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ART MOMENTS SPECIAL EDITION BUDAPEST ARTS



T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE  THE TRUE WORK OF ART IS BUT A SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION.

ALKOHOLOS FILC KÁVÉZÓ MAP 1/OLDAL 6: 
1012, Budapest, Várfok utca 15/B.

FUGA BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT
MAP 2/OLDAL 6: 
1052, Budapest Petőfi Sándor u. 5.

PUSKIN KÁVÉZÓ MAP 3/OLDAL 6: 
1052, Budapest, Semmelweis utca 2.

TRANZIT ART CAFE MAP 4/OLDAL 7: 
1114, Budapest Bukarest u. 5.

CD FŰ MAP 5/OLDAL 7: 
1053, Budapest Fejér György u. 1. 

CUCU BÁR MAP 6/OLDAL 7: 
1016 Budapest, Naphegy u. 29.

ARI KUPSUS GALLERY MAP 7/OLDAL 8: 
1088, Budapest, Bródy Sándor u. 23/b

PILVAX KÁVÉHÁZ MAP 8/OLDAL 8: 
1052, Budapest, Pilvax köz 1-3

DEMO GALÉRIA MAP 9/OLDAL 8: 
1073, Budapest  Akácfa utca 51.

NEXTART GALÉRIA MAP 10/OLDAL 9: 
1054, Budapest, Aulich u. 4-6.

KLAUZÁL 13 GALÉRIA MAP 11/OLDAL 8: 
1072, Budapest Klauzál tér 13.

BOOKLINE MAP 12/OLDAL 10:
1072, Budapest, Rákóczi út 16.

REPUBLIC OF ART MAP 13/OLDAL 9:
1051, Budapest,Vigyázó Ferenc u.4.

STOPPER NYITOTT MŰHELY MAP 14/OLDAL 9:
1075 Budapest, Király utca 13., Gozsdu
E udvar.

FAHÉJ MAP 15/OLDAL 9:
1052, Budapest, Semmelweis u.19.

CHINESE ART CHARACTERS MAP
16/OLDAL 10: 
1072, Budapest, Kertész utca 14.

LOKÁL MAP 17/OLDAL 10: 
1072, Budapest, Dob utca 20. 

SZIMPLA MAP 18/OLDAL 10: 
1075, Budapest, Kazinczy utca 14,

KRIMO MAP 19/OLDAL 10: 
1075, Budapest, Kazinczy u. 8.

MINT CAFÉ MAP 19/OLDAL 11: 
1076, Budapest, Akácfa u. 14.

ÖTKERT MAP 20/OLDAL 11: 
1051, Budapest, Zrínyi u. 4.

IBOLYA PRESSZÓ MAP 21/OLDAL 11: 
1053, Budapest, Ferenciek tere 5.

INNOSHOP MAP 22/OLDAL 11: 
1053, Budapest, Kecskeméti u. 8.

MOLNÁR ANI GALÉRIA MAP 24/OLDAL 12: 
1088, Budapest, Bródy Sándor u. 22. 1.
emelet

BRODY HOUSE MAP 25/OLDAL 12:
1088, Budapest, Bródy Sándor u. 10.

BOOKLINE MAP 26/OLDAL 13: 
1053, Budapest, Múzeum krt. 13. 

SOKSZEM ALAPÍTVÁNY MAP 27/OLDAL 12: 
1056, Budapest, Fejér György utca 1.

VIDEOSPACE GALÉRIA MAP 28/OLDAL 12: 
1092, Budapest, Ráday u. 56.

MIXART MAP 29/OLDAL 13: 
1088, Budapest, Mikszáth tér 3.

CAFE ALIBI MAP 30/OLDAL 13:
1053, Budapest, Egyetem tér 4.

RETROCK MAP 31/OLDAL 13: 
1053, Budapest ,Ferenczy István u. 28.

CSENDES TÁRS MAP 32/OLDAL 13: 
1053, Budapest, Magyar u. 18.

RETROCK DELUXE MAP 33/OLDAL 14: 
1053, Budapest, Henszlmann Imre u. 1.

HYBRID ART&CAFE MAP 34/OLDAL 14: 
1088, Budapest, Bródy Sándor u. 8.

TŰZRAKTÉR MAP 35/OLDAL 14: 
1061, Budapest, Hegedű u. 3. 

INDA GALÉRIA MAP 36/OLDAL 14: 
1061, Budapest, Király u. 34. II/4.

KISKÉPZŐ MAP 37/OLDAL 15: 
1093 Budapest, Török Pál u. 1.

B55 GALÉRIA MAP 38/OLDAL 15: 
1055 Budapest, Balaton u. 4.

HOLDUDVAR MAP 39/OLDAL 15: 
1138, Budapest, Margitsziget

GRENADIN BÁR MAP 40/OLDAL 16: 
1027, Budapest,  Margit krt. 18.

MENTA TERASZ MAP 41/OLDAL 16: 
1027, Budapest, Margit krt. 14.

ODEON LLOYD MOZI MAP 42/OLDAL 16: 
1136, Budapest, Hollán Ernő u. 7.

SZÓSZ PARK MAP 43/OLDAL 16: 
1136, Budapest, Hollán Ernő utca 13-
15.

DZSEM MAP 44/OLDAL 18: 
1051, Budapest, Vigyázó Ferenc utca 7.

SZABADSÁG TÉR MAP 45/OLDAL 18: 
1054, Budapest, Szabadság tér

MAI MANÓ HÁZ MAP 46/OLDAL 18:
1065, Budapest, Nagymező utca 20. 

MILLENÁRIS PARK MAP 47/OLDAL 19: 
1024, Budapest, Kisrókus u. 16-20.

PLATÁN GALÉRIA MAP 48/OLDAL 18: 
1061, Budapest, Andrássy út 32.

N&N MAP 49/OLDAL 24: 
1065, Budapest, Hajós utca 39. 

EQUILOR ANDRÁSSY MAP 50/OLDAL 19: 
1062, Budapest, Andrássy út 115.

GALERIA NEON MAP 51/OLDAL 24:
1065, Budapest, Nagymező u. 47.
2.emelet

DOBLO WINE BAR MAP 52/OLDAL 24: 
1072, Budapest, Dob utca 20.

KLASSZ ÉTTEREM MAP 53/OLDAL 24: 
1062, Budapest Andrássy u. 41.

EKLEKTIKA MAP 54/OLDAL 24: 
1065, Budapest, Nagymező u. 30. 

TRAPÉZ MAP 55/OLDAL 25: 
1093, Budapest Imre u. 2. 

NEDŰ MAP 56/OLDAL 25: 
1061, Budapest, Nagymező u. 8 

PEZSEGŐ BÁR MAP 57/OLDAL 25: 
1065, Budapest, Hajós u. 25.  

TOLDI MAP 58/OLDAL 25: 
1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-
38

BÁRKA KÁVÉZÓ MAP 59/OLDAL 25: 
1082, Budapest, Üllői út 82

KISTEREM MAP 60/OLDAL 26: 
1053, Budapest, Képíró utca 5

FISE GALÉRIA MAP 61/OLDAL 26: 
1054, Budapest, Kálmán Imre utca 16. 

BORSSÓ BISZTRÓ MAP 62/OLDAL 28: 
1053, Budapest, Királyi Pál utca 14.

DOVIN GALÉRIA MAP 63/OLDAL 28: 
1052, Budapest, Galamb utca 6. 

DOVIN MAP 64/OLDAL 28: 
1052 Budapest, Galamb utca 6. 

LUMEN GALÉRIA MAP 65/OLDAL 28: 
1088, Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2. 

VITRIN GALÉRIA MAP 66/OLDAL 28: 
1051, Budapest József Attila u. 1-3. 

BALASSI HYBRID ART&CAFE OLDAL 28: 
1016, Budapest, Somlói út 51. 

EQUILOR FINE ART OLDAL 28: 
1037, Budapest, Montevideo u. 2/c, III.
em.  
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Helyszínek:

EXTRA PROGRAMOK: 
ART MOMENTS 2010 SELECTION
(EQUILOR FINE ARTS)

AZ ART MOMENTS ŐSZI FORDULÓJÁNAK DÖNTŐS MUNKÁIBÓL KÉSZÜLT VÁLOGATÁS KERÜL AZ EQUILOR IRODAHÁZ FALAIRA.

