoda, hisz az alapötlet zseniális: kom-

bináljuk a színház, a tánc, a zene és a

cirkusz elemeit egy látványos show-ban.

December elején kezdődnek az elő -

adások „Saltim banco” címmel a Papp

László Sportarénában.
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MERLiN Színházban
Derevo (Oroszország-Németország): Harlekin 
29th & 30th Nov. + 1st Dec. 7 p.m. Jegyár 2500 Ft / diák 2000 Ft / kedvezményes
http://merlin.jegy.hu, www.derevo.org, MERLiN, V. Budapest, Gerlóczy utca 4.

A Derevo 1992-ben mutatkozott be először Magyarországon. A MASZK Egyesület
meghívására egy különleges utcaszínházi produkcióval érkeztek Szegedre, akkor még
Leningrádból. A következő években többször elhozták új előadásaikat, a csoport
vezetője, Anton Adaszinszkij pedig tréningeket is tartott. A '90-es évek közepén
Németországba költöztek, és nemzetközileg is egyre ismertebbé váltak. Sikerük ma is
töretlen, folyamatosan járják előadásaikkal a világot, a legrangosabb színházi fesz-
tiválok vendégei, díjazottjai. Számos koprodukcióban is részt vesznek, filmeket
készítenek, zenélnek. A HARLEKIN című előadással a maszkok színháza, a középkori
pantomimjátékok és az utazó muzsikusok és bohócok művészete előtt szeretnék leróni
tiszteletüket a Derevo alapító tagjai, Jelena Jarovaja és Anton Adaszinszkij. A két
kiváló táncos régi, tradicionális történeteket mesél el költői nyelven, tele érzelemmel,
egy rendkívüli látványvilágú előadásban, a társulat legújabb produkciójában.

Comedy
Standing Room Only
Merlin Theatre, Preview 15th November (reservations only), Premier 17th Novem-

ber, 22nd, 24th November, 1st December

When a desperate immigrant encounters an alluring femme fatale on a dark, deserted
'Lonedon' street he soon finds himself swept into a cruel and unforgiving world of deceit
and indecency. He goes to work for a low-cost airline. 

For all those who have waited and waited some more for their planes to finally arrive, a
satire of the experience has been equally overdue. Until now. The DNA Ház theatre com-
pany, in collaboration with Baby Blue Banana, brings its latest offering to the Merlin theatre
this month, a dark comedy about a lowly immigrant who finds himself in the employ of an
unjust and dishonourable business. In what promises to be an absurdist take on the future
of  budget aviation, the hapless and maligned characters crowd onto a poorly equipped
and dastardly staffed plane for what may well be their ultimate journey. — Tom Evans

World Stars at the Millenáris
Tim Ries: The Rolling Stones Project
Wed. Nov. 10, Time: 20.00, Venue: Teátrum

Rolling Stones saxophonist TIM RIES brings an all-star lineup for his appearance at
the Millenaris Art Center in Budapest. Joining Tim are Rolling Stones touring band
members vocalist Bernard Fowler and bassist Darryl Jones. In addition, New York
based guitar virtuoso Ben Monder and two of Europe's greatest musicians from
Budapest, pianist Olah Kalman and drummer Balazs Elemer will help to make this
a sensational evening of music. THE ROLLING STONES PROJECT is Tim's idea to in-
corporate jazz arrangements with classic Stones songs. First released in 2005, The
Rolling Stones Pro ject CD received critical acclaim all over the world. There are 25
guest artists, including the Rolling Stones members Keith Richards, Charlie Watts
and Ronnie Wood, plus Norah Jones, Sheryl Crow, Bill Frisell, John Scofield, Larry
Goldings, John Patitucci and Brian Blade. Since that time the Stones Project band
has toured all over the world to perform more than 50 concerts at concert halls,
festivals and clubs. A second disc, Stones World, which concentrates on world
music arrangements of their hits, was released in 2008. There are 75 guest artist
including all 4 Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts and Ron-
nie Wood, plus Brazilian superstar Milton Nascimento, fado sensation Ana Moura,
flamenco dancing star Sara Baras and many more. 



If you missed the front of the

magazine’s massive, multiple-

venue list of art events and

came directly here, then make

sure you go back and give it a peek. If you

feel this winter gloom is not the time to

learn about the history of Judaism in Hun-

gary, then take the JEWISH CULTURAL
HERITAGE IN BUDAPEST GRAND TOUR on

Nov 11 from 10:00 am - 1:00 pm. It in-

cludes the Tree of Life memorial, the

Dohány synagogue, and everything Jew-

ish they can fit into 3 hours. It starts at the

Danube Palace, and costs 8900Ft, or

7900Ft for students. 