Filozófiánk, hogy a művészet iránti érzékenység, a műalkotások szeretete a műélvezeten felül az üzleti életben is új, eredeti gondolatokra
ösztönöz. Az Equilor Befektetési Zrt. 2006-ban alapította az Equilor Fine Art Kft-ét, amely befektetési tanácsadással foglalkozik a
művészetek, elsősorban a képző- és az iparművészetek területén.

Cím: 1037, Budapest, Montevideo u. 2/c, III. em. Telefon: +36 1 430 3980 , www.equilorfineart.hu, 
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“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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BUDAPEST

Ill
us

tr
at

io
n:

 D
av

id
 “

M
uc

ci
” 

Fa
ss

et
t

Fabricius Gábor
(REPUBLIC OF ART)

,
Dr.Gereben Kata

(MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, 

EQUILOR FINE ART)

Nanushka
(BRANDS.HU, DIVATTERVEZŐ)

Starcz Ákos
(BOOKLINE)

Szabó Győző
(SZÍNÉSZ)

Topor Tünde – 
Winkler Nóra

(ART MAGAZIN)

Gulyás Gábor 
(A MŰCSARNOK IGAZGATÓJA)

Borzák Márton
(OTP JUNIOR)

Einspach Gábor
(IGAZSÁGÜGYI FESTMÉNY- ÉS

MŰTÁRGYSZAKÉRTŐ)

Zsűri tagok:



Art Moments by Hybridart
Színes megnyitókkal, zenés programokkal és meg -

lepetésekkel várja április 12-től három héten át a lá togatókat

az Art Moments by Hybridart interaktív kortárs

képzőművészeti kiállítássorozata. A tavaszi forduló 70

helyszínén 100 művész 800 műalkotását lehet ingyenesen

megtekinteni, és újra elindul a szavazás.

Az Art Moments by Hybridart kiállítássorozat egyik fő

célja, hogy a kortárs képzőművészetet szélesebb körben

megismertesse és közelebb hozza a látogatókhoz, va lamint

hogy sajátos eszközeivel hozzájáruljon a vizuális kultúra

fejlesztéséhez, a városi élet, környezet szín esítéséhez. Ez a

kezdeményezés megmutatja és bizonyítja, hogy a magyar

kortárs képzőművészet izgalmas, sokrétű, és mindenki

megtalálhatja benne a kedvenceit.

KIEMELT TAVASZI PROGRAMJAINK
Ki a térre! A belváros szívében található Szabadság téren

a kecskeméti K-ARTS KÉSZ Művészeti Gyűjtemény külön-

leges fémszobrai és Kelemen Zénó szobrászművész

alkotásai mutatkoznak be.

Stroke Special Edition a Millenáris Parkban. Maga a

Stroke Urban ArtFair nem más mint a graffiti, a képregény,

az illusztráció és a tervezőgrafika fúziója. A Stroke az első

olyan jellegű vásár Európában, amely kimondottan az

urban art körébe tartozó művészekre és alkotásokra kon-

centrálva egyszerre mutat be ismert és még feltörekvő,

kevésbé ismert tehetségeket.  A két rendezvény hosszú

távú együttműködésének első lépéseként kölcsönös bemu-

tatkozást biztosítanak egymásnak. Budapesten debütál a

Stroke, május végén pedig az Art Moments egy speciális

Urban Art válogatással részt vesz a müncheni vásáron.

KLIKKELJ A KORTÁRSRA!
Szavazni 2011. április 12. és május 1. között tudsz egy

regisztrációt követően a www.artmoments.hu oldalon és a

rendezvény facebook oldalán. A közönségszavazatok

alapján az abszolút legmagasabb számú klikkelést kapott

alkotás egyenesen bekerül a kollekcióba, valamint a tíz

legtöbb szavazattal bíró mű is felkerül a zsűrizendő alkotá-

sok közé. Majd végül a szakmai zsűri döntése nyomán áll

össze a 800 bemutatkozó alkotás közül az a legizgal-

masabbnak ítélt harminc, amely Spicy Collection 2011

néven roadshowra indul Münchenbe, Brüsszelbe, Párizs-

ba. Ezen fölül a közönségnek legjobban tetsző alkotásnak

az OTP Junior különdíjat hirdet. A szavazóközönséget

pedig nyereményjátékok és számos meglepetés várja a kiál-

lítássorozat ideje alatt!

- Klikkelj, szavazz, mutasd meg, szerinted melyik

alkotás a legizgalmasabb!

A Moment
for Art

with Art 
Moments

Welcome to the second special issue of Art Mo-

ments in Think Magazine from HybridArts. English

readers and fans, don’t be put off by Hungarian in

the first 25 pages. Rather, extract the addresses,

wander the venues, and view the work of contempo-

rary artists as you tour Budapest. You’ll find no

better guide than the map.

There is no better refuge than art. As the ultimate

betrayer and ultimate savior of the human spirit, art

is the Judas-Jesus and Caesar-Brutus of our dual na-

ture. 

Art will always succeed at moving us forward.

Whether that propels us into some dark abyss or

launches the soul to dizzying heights is not a matter

of content, but of perception.

That perception counts for Art Moments. The

top 30 artists of 100 (each dis-playing 8 works), as

select ed by you at Artmoments.hu, on Facebook and

via mobile phone, will join an in ter national tour and

win prizes from OTP Bank to boot.

Listen for bits of English and ask that cute Hun-

garian to help you, should you be bereft of

understanding as you gaze. 

It is spring. Love and art fill the air (and the bars,

the museums and walkways). 

Enjoy it! 

WWW.THINK-MAGAZINE.COM T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE
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Art Moments by Hybridart - Klikkelj a kortársra!

KLIKKELJ, ÉS RAJTAD IS MÚLIK, MELYIK HARMINC FIATAL KORTÁRS
KÉPZŐMŰVÉSZ MUNKÁJA LESZ A SPICY COLLECTION 2011 RÉSZE.
IDÉN TAVASSZAL 70 ALTERNATÍV HELYSZÍNEN 100 MŰVÉSZ 800
ALKOTÁSÁBÓL TE IS BIZTOSAN MEGTALÁLOD A KEDVENCEIDET, 
A LEGJOBBAN TETSZŐT. MELLETTED EGY SZAKMAI ZSŰRI IS 
VÁLOGAT, ÍGY LESZ TELJES A KOLLEKCIÓ. SZAVAZZ 2011. ÁPRILIS
12. ÉS MÁJUS 1. KÖZÖTT A WWW.ARTMOMENTS.HU OLDALON, 
VAGY A RENDEZVÉNY FACEBOOK OLDALÁN!

WWW.ARTMOMENTS.HU

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSSOROZAT  2011. ÁPRILIS 12.- MÁJUS 1. 

„Az OTP Junior büszke arra, hogy támogatásával immár második alkalommal
nyílik lehetőségük - az Art Moments by Hybridart rendezvénysorozaton keresztül -

a kortárs művészeknek, hogy munkáikat bemutathassák a nagyközönségnek.”



DÉS MÁRTON: BUSZMEGÁLLOK HELYETT
(FUGA BUDAPESTI ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT MAP 2)

18.00 Megnyitja Halász András. A kiállítás megtekinthető: 2011. április 25-ig.
Ezen munkák az utóbbi 1-2 év válogatott termései: iskolában, otthon, barátoknál
készítettem őket. Több közülük összefüggő sorozat része, néhányan igen
magányosak. Általában parafrázisokat készitek, már meglevő képeket dolgozok
át, gondolok újra, viszem át a magam otthonos közegébe. Minden képnek
megvan a maga története.

Cím: 1052, Budapest Petőfi Sándor
u. 5. Telefon: +36 1 266 0837; +36 30
934 7389, www.fuga.org.hu, info@
fuga.org.hu, Nyitva tartás: H-V:
10.00-21.00

HERBERT ANIKÓ - MEGVAN VALAMI
(ALKOHOLOS FILC KÁVÉZÓ MAP 1)

18.00 Megnyitó. 
A kiállításon megjelenő sorozat egy Tandori Dezső
verset rejt magában, melynek címe: 

MEGVAN VALAMI         
„Akkor se SEMMI.
Megvan VALAMI.
VALAMI. Csak most tudom.
Eddig- NEM tudtam.”

A jól látható – bögre, kés, kanál, tányér, citrom, tojás stb.-
élet hétköznapi eseménytelenségét a láthatat lanság
fényével keverem meg – a művészet történet során az arany
használata mindig kulcsfontosságú szerepet kapott- és
ezt a rizspapír érzékeny felületén jelenítem meg.
A VALAMI és a SEMMI sajátos formában összefonódnak,

majd üressé válnak illetve, mint filozófiai léthelyzetet
alkotnak. Mindkét fogalom, szavakkal megfoghatatlan,
inkább egy sajátos hangulatiságban válnak „megfoghatóvá”.
„Mind nyájan a semmiből jövünk, és visszamegyünk a nagy
büdös semmibe.” -ÖRKÉNY ISTVÁN.  

A semmiről való érzésünkben kétségkívül van valami esztétikum:
mikor a semmit átéljük, van valami esztétikai érzésünk. A semmi
átélésének szerkezetében valami rejlik, ami egyszersmind az
esztétikai átélés kelléke. Talán ezekben a csendéletekben
találok leginkább a SEMMIre,amit tudni szeretnék.

Cím: 1012, Budapest, Várfok u. 15./b, Telefon: +36 20 500 6640,
Nyitva tartás: H-SZo: 10.00-22.00 

SZÉKELY BEÁTA KIÁLLÍTÁSA
(PUSKIN KÁVÉZÓ MAP 3)

18.30 Megnyitó. A kiállítás megtekinthető: 2011. április 19-ig.
„ A jelenségek képi értelmezése, motívumainak érzékeny költészettel átitatott groteszk felhangja, sajátos
festői világot eredményez. A gyerekkor alapélményei, az erdélyi, tiszta népi kultúrára rátelepedő brutalitás
blokkházak akarnok erőszakossága, meghatározó festészetének kialakulásában. Izgalmasan keverednek

munkáiban a hagyományos ké p -
építő tanulságok a XX., XXI.
századi képzőművészet innovatív
eredményeivel.” - NAGY GÁBOR
FESTŐMŰVÉSZ

Cím: 1052 Budapest, Semmel -
weis utca 2. Telefon: 06 1 317 51 62
Nyitva tartás: H-V: 10.00-24.00
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LAKATOS ISTVÁN: LENCSILÁNY  (CUCU BÁR ÉS BAZÁR MAP 6)

19.30 Megnyitó és a művész Lencsilány című köteténk dedikálása. 
Lakatos István első önálló kötetének főhőse a szerző legnépszerűbb karaktere,
Lencsilány.

Az egyszerre kísérteties és gyermekien bájos történetek egy furcsa, álomszerű világba
repítik el az olvasót. Végre egy magyar képregény, amelyet a gyerekek és a felnőttek
egyaránt élvezhetnek: előbbiek a szeretnivaló figurák, utóbbiak pedig a borzongató
hangulat miatt.

A szerző képi világa a zaklatottság és a harmónia tökéletes egyensúlyáról árulkodik.
A kötet minden egyes képkockája önálló képzőművészeti alkotás. Az ezeken keresztül
életre kelő mesék nem egy esetben klasszikus irodalmi művek egyedi feldolgozásai. 

Cím: 1016, Budapest, Naphegy u. 29. Telefon: 06-20-499-7463, Nyitva
tartás: H-Cs: 10.00-21.00, P-Szo: 10.00-23.00

NEMES ANNA, FEHÉRVÁRY TAMÁS, ERTSEY
DONÁT ÁRON
(CD FŰ KULTÚRPINCE MAP 5)

19.00 Mandala vetítés.
Nemes Anna és Fehérváry Tamás arc nélküli alakjai, szürkés,
borús színviláguk, sötét hangulatú képeik jól egymásra találnak
és kiegészítik egymást a kiálltótérben. Hétköznapi helyzetek
szürreális  hangulatban.

Ertsey Donát Áron: 2008 óta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
média design szakának tanulója vagyok. Munkáimban főleg
videókkal foglalkozom, illetve különböző alkalmazott mű -
vészetek keveredése és mixelése érdekel. Mandala project: a
három szféra vizualizációja egy kísérleti loop szekvencia, amely
mint a installáció vetíthető körbe-körbe
folyamatosan a végtelenségig. 

Név, cím: 1053, Budapest Fejér György
u. 1. Telefon: +36 20 268 9207, Nyitva
tartás: H-SZo: 16.00-24.00, V: 17-22.00,
www.cdfu.hu

BODOLÓCZKI LINDA: MIÉRT LENNÉL HÁT
SZOMORÚ? 
(TRANZIT ART CAFE MAP 4)

19.45 Megnyitó, A kiállítás megtekinthető: 2010. december 12-ig.
Bodolóczki Linda a festmények tervezésekor a giccs Abraham A. Moles-
féle 20. századi meghatározását veszi alapul: túlzás, túldíszítés, tobzódás,
különböző minőségek összekeverése. A megjelenített figurák jelentős

részét internetes ke -
reső  segítségével, a
“boldogság” szóra
keresve találja, nagy
részük érzelmekre
apellál, főként a
gyermekkori, idillikus
képek megidézésével.
A vásznak szélére a
multifunkcionalitás,
mint a giccstárgyak

egyik ismérve, jegyében rendszerint ráfesti a Blondel-keretet is. A képek
festésmódja harsány: a használt színek széles skálán mozognak,
tobzódnak, rikítanak egymás mellett. Ugyan a képeknek van témája,
ábrázolnak, a hangsúlyt elsőd -
leg esen mégis a formák és a
színek ritmusa kapja.

Cím:1116, Budapest Buka -
rest u. 11-14. Telefon: 06-1-
209-3070 Nyitva tartás: H-
P: 09.00-23.00, Szo: 10.00
-22.00
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ADORJÁN ATTILA KIÁLLÍTÁSA
(ARI KUPSUS GALÉRIA MAP 7)

16:00 - 19:00 Adorján Attila tárlatvezetése.
„Motívumai egyszerre banálisak, kézzelfoghatóak, ismertek és ugyanakkor
metaforikusak, poétikusak, sőt még bizonyos értelemben enigmatikusak is,
amennyiben a befogadó átveszi a művész által felkínált filmszerű képi logikát
és természetesnek fogadja el a képi klisék pszeudo-narrativitását. Ez az újszerű,
látszattörténeteket sejtető, a képi prezentációra és a kép hatásosságára, a
teatralitás spektakularitására épülő, a banalitást természetesnek és morálisan
közömbösnek tekintő, mindenfajta pátoszt, a konzumvilág és a modernitás
egykori pátoszát is nélkülöző, melankolikus narrativitás korlátok, gátlások,
határok nélkül merít minden vizuális anyagból és professzionális könnyedséggel
alkot újabb és újabb szeduktív képeket.”  - HEGYI LÓRÁND

Cím: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 23/b, Telefon: +36 20 322 0334, +36
60 924 4748, www.arikupsusgallery.com, info@arikupsusgallery.com, Nyitva
tartás: K-P: 14.00-19.00 Szo: 10.00-14.00

1NEM ALAPÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA
(DEMO GALÉRIA – FOGASHÁZ MAP 9)

18.00 Kerekasztal beszélgetés, melynek témája a
prostitúció általános jelensége mellett, a művészet -
ben való megjelenítése is. 20.30 Csillag Ádám: Nincs
kegyelem a földi pokolban - című gyermek -
prostitúcióról szóló dokumentumfilmjének vetítése. 
Az 1Nem Alapítvány - Művészettel a Nemek Közti
Egyenlőségért - kiállítást és ehhez kapcsolódó mini
fesztivált szervez a Demo galériában, a Fogasházban.
A kiállítás egy fiatal művészek által megfogalmazott kritikus válasz a prostitúcióval kapcsolatban
felmerülő problémákra. Nyolc fiatal művészt kértünk fel, hogy dolgozzák fel a témát. Kiállító
művészeink: Kapitány Eszter, Szeleczki Rozi, Oravecz Évi, Bogyó Virág, Hódi Csilla, Rastatter Linda,
Farkas Kata, Felsmann István.

Extra program: Április 19. 17:00  Workshop a prostitúcióról - Szigeti Vera. 20:00  Mihalik Éva Prostitúció
a játékfilmben című előadása, beszélgetés. VJ vetítések.