Not into history? Want something even

more hard-core? Try out the Iron Maiden

tribute band MR EDDIE KRUEGER (www.

reverbnation.com/mreddiekrueger), ap-

pearing with ALCOHOLICA, a Metallica tri -

bute band (reverbnation.com/alcoholica)

at Csekovszky Árpád on Nov 12, 8pm. 

Are you instead feeling like a little acid

house might help shake the junk out of

your trunk? Check out ELITE FORCE Nov.

13th at Corvin Teto, Blaha Lujza Square at

10pm. There’s a page on Facebook with

some shareable content at (www.facebook

.com/djeliteforce). Click it, homies. If you

are missing the whole alt-country thing,

then you can get a local yokel’s version of

it on Nov 19th at 7pm. Replika Café will

play host to MOOKIE BRANDO AND THE
SECOND COUSINS (www.reverbnation.com

/mookiebrandoandthesecondcousins). A

special bonus for Canadians: the lead

singer and founder is a Canadian. Please,

dorks… no line-dancing...

Too much music? Fine, then. I offer you

FASHION WEEK. VAM Design Center will

highlight the work of 25 designers from No-

vember 19-21 (opening 7pm, shows run

7:30-10pm), including haute couture from

Michael Adam. Best bet? Buy a ticket in time

to make the after-party on the 23rd. It’s

drunken anorexic model time! Perhaps it is

something more functional you want to deal

with, say, architecture or design in general.

Head over to meetup.com and sign up for

the BUDAPEST DESIGN GROUP get-together

at Kino on November 26th at 7pm. You’ll

learn a bit about the nexus of design, art, en-

vironment and culture. You can hang

around afterward for some socializing and,

maybe, find a date. Design geeks unite!

Maybe you are not burnt out on art, but

rather bored with merely seeing it. So… try

your hand, and perhaps get a jump on the

Christmas season with some hand-made

gifts. MADE BY YOU (www.madebyyou.hu)

will let you muck about in their well-stocked

shop, painting your own mugs, platters and

other ceramics for a small fee. Check them

out anytime. 

You still want music, but something differ-

ent. How might some Gypsy but Hungarian,

and somehow Balkan music suit you? It

sounds good, right? Good! Check out what

one might describe as “jam session meets

ethnically diverse virtuosos”? A KONCERT!
on November 21, 7pm to 10pm promises

just that. It all goes down at the Bartók Béla

National Concert Hall. Check out

(www.mupa.hu) for details.

What? Your face has not been rocked off?

Really? Well, prepare to be defaced, then.

November 28th (around 7pm) will mark the

day of your utter cranial flaying when HEL-
MET slams into Dürer Kert like the fist of an

angry, guitar-smashing, sound-distorting, riff-

spewing god. Hey, so what if the band has

only had one constant member, (its founder,

Page Hamilton)? They doth rock. Perhaps

your face has been rocked off, you met a

date at the design meeting, (or a model at

Fashion Week), survived November by the

skin of your liver and you want something

artistic but alive to look at. Well, we may just

have you covered. Go see CIRQUE DU
SOLEIL’S SALTIMBANCO. It starts December

8th at the Budapest Arena. They rock in

their own acrobatic-yogafied-gymnastic-bal-

let way. Get your tickets at the web site

(www.cirquedusoleil.com).
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Think Recommends
Caribou
Dec. 2nd, Gödör Klub, Support: Barbara

Panther, Special guest: Mount Kimbie

Caribou, also known as Dan Snaith,
is the maths teacher turned music pro-
ducer who’s emotive, electronic sound-
scapes move your heart as much as
your feet. His second Caribou album,
Swim, was released to almost universal
acclaim. Barbara Panther is  a multi-
talented, Rwandan born artist guaran-
teed to bring something to the Gödör
stage that is sure to be both unique
and highly entertaining. See you there!
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Zzzzziiiipppp!
A LUSH LIFE TALE...

The curtains were drawn to ensure maximum pri-

vacy as the attractive young woman lowered her

hands towards my groin. My black jeans lay on

the floor, where she had thrown them after ripping

them from my body. I closed my eyes in anticipation

of what was to come. Then she spoke the words that

will remain with me until I go to the grave. “I’m afraid

I’m going to have to inject this straight into your penis. It

may hurt a little...”

Now, ten years of weekend-night drinking had in-

ured me to the normal perils of the beer injury. (One

time I had slept soundly while my face took a pummel-

ing from some sheep-bothering Ukranian hardnuts on

the bus, only to wake up from my inebriated slumber

because the blood clogging up my nostrils had

stopped me from breathing). Incidents like this were

easily bearable, the level of pain they caused being far

outweighed by their usefulness as dinner party anec-

dotes. But this was different. Alcohol had led me to

disregard the well being of my genitals, and I was

about to pay the excruciating price.

It had happened during a routine visit to the pub.

As I answered the call of nature, I heard the shout for

lastcall ringing out. With one more for the road in

mind, my concentration on the task at hand slipped

for a crucial moment, and, rushing to return to the bar,

I failed to restore the whole of my penis to its rightful

place. Zipping up my jeans, I caught a sizable chunk

of foreskin in the teeth of my fly.