Cím: 1073 Budapest, Akácfa utca 51, Telefon:+36 30 584 5698, Nyitva tartás: H-Szo:16.00-21.00

ARS POETICA
(PILVAX KÁVÉHÁZ MAP 8)

18:00 Megnyitó. 
20:00 Game Goes On -Filmvetítés. Extrém kerékpáros rövidfilmek. Mountain
Bike-os, ugratós formák repkednek. 2010 Nyarán-őszén készültek a
felvételek, hazai pályákon, valamint a Balatonparton. Alkotók: Balogh Attila,
Lippich Tamás, Pere András, Tóth Ákos, Kotócz Dániel.

22:00 PEZ-Pedig Ez Zene. Előadók: Sütő Nagy Ádám, Kis Máté, Nagy Eszter,
Bartha Ákos.  00:01 Szepa Fhrocsha alias Zsolt Szepesi, frissen bontogatott

szárnyaival suhint a keverő mögött, súlyos reszelös dubstepet és electrot
sugározik. A helyszín folyamatos fejlődést mutat programok színességét
illetően, fiatal művészek munkáinak bemutatásával. Lehet az fotó, rajz,
animáció, videó, hang, zene, kísérlet.

Az alkotók: Rajz,festmény: Dune Dániel, Szebenyi Dávid, Plesznivy Ákos,
Kotócz Dani. Fotográfia: Pálmai Gergő, Jaksa Bálint, Kotócz Dani, Tóth Ákos,
Varga Dániel

Cím: 1052 Budapest, Pilvax köz 1-3, Telefon: (1) 266 7660, Nyitva tartás: 
H-P: 08.00-20.00

KÉPTELENSÉG: HOLLÓS ÁDÁM ÉS TAMÁSI CLAUDIA
(KLAUZÁL13 MAP 11)

18.30.
Sajátos dramaturgia működteti a két művész festészeti világát: választott témáik a kép (tér)
realitásával, illetve illúzionisztikus voltával kapcsolatos kérdésekre adott válaszok. Mindketten a
valóság és látszat határán mozgó abszurditás nyomait keresik, hol a mű és a befogadó viszonyát
helyezve előtérbe, hol a rutinszerűen, nap- mint- nap megélt helyzetekben utólag fellelhető
konvencionális vagy szokatlan elemeket hangsúlyozva.A képeken a festészetnek az a folyamatosan
élő felvetése jelenik meg, mely szerint nagyon nem mindegy, hogy valamit a maga tárgyi mivoltában,
vagy leképezve, képként lát-e az ember.

Cím: 1072 Budapest, Klauzál tér 13. Telefon:+36 1 413 0731, www.klauzal13.hu,
k13info@gmail.com szilvia.cseh@vincekiado.hu, Nyitva tartás: K– V: 10.00–19.00 
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STOPPER NYITOTT MŰHELY KIÁLLÍTÁSA 
(STOPPER NYITOTT MŰHELY MAP 14)

19.30 Megnyitó.
A Stopper műterem 2010 október óta funkcionál a Gozsdu D-E udvarban, melyet Korcsmár Eszter, Kores
pályázati úton nyert meg a még akkor működő G13 galéria pályázati felhívásán. A kiadatlan üzlethelyiség
íly módon teret engedett egy fiatal kortárs művésznek, hogy munkáit szabadon bemutathassa a belváros
szívében. A helyiség műteremként és kiállítótérként is funkcionál, jelenleg Maróti-Bódy Dénes, Korcsmár
Eszter Kores és Szabó Noémi munkái lesznek láthatóak az Art Moments keretében.

Cím: 1075 Budapest, Király utca 13. Gozsdu E udvarm, Telefon:+36 30 515 2213, eszter.kores@gmail.com
Nyitva tartás: előzetes bejelentkezés alapján

ALBERT ÁDÁM: NEVER TAKE A TRIP ALONE 
(NEXT ART GALÉRIA MAP 10)

18. 00 Albert Ádám tárlatvezetése.
Alexander von Humboldt és Johann Wolfgang Goethe kortársak voltak: a 19. század elejének meghatározó
német gondolkodói. A Never take a trip alone című kiállítás a két ember kapcsolatát a fizikai és a mentális
tér párhuzamán keresztül vizsgálja. A kiállítás valamennyi darabja kettőjük dolgozószobáihoz
kapcsolódik. A kiállítótérben jelen levő rézkarcok, rajzok, rövid animációs klippek mellett két „kukucskáló
dobozt” találunk, melyek az eredeti, 17. századi jelentésükben értelmezhető peep-show dobozok.

Cím: 1054 Budapest, Aulich u. 4-6, Telefon:+36 1 302 7882, +36 30 857 8310, www.nextartgaleria.hu,
info@nextartgaleria.hu, Nyitva tartás: K-P: 12.00-18.00, Sz:10- 14

BREAKONE (REPUBLIC OF ART MAP 13)

19:00 Megnyitó.
Sosem a rongálás, mindíg a készítés ,leginkább a kézzel készítés és a titkos kívülállóság egyvelege volt
számomra meghatározó. Az a gondolat, hogy amit teszek azt az emberek többsége folyamatában
teljességgel elítéli, eredményét viszont legalább akkora publikum tartja mozgatónak, mindíg is hergelt.
Ez a fajta kettősség, a vele járó „névtelen hírnév”, a tény, hogy jelezhetem a jelenlétem ilyen nyers és
egyszerű módon, alakított ki bennem erős függő kapcsolatot a graffitivel. Ez a kapcsolat pedig életben
tart, elindít újra és újra, újabb és újabb célok felé.

Festményeim java részt figuratívak, valós elemek átírásából összálló karakterek, melyeket a fikció és 
a valóság peremén húzódó képregény szerű cselekménylánc fűz össze. A közterületen
megjelenők reflektálnak a vásznon lévőekre is vissza ugyanúgy, hidat teremtve az
igazából megtörténő és a fejemben lezajló események között, akár egy nem
létező személy létező kaland naplója.

Cím: 1051 Budapest, Vigyázó Ferenc u. 4, www.hellorepublic.com, Telefon:
+36 1 474  0023, info@hellorepublic.com

BÁN SAROLTA KIÁLLÍTÁSA
(FAHÉJ KÁVÉZÓ MAP 15)

19.45 Megnyitó.
Profi módon megszerkesztett illusztrációi mind sajátos, szürreális
hangulattal varázsolják el a nézőt. Szereti, ha képei történetet tudnak
elmesélni, illetve ha többféleképpen is értelmezhetőek, többek között
ezért sem ad címet montázsainak. 

Hagyományos elemeket használ, és ezeket ötvözi, különböző történeteket,
megszemélyesítéseket adva ezzel műveinek. Arra törekszik, hogy képeiben
mindenki meglássa és megtalálja saját meséjét. Van benne humor, szatíra
öröm és szenvedés. Van olyan képe, amelyik egy különleges világba visz
el, vagy éppen elgondolkodtat.

Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u.19. Telefon: +36 1 787 9305, www.
kervend.hu/fahejcafe.html, Nyitva tartás: H-Szo: 12.00-24
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NAGY ÁRON KIÁLLÍTÁSA (SZIMPLA KERT MAP 18)

20:30 Megnyitó.
Robotok, szomorú állatok, mutáns szörnyek, groteszk lények. Ilyen  és ehhez hasonló
figurák a képeim főszereplői. Ez nem koncepció, csak ők jönnek elő, ha elkezdek
firkálni (már egyre inkább gépen, mint a rajzlapon... 

Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy
összefirkálom filctollal a monitort). Ezek mind
antropomorf lények, őket rajzolni pedig hálás
feladat, mert a néző (legalábbis azt hiszem),
amellett, hogy azt nézi, mennyire nem emberi 
- és fura - a kép főszereplője, azon is elgondol kodik,

hogy mennyire az, és talál valamilyen pontot, ahol azonosulni
tud vele (ki ne tudna azonosulni egy nyakkendős hallal?! ). 

Ezek a képek állítólag nyomasztó hangulatot árasztanak
(bár engem nem nagyon nyomasztanak, kivéve, ha nem
sikerülnek jól). Ezt ellenpontozza a képek meleg színe és a
vonalvezetés lendülete (igyekszem lendületes vonalakat
használni). Bízom benne, hogy ez a képekben megtalálható
ellentét (feszültség?) felkelti a nézők érdeklődését.

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 14 Telefon:+36 1 352
4198, www.szimpla.hu, szimpla@szimpla.hu, Nyitva
tartás: 12.00-03.00

TAKÁCS MÁTÉ 
- KOROMGYEREK
(KRIMÓ MAP 19)

20.45: Megnyitó.
és repült és hömpölygött mint a
szélvész,
mindig gyorsabban, repült, mint a fény,
repült és forgott, át az ős eónok
s csillagködök száz szigettengerén,
repült, a tértől részegen, repült, mint
az időmegállító gondolat,
repült, könnyű győzelmét végtelennel
tetőzni, amit ráadásul ad,
repült, repült s a Végső Űr határán
egyszerre csak öt roppant oszlopot látott,
amely minden világok végén
vörösen az ég felé lobogott.
Még egy bukfenc, s már ott volt, és
leszállt ott,

ahol még nem járt soha senki se,
és lehasalt s fürkészve és vidáman
nézett az érthetetlen semmibe,
aztán felkelt.

- SZABÓ LŐRINC: SZUN VU KUNG
LÁZADÁSA

Cím: Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 8.
Telefon:+36-70/566-7226, www.krimo.hu,
Nyitva tartás: H-K: 12.00 – 24.00, Sz-P:
12.00 – 02.00, Szo: 17.00 – 02.00, V: 17.00
- 24.00

BABOS BERTALAN ZSILI
(BOOKLINE MAP 12)

18.30 Kirakat avatás.
Sokoldalú és igen termékeny alkotó: fest,
könyvet és arculatot tervez, fotózik, szobrot
épít, videót készít, polihisztor a maga
nemében. Egy szürreális álomvilágba,
saját kis teremtett univerzumába vezérel
minket minden egyes alkotásával,
gyermeki bájjal varázsol el és értelmez
újra akár hétköznapi tárgyakat, akár
banális témákat. Öntörvényű, de ön -
magához mindig hű „káosz-stílusa” a
kezdetektől fogva névjegye.

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 16. Tel:
411-1497, 235-0334, www.bookline.hu,
rakoczi@bookline.hu, Nyitva tartás: H-P:
09:30 – 20:00 Szo: 09:30 - 14:00

VÉGH JÚLIA KIÁLLÍTÁSA 
(LOKÁL MAP 17)

20.15 Megnyitó.
Képeimen belül általában követem a barokk festők
példáját, akik a mély tónusokból kifele haladva, építkeztek
a világos fele, így a kép mélységet kap, és megőrizheti színei
erősségét, tisztaságát. Általában szeretek egy képen
dolgozni addig, amíg nem készül el, mert így talán
meglehet tartani egy bizonyos érzelmi vonulatot, egy
munkán belül. Célom, hogy valami olyat adhassak vagy
megoszthassak másokkal magamból, ami az embereknek
többletet adhat, kicsit kiszakítva őket a világ lüktetéséből.

Csak az motivál, hogy szépséget adhassak magamból,
hogy másoknak örömet tudjak szerezni azzal, amit
nyújtani tudok. A képek belső világunk tükrei, s az egész
egy képi költészet. Ebben az évben a fő témám a halak,
a pikéjükről visszaverődő ezüstös fények, amik egyrészt
mint kihívás jelentek meg számomra, s annak a
hangulatnak a reflektálása ami közben magával ragadt. 

Cím: 1072 Budapest, Dob utca 18. Telefon: +36 30 934
9434, lokalkavezoesbar@gmail.com, Nyitva tartás: H - Cs:
15.00 - 2.00 P: 15.45 - 4.00 Szo: 17.00 - 4.00

SIGN SEAL DELIVER CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS 
(CHINESE ART CHARACTERS MAP 16)

20.00: megnyitó, a megnyitó különleges vendége: Szoták Andrea. After party 
a Vittulában. Kiállító művészek: Őry Kati, DrKissRitaPanda.

SEAL, SIGN, DELIVER. Üdvözöllek az Állatkertünkben! Kicsit magányos vagy?
Kimozdulnál? Egy kis szórakozás nem árt. Nem számít, hányszor jössz, ez soha nem
ugyanaz. Találkoztál már a sztárral? Ő a leghitelesebb, a FÓKA. Tartsd jól és a FÓKA
énekelni fog neked. David Wilkinson: Kéjvágy áll a dolgok középpontjában. Kéjvágy
áll a dolgok középpontjában, míg a vallás és a birodalmak jönnek és mennek. Új képek
formájában régi ötletek, ez az út mindennap megmentett és felújított. A példabeszéd,

hogy minden megtörtént baromság, 98%-a az ismert univerzumnak a sötét
anyag. Azt gondolom, hogy ez azt sugallja, hogy van egy csomó minden amirt
még meg kell tennünk, meg lehet tenni.

Cím: 1073 Budapest, Kertész u. 4. Telefon: +36 30 356 0308, www.
chineseartcharacters.hu, klubvittula@gmail.com, Nyitva tartás: Sze-P: 18.00-
22.00, Szo: előzetes megbeszélés alapján
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DREAMLINES BOSCO SHANE
(ÖTKERT MAP 21)

21:00 Megnyitó.
A kiállítás anyaga fiktív, szélsőséges bemutatása az ember agyának
kalandozásairól, amiket alapjában véve mindig a vágy és a félelem
szül. A képeim egy másik világba invitálják a nézőt. Egy olyanba,
ahol már mindenki megfordult, az agyával már járt ott. Egy
szürreális helyre, ahol minden megtörténhet, és nincsenek határok.
Akárcsak az álmainkban. 

Alapvető célom az, hogy megteremtsek egy misztikus légkört, egy
félelmetes és csodálatos aurát, ami magával ragadja a szemlélőt.
Az én fejem mindig máshol jár. Valami egész más helyen, mint ahol
élek. Ez a másik bolygó teljesen magába szippant és szerelmessé
tesz. Az érzelmeim és az álmaim kivetülései a képek, a szenvedély
és az őrület gyermekei.

Cím: Budapest 1051, Zrínyi u. 4
Telefon:+36 70 330 8652,+36 30
413 1173, www.otkert.blogspot -
.com, Nyitva tartás: H-K: 16.00-
24.00, Sz:16.00-04.00, Cs-
Szo:16.00-05.00, V: 16.00-24.00

HORVÁTH CSONGOR: STARTOON  
(INNOSHOP MAP 23)

18.00 Megnyitó .
A sorozat címe a „star” és „cartoon” szavak keveréke, játékos mixének eredménye. Leginkább a 70, 80, 90 es
évek animáció-, film- és az utcai moziplakátok világa ihlette a műveket, melyek lényege egy-egy „vizuális
gag”. Egy közismert mesefigurát ötvöz egy szintén közismert zenei-, ill. tv-s személyiséggel, ahogyan ez a
két elem összekapcsolódik egymással, attól válik igazán „csongie” alkotássá.

„A motiváció elsősorban egyfajta nosztalgikus életérzés felszínre hozása volt, gyermekkorom fontos
állomásainak, elemeinek felelevenítése, amelyek hasonlóan működnek, mint a nagyi régen elveszett almás
pite receptje, és visszaidézik azokat az időket, amikor még az általános iskolai dolgozatírás volt a korombéliek
legfőbb problémája, és amikor még azt hittük, hogy sajtból van a hold.”

Cím: 1053, Budapest, Kecskeméti u. 8. Telefon: +36 30 602 112, www.innoshop.hu, info@innoshop.hu,  Nyitva tartás:
H-P: 11.00-19.00, SZ: 11.00-15.00

ESSE BÁNKI ÁKOS KORTÁRS
FESTŐ MŰVÉSZ TÁRLATA 
(IBOLYA PRESSZÓ MAP 22)

18.00 A kiállítást megnyitja Bánki Ákos festő -
művész. A kiállítás megnyitón közreműködik
Kovács Bence (gitár) és Markó Dániel (did -
geridoo). A kiállítás megtekinthető: 2011. május
15-ig.
„A festményeim absztraktok. Nem a fogalmi
gondolkodás aktuális problémái, témái inspirálnak,
hanem a festőiség. Meghatározó kiindulópont
számomra absztrakt és fél absztrakt képek
létrehozásakor a térélmény a szín és a fény. 
A mostani munkáim is ebben a szellemben
készültek.” 