At first, I wasn’t too alarmed at this development.

It’s happened to us all before, and is usually no prob-

lem - if a little undignified - to undo. However, as I

tugged at the zipper, the skin became even more firm-

ly lodged between the sharp prongs of metal. The

more I struggled, the tighter the grip of the zip be-

came, and then blood began to pour down my trouser

front at an alarming rate.

Sobering up rapidly, it became clear that, without

medical attention, I was facing a catastrophe of John

Wayne

Bobbitt

propor tions.

Aware that a

re-entry to the

bar area with my

hands and crotch drip-

ping with blood might

provoke some unwelcome

questions as to what exactly I had

been getting up to during my extend-

ed visit to the toilets, I staggered

outside and called an ambulance.

Once at Emergency, I was spared

the embarrassment of declaring my ail-

ment to the hospital receptionist and was

ushered straight to a cubicle by the ambulance-

men on the grounds that I had already lost too

much blood to be kept waiting. Unfortunately,

the doctor’s early attempts at extricating my

knob from its predicament using brute

force were no more successful than my

own. So, responding to my wails that I

would rather die than take any more

such punishment, she elected to cut

the zip off with scissors.

This tactic, and the ensuing jab of anesthetic, re-

lieved the physical suffering, but only increased the

mental torment. Thanks to the Novocain, my entire

waist area was now a foreign country, and although I

could see it turning blue as the doctor pulled away the

last remaining teeth of the zip, there was no longer

any connection with the nerves in my brain. Finally I

fainted, the torture of seeing my poor manhood being

wrenched apart - and by a woman, to boot - proving

too much for me to bear. When I awoke several hours

later, the first sensation I felt was a desperate need to

urinate, no doubt caused by the several unevacuated

pints of lager which lay in my bladder. 

“I’ve got to piss,” I whispered to a passing nurse in

Hungarian. She sniggered and then, recovering her

composure, pointed towards the gents at the end of

the corridor. As I got up, I felt a sharp tug at my waist

as what formerly passed for my love truncheon made

a determined beeline for the floor. Although it was no

longer attached to the fly of my jeans, my knob, it ap-

peared, was now made out of lead.

In fact, the beating it had taken in the struggle to set

it free had caused it to double both in length and

girth. Now, under normal circumstances, having a

penis that was seven inches long and two inches wide

when flaccid is the

first, second, and

third request I would

make to the genie of

the magic lamp. 

However, on the occa-

sion, had every nurse in

the hospital offered to suck

me back to health, I would

have had to turn them all away. It

is typical of my luck that the first

and only time I could justly claim to

have the largest johnson in Eastern Eu-

rope was the time when even the thought

of an erection was enough to make me faint.

Reaching the urinal, I managed gingerly

to point my throbbing member in the right

direction, shielding my embarrassment form

the two gentlemen in dressing gowns on ei-

ther side. I was, however, totally unprepared

for the embarrassment that was to follow. The

needle injections I had been given to protect

me from the final battle between doctor and

fly had, it appeared, left holes in my plumbing.

So instead of being able to empty my bladder for-

ward into the bowl, liquid flew out at all angles

covering a 150 degree radius, drenching the entire

toilet floor. For the next two weeks, I was doomed to

be a human sprinkler system.

Fortunately, however, a prolonged stay in the hospi-

tal was not required. After a brief once over by the

duty doctor - who warned me, unnecessarily, to steer

clear of all kinds of sexual activity for the new few

weeks - I was deemed fit to work and ready to be dis-

patched home.

But there was just one more hurdle to overcome in

my quest to retain my dignity. the swollen pound of

purple flesh attached to my groin area could not, in it

current giant form, be housed in normal sized

trousers. Only tracksuit bottoms were loose enough

to painlessly accommodate such a monster snake.

Given that my workmates were the kind of people un-

likely to miss out on an opportunity to make my

mishap more of a sore point than it already was, I had

to pretend that hobbling around in outsize clothing

was the result of a cartilage injury sustained during a

weekend rugby match.

Eventually the holes in my helmet did close, and be-

fore long I was marveling contentedly as the size of

my pecker shrank by the day. The only memento of

the episode I have now is a jagged brown scar where

the skin was ripped, making it look as though my

knob was once attacked by a weasel. Oh, and the fact

that now only wear trousers with a button fly.

“It is typical of my luck that
the first and only time I

could justly claim to have
the largest johnson in East-

ern Europe was the time
when even the thought of an

erection was enough to
make me faint.”

WHEN A MAN IS AT HIS TOILET, SOME THINGS MUST NOT BE HUR-
RIED - AS ONE YOUNG MAN FOUND OUT, THE HARD WAY.
NAME WITHHELD BY REQUEST