Cím: 1053, Budapest Ferenciek tere 5. Telefon:
+36 1 788 1944, info@ibolyapresszo.com, Nyitva
tartás: H-Sze: 08.00-24.00, Cs: 08.00-01-00,
P: 08.00-02.00, Szo: 12.00-02-00, V: 14.00-24.00 

SZARVÁK ANTAL KIÁLLÍTÁSA 
(MINT CAFE MAP 20)

21:00  megnyitó.
„Szeretem korunk technikáit, az újat, az alkotáshoz fajta idegent.
Szeretek kísérletezni, új anyagokat használni a képalkotáshoz.
Csempeképeim, és matricaképeim, stenciljeim ilyen indíttatásból
jöttek létre, és remélem lesz időm és lehetőségem megmutatni 
a nagyvilágnak, mi minden rejlik ezekben a technikákban.”

Cím: 1076 Budapest, Akácfa u.
14, web: mintcafe@freemail.hu,
cafemint@freemail.hu,
Nyitvatartás: H-V: 8.00-23.00
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WORKS ON PAPER: CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS
(BRODY HOUSE MAP 25)

18.30 Megnyitó, művésztalálkozó és tárlatvezetés.
A Papír dicsérete! A kiállított alkotások hat különböző
szemléletet tárnak fel a papírhasználatnak a segítségével.
Bullet Shih és Dénes Ágnes Dóra a vízfesték és az akvarell
világosságát választották. Shih alkotásának az eredménye
egy nagyon intim észlelés, amely agyi jeleket vált egy fényes
és geometriai elképzeléssé a művésznek az agyi fizikája által.
Dénes Ágnes Dóra akvarelljei nosztalgikus képeket re  -
p rezentálnak egy színes utazásról.

Ludovic Thiriez szitanyomatai átfedett képeket rögzítenek,
melyeken vizuális emlékek keverednek az egymásra rakott
terekből.  David Wilkinson pusztítása emlékeztet arra, hogy a
természetben minden folyamatosan mutálódik. Nannette
Vinson műalkotásai törött elbeszélésekkel foglalkoznak,
környezetben és helyzetben változnak. Érdekes karakterei
elmélkedésre és érdeklődésre késztetnek minket a sorsukról.
De Fleurieu Sonic Boom című munkája kifejezi a művész
antinomiai kapcsolatát a papírral, küzdelem a látens erőszak
és érzékeny lélek között.

Cím: 1088, Budapest Bródy Sándor utca 10. Telefon: +36 70
931 1402, www.brodyhouse.com, events@brodyhouse.com,
reception@brodyhouse.com, Nyitva tartás: egyéni bejelentkezés
alapján

HÁTTÉRZAJ – BORSOS RÓBERT ÉS
MARTUS ÉVA KIÁLLÍTÁS
(MOLNÁR ANI GALÉRIA MAP 24)

18.15 Tárlatvezetés.
Háttérzaj címmel állít ki Martus Éva és Borsos Róbert, a
falakon és a térben pedig valóban nyüzsgés, színes arcok
és figurák veszik körül a látogatót, amelybe egy-egy
interaktív alkotás által akár be is kapcsolódhat.
Valamennyiünk számára ismerős lehet az itt ábrázolt
egyik-másik karakter, karikatúraszerű vonásaik, a
kiragadott mindennapi élethelyzetek és a típusábrázolások
teszik őket azzá. Mindkét alkotó messze elkerüli az
egyetemi éveik alatt elsajátított hagyományos technikákat
és rendkívüli találékonysággal, különleges anyagokkal
dolgoznak. Borsos Róbertnél jellemző a filc használata,
Martus Éva fóliákat, vaslemezeket, és számos egyéb olyan
anyagot használ, ami távol áll a megszokott táblakép-
festészettől. Közös bennük a játékos és humoros felfogás,
miközben derűsen gunyoros képet rajzolnak korunkról.

Cím: 1088, Budapest Bródy Sándor utca 22. 1. emelet
Telefon: +36 1 327 0095, www.molnaranigaleria.hu, info
@molnaranigaleria.hu, Nyitva tartás: K-P: 12.00-18.00 

SOKSZEM MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 
(SOKSZEM MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
MAP 27)
Kiállítások, események:
•  04.04. 19.00: Sárai Lajos, és Zérczi Attila közös kiállítása
• 04.14. 19.00: Sárai Lajos, és Zérczi Attila portfólió -
bemutatója

• 04.18. 19.00: Sokszem Alapítvány képzőművészeinek
közös kiállítás (Blahó Borbála, Schaller István, Sződi
Szabolcs, Mátyási Péter). A Sokszem Alapítvány közvetlen
közelében tevékenykedő képzőművészek kiállítása!

• 04.25. 19 óra: Vörös Gyöngyi és Illés István kiállítása
• Vörös Gyöngyi és Illés István közös munkájukkal
elnyerték az idei legjobb fashion videónak járó díjat!
Kettejük közös kiállítása lesz látható a Sokszemben.

A Sokszem vizuális művészeti alapítvány egy olyan 2009-
ben alapított szervezet, mely fő céljának a különféle
művészeti ágak közti produktív kapcsolathoz szükséges
fórum megteremtését tűzte ki céljául. Az alapelvekkel és
célkitűzésekkel harmonizálva az alapítványnak otthont adó
épület egyben alkotóházként is funkcionál, melyben jelenleg
két festő, egy ruhatervező, egy iparművész designer, egy
képgrafikus, és két építész dolgozik.

Cím: 1056 Budapest, Fejér György utca 1. Telefon: +36 20 379
7409 +36 70 230 5264, www.sokszem.hu, info@sokszem.hu,
Nyitva tartás: H-P: 15.00-19.00

FOLYAMATOK IV. SZOCIO – MÉDIA:
CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS
(VIDEOSPACE MAP 28)
19.00 Beszélgetés a művészekkel. A kiállítás megtekinthető:
május 14-ig .
Kiállító művészek: Erhardt Miklós, Mécs Miklós, Szigeti
Csongor. A Folyamatok kiállítás-sorozat alapkoncepciója a
kortárs hazai és nemzetközi médiaművészetben zajló
folyamatokról rendszeresen nyújtott áttekintés.

Az idei, immár IV. rész témája a szocio-média: a társadalmi
folyamatokra adott művészi reflexió megjelenése a média -
művészetben. A téma egyre aktuálisabb, a médiaművészet
pedig eszközei révén különösen alkalmas ennek sokoldalú
bemutatására, rögzítésére, kommentálására.

A kiállítandó művészek és munkák válogatásánál sokol da -
lúságra törekedtünk mind a tematika, mind a médiumok
szempontjából. Bár az eddigi Folyamatokban kizárólag egycsa -
tornás videókat mutattunk be, most tágítjuk a kört, és megjelenik
egy LED-es installáció is (Szigeti Csongor munkája).

Cím: 1092, Budapest Ráday utca 56. Telefon: 06 30 870 1414,
www.videospace.c3.hu, y@videospace.c3.hu, Nyitva tartás: Sze-
P: 14.00-18.00 egyéni megbeszélés alapján 
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MARGIT ZSÓFIA KIÁLLÍTÁSA
(ALIBI CAFÉ MAP 30)

19.30 Megnyitó.
Napjaink csendéletei ...
Reggelizős kalandok ...
Színes bögrék, tarka terítők, ikea életérzés, coca cola ...
Frappáns, hétköznapinak tűnő csendéletek, játékos
kompozíciók hol élénk hol letisztult
színekkel, a minket körülvevő otthoni
világ rögzítése bohókás formában.

Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 4.
Tel: +36 1 317 4209, www.cafealibi.hu,
info@cafealibi.hu, Nyitva tartás: H-V:
08.00-23.00

KARMÁK - VIRÁGH TÜNDE  (MIXART MAP 29)

19.15 Karmák bemutató 
Történetek kis emberekről, akik nagy dolgokat visznek véghez.
www.karmak.hu. A legjobb dolog a világon az, ha az ember leül egy üres papírral
és egy ceruzával, és valami olyasmit hoz létre, ami addig csak az ő fejében
létezett. Ilyenkor elszállnak a gondok, ilyenkor nem létezik pénztelenség.
Ilyenkor nagybetűs Alkotás születik. Ezáltal pedig egy nagybetűs Művész,
egy nagybetűs Hős jön a világra.  Virág Tünde története arról szól, hogy a szegény
gyerekkor miként tölt fel erővel egy tehetséget. Arról, ahogy a kreativitás utat
tör magának a társadalom legmélyéről is. Arról, hogy az értelem, a motiváció
és az akarat nem pénz kérdése.

Cím: 1088, Budapest Mikszáth Kálmán tér 3. Telefon: +36 30 591 8595, raphael.kuti
@gmail.com, Nyitva tartás: H-V: 10.00 – 02.00 

BRADÁK BALÁZS INSTALLÁCIÓJA 
(RETROCK MAP 31)

19.45 Kiraka tavatás.
Az installáció koncepciójának kiindulópontjait az
“élő képregény” elképzelése adta, melyben a
kiinduló és a záró statikus kockát nem további
képregény-kockák kötik össze, hanem animáció.
A kirakat két szélső részén helyezkedik el a két
festmény, melyek televízió képernyőket fognak
közre. A festmények tartalma között a televíziókon
futó pár perces animáció képez hidat, mozgó
tartalmú képregény kockaként funkcionálva.

Cím: 1053, Budapest Ferenczy István u. 28. Telefon:
+36 30 678 8430,
www.retrock.com,
retrocker@gmail.com,
Nyitva tartás: H-P:
10.30-19.30 Szo:
10.30-15.30

FARKAS KATA: ÜZENET ELKÜLDVE
(CSENDES TÁRS MAP 32)

20.00 A kiállítást megnyitja Nádudvari Noémi.
2010-ben diplomázott a Moholy – Nagy Művészeti
Egyetemen, grafika szakon. Diplomamunkája egy
sms-illusztrációkból álló könyv, melyből il lusztráció -
kat, töredékeket, lapokat láthatunk a kiállítás ideje
alatt a Csendestárs falain. “A könyvben azt a szándékos
kontrasztot szerettem volna felállítani, amely egy
érzelmi történet és az smsekben megvalósuló furcsa,
néha suta kommunikáció közt van”.  A munkához
ismerősöktől, barátoktól gyűjtött üzeneteket,
melyeket fiktív időbe helyezve egy kétszereplős,
összefüggő történetté alakított át, egy klasszikus és
mégis szürreális történetté. “Az sms-ek szöveg-
alapként való felhasználása kiindulási alapja lehetett
volna valamiféle társadalomkritikának, de nálam
inkább az önirónia volt fontos. Mivel én is használom

ezt a közlésformát, nem akartam olyan „előremutató”
üzeneteket megfogalmazni, melyek egyértelműen
kritizálják azt. Nem foglalkoztam azzal, hogy a
médiumok népbutítóak–e és hogy az elektronikus
kommunikáció esetleg érzelmi analfabétává teszi az
embereket.”

Cím: 1053 Budapest, Magyar utca 18. Telefon: +36 20
325 8186, csendestarts@gmail.com

NAVRATIL JUDIT (BOOKLINE MAP 26)
Navratil Judit képei világunkat, világát ábrázolják különböző perspektívákból,
olyan szemszögekből, amiket talán egy hétköznapi ember nem venne észre.
Színvilága első látásra egy kellemes benyomást keltő, gyermeki képi világra
emlékeztetik a nézőt. A torzított, expresszív figurák viszont figyelmünket a
„kitekert”, deformált világ felé irányítják. Képei elgondolkoztatnak a női testről,
a női szerepekről, és az ember, illetve kifejezetten a nő helyéről a térben,
szerepekben és a nagybetűs Életben.

Cím:1053 Budapest Múzeum körút 13. Telefon: 06
1 235 0866, www.bookline.hu, Nyitva tartás: H-P:
09.30 – 20.00 Szo: 09.30 – 14.00
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MEZEI ILDIKÓ KIÁLLÍTÁSA
(RETROCK MAP 33)

19.45 Kirakatavatás.
„Mezei Ildikó illusztrációi egy szürreális világba
vezetnek bennünket, amely egy oldalról tele van
csodával, harmóniával, de a buja természetbe helyezett
történések sok borzalmat is súgallnak, az applikált
figurákban nyomasztó előképek sejlenek fel. Azért
lényegében egy virágokkal, katicákkal, fantázia  -
lén yekkel benépesített világ ez, amelyben a de -
korativitás, nosztalgia, és a természet éltető és
rothasztó ereje dominál. Természetesen vér is folyik
néha, amely nyilván a sok kedves, beteg, sérült lény
sanyarú sorsából adódik.” - KOVÁCS ZOLTÁN

Cím: 1053, Budapest Henszlmann Imre utca 1,
www.retrock.com/deluxe.htm, retrocker@gmail.com
Nyitva tartás: H-P: 10.30-19.30, Szo: 10.30-15.30

1KÉP/1TEREM/1ARC – CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS
(TŰZRAKTÉR MAP 35)

17.00 – 21.00 Műterem látogatás.
Művészek: Huszár Dániel, Horváth Judit, Piros
Boróka, Timkó Bíbor, Osványi Róza, Matt Klinn,
Fazekas Judit. Az Art Moments keretein belül a
Tűzraktér Alkotóháza egy délutánra megnyitja
kapuit. A látogatók egy rendhagyó, az épület négy
szintjén megvalósuló műteremkiállítás részeseivé
válhatnak. Minden műterem 1-1 alkotással szerepel a
hivatalos programban, de a kiállított műveken túl az érdeklődők bepillantást
nyerhetnek az alkotás folyamatába, beleszagolhatnak a festékekbe, szót
válthatnak a művésszel, és megtapasztathatják egy Magyarországon
egyedülálló alkotóközpont atmoszféráját.

Cím: 1061 Budapest, Hegedű u. 3. Telefon: +36 1 708 2599, www.tuzrakter.hu,
info@tuzrakter.hu

SZABAD SZOBA: CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS
(INDA GALÉRIA MAP 36)

18.00 Szabad szoba kiállítás finissage. Szabó Ádám kiállító művész és Muladi
Brigitta kurátor közös tárlatvezetése borozgatással egybekötve.
Pavla Scerenkovà, Szabó Ádám és Dušan Zahoranský képzőművészek kiállítása.
Kurátor Muladi Brigitta művészettörténész. A Szabad szoba című kiállításon
részt vevő művészek kapcsolatban állnak egymással, inspirálják egymást, és
munkáik jellege is hasonló. Mindhárman használják a valóságos és a virtuális
teret, egyaránt alkalmaznak hagyományos és új technológiai műfajokat, úgymint
rajz, festészet, szobrászat, fotó, film, videó stb. Térinstallációik a mindennapi
„belakott” tereink átalakítását, vagy más nézőpontba helyezését tűzik ki célul,

vagyis a térbe érkezőnek új térélményt adnak, a tárgyak és személyek között szokatlan viszonyrendszert hoznak létre. Ez a nemzedék már mindennapi
tapasztalatként éli meg a helyváltoztatást. A szomszédos kultúrák, országok megismerését is célzó ösztöndíjak, csere-rezidenciaprogramok egy új
környezetbe való beilleszkedést követeli meg tőlük, ami ösztönzően hat a gondolkodásukra, az élettérrel való kapcsolatuk dinamizmusa folytán. 

Cím: 1061, Budapest Király utca 31. Telefon: +36 1 413 1960, +36 70 316 4472, www.indagaleria.hu, info@indagaleria.hu, Nyitva tartás: K-P: 14.00-18.00

SZÜRREALLITY: CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS (HYBRID ART&CAFE MAP 34)

20.30 Megnyitó.
Kiállító művészek: Egry Tamás, Gabelics Antal, Kerekes Emőke, Oravecz Éva. 

Sajátos világok találkozása, avagy négy fotós, akik képalkotási technikájukat nézve egy szürreális világba kalauzolnak
el bennünket, szokatlan alakokat, helyszíneket, “világokat”, hangulatokat komponálnak és örökítenek meg. 

Cím: 1088 Budapest Bródy Sándor utca 8, www.hybridart.hu, Nyitva tartás: H-Szo: 09.00-23.00
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SZAGGATOTT VONAL – CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS
(KISKÉPZŐ MAP 37)

18.30 Megnyitó.
Kiállítók: Sármán Nóra, Nagy Brigitta, Olajos
Mária Csenge, Ottlik Julianna, Petrányi Eszter,
Üveges Mónika, Szalay Krisztina, Makary István.
Utca és divat találkozása. Fókuszban a magyar utcai divat. 
Van ilyen? Milyen? Skiccelünk, fotózunk, festünk, turkálunk,
szabunk, varrunk, majd kiállítunk és divatbemutatunk.

Cím: Budapest, 1093 Ráday u. 8., telefon: +36 1 217 6833, www.
kiskepzo.hu, bede.anna@kiskepzo.hu, Nyitva tartás: előzetes
megbeszélés alapján

KÉT MŰVÉSZ LONDONBÓL: JOVÁN -
OVICS TAMÁS ÉS KÁROLY KESERŰ
(B55 MAP 38)

19.00 Tárlatvezetés.
A B55 Galéria 2011. évi második páros kiállításának
különlegességét az adja, hogy két magyar, de
Magyarországon csak nagyon ritkán, illetve eddig
egyáltalán nem kiállító művész alkotásainak ad
teret. Két rokon-lélek művészről van szó, akik az
utóbbi években ismerték meg egymást Londonban.
Jovánovics Tamás festményeivel az utóbbi években
csak csoportos kiállításokon találkozhattunk itthon
(például 2010-ben a Műcsarnokban az Art Fanatics
kiállításon vagy idén az aktuálisan is látható
Transzparencia-Átlátás tárlaton a Vasarely Mú -
zeum ban), míg Keserü Károly műveinek meg hök -
kentő módon ez a budapesti ősbemutatója azok
után, hogy világszerte kiállított galériákban, múzeumokban és művészeti vásárokon. Közös kiállításuk „második
felvonására” az év végén kerül sor a londoni Patrick Heide Contemporary Art Gallery falai közt.

Cím: 1055 Budapest, Balaton u. 4. Telefon: +36 1 354 1350, www.b55galeria.hu, art@b55galeria.hu, Nyitva tartás: 
K-P: 12.00-18.00, Szo: 10.00-13.00
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RABÓCZKY JUDIT RITA EGYÉNI KIÁLLÍTÁSA
(HOLDUDVAR MAP 39)

19.00 Megnyitó. A kiállítást Paksi Endre Lehel művészettörténész
nyitja meg.
Rabóczky Judit Rita egyéni kiállítása a Holdudvar Galériában.

“Szobrokat készíteni létszükségletem. Az okát nem tudom, 
de ha nem csinálom, nem is fogom megtudni soha.”

Cím: Budapest, Margitsziget - 5 perc séta a Margit-hídtól, a régi
Casino épülete, Telefon: +36 1 236 01 55, www.holdudvar.net
Nyitva tartás: április közepétől szeptember végéig 11.00 – 05.00



BENCS DÁNIEL KIÁLLÍTÁSA
(GRENADINE STUDIO & BAR MAP 40)

19.30 Megnyitó.
Kisgyermek koromban dinoszauruszok rajzolásával kezdtem képző -
művészeti pályafutásomat, talán innen ered máig tartó vonzódásom az
állatvilág és a természet iránt. Kamasz koromban magával ragadott a
graffitizésben rejlő anonimitás izgalma. Képeim témáját váratlan,
hirtelen gondolatok formálják, melyeket azon nyomban papírra kell
vázolnom. Állandó társam a vázlatfüzetem és a ceruzám. Ecset -
kezelésem tükrözi pillanatnyi lelkiállapotomat. Saját környezetemből,
az éjszakai életből, a véletlenből táplálkozom.

Cím: 1027 Budapest, Margit Körút 18. telefon: +36 70 534 0443
www.grenadine.hu, grenadin@grenadin.hu
Nyitva tartás: H-V: 11.00-22.00

LÉTRA CSOPORT– CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS
(MENTA TERASZ MAP 41)

20.00 Megnyitó.
Kiállító művészek: Ádám Melinda, Bakos Natália, Czuder Tamás, Csiszár Dorina,
Dudás Kriszta, Durbák Lili, Géczi Zsuzsanna, Herbert Anikó, Herenyik Zsuzsa,
Farkas-Kontra Máté, Szabó Petra, Vanka Tímea.

„A 2010-ben alakult és jelenleg 16 tagú társaság Egerhez kötődik, szinte mindenki
szorosan kapcsolódik az ott meghonosított sajátos miliőhöz, életérzéshez. 
Az alkotók, Kepes György szellemében egy interdiszciplináris közösség
megvalósítására törekednek és stílusban, bár témákban erősen eltérő munkákat
hoznak létre, mégis egymás között kommunikálnak és inspirálják egymást.”

Cím: 1027 Budapest, Margit Krt. 14. Telefon: +36 1 336 1250, www.mentaterasz.hu,
info@mentaterasz.hu, Nyitva tartás: V-Sze:11.00-02.00, Cs-Szo 11.00-04.00 

FLUX
(ODEON-LLOYD MOZI MAP 42)

20.30 FLUX vetítések.
Négy éve VJ-zik leginkább bulikon (balatonsound,coke club, a38, mono
klub, dürer kert, gödör, goa bulik stb...), továbbá a Brains állandó VJ-je.
2010-ben Bostonban és Montreálban is VJ-zett. Emellett FLUX (Koszti
Zsuzso) vetített és komplett videoanyagot vágott a CET téglaparty-ra és a
TeleCom fenntarthatósági napra. 2010-ben a Paint up! 

Pályázaton különdíjat kapott. A VJ Centrum egyik alapítója és a Breakbeat
Massive csapat tagja. A VJ-zés mellett videokat rendez és vág, pályázatokra,
filmfesztiválokra, versenyekre, djknek. 

Tavaly és tavaly előtt is nyert a XAFT filmfesztiválon. 2011-ben
előreláthatólag, a Dirtyloud új videoklippjét készíti el. Emellett a Kinect
kamerával kísérletezik, amely az interaktív 
vj-zést forradamasíthatja a jövőben.

Cím: 1136 Hollán Ernő u. 7. Tel: +36 1 329-2064,
www.odeonlloyd.com, odeonlloyd@chello.hu

belső régiói felé. A láthatóvá tételben Újfalusi Éva
művészetében a tükör van segítségére, mondhatni képei
mozgatórúgója. Képein gyakran jelenít meg tükröződéseket,
tájakat, arcokat. Önarcképeivel alkotás közben tükröt tart
maga elé tudatosan építve a tükrök szerepének mű -
vészettörténeti jelentőségére, s a hozzájuk tapadó
jelentésrétegekre.

„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: 1136 Budapest Hollán Ernő utca 13-15. Telefon: +36
1 788 9033, www.szoszpark.hu, info@szoszpark.hu. Nyitva
tartás: H-V: 11.00-23.00

ÚJFALUSI ÉVA
KIÁLLÍTÁSA 
(SZÓSZ PARK MAP 43)

21.00 Megnyitó
Az ember nem csak egyféle késztetés
miatt alkot. Az egyik közülük: a szubjektív
létezés láthatóvá tétele, mely magába
szív - és megnyitja az utat önmagunk
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K-ARTS KÉSZ MŰVÉSZETI GYŰJ -
TEMÉNY ÉS KELEMEN ZÉNÓ -
KÖZTÉRI SZOBORPARK 
(SZABADSÁG TÉR MAP 45)

17:00 Megnyitó.
Az Art Moments alkalmával K-ARTS KÉSZ
Művészeti Gyűjtemény, A Kecskeméti Acél -
szobrászati Szimpozion művészeinek alkotásai,
az alkotótáborban készült különleges fémszob -
rok mutatkoznának be a nagyközönségnek
hirdetve az innovatív művészeti kezdeménye -
zés eket. Az alkotások megfoghatók és „kipróbálhatók”, az ilyen szobrok nagyon hiányoznak a mai közterekről. A
kecskeméti KÉSZ Ipari Park évek óta helyet ad a kísérletező acélszobrászoknak. Az ipari körülmények, eszközök, a
különböző fém alapanyagok jó lehetőséget adnak a legváltozatosabb ötletek, formák megvalósítására.  A szimpózium
a díjazott tapasztalt szobrászok mellett teret ad a pályakezdő fiatal tehetségeknek is, hogy a technikai és szakmai
adottságokat kihasználva mutathassák meg művészetüket.

A kecskeméti gyűjtemény válogatása mellett még bemutatásra kerül Kelemen Zénó
szobrászművész. Absztrakt organikus formákat hoz létre, több, ellentétes komponens
működteti a szobrait. Találkozik bennük a geometrikus szigor a természetet oldottabb
formáival, légiesek, többnyire ellentmondanak a szobrászat alap vetésének, mindössze
két ponton illeszkednek a földhöz, vagy a talapzathoz.

Cím: 1054, Budapest Szabadság tér

PÉCS JÓZSEF FOTOGRÁFIAI ÖSZTÖNDÍJASOK BESZÁMOLÓ
KIÁLLÍTÁSA ROMA IKONOK, NEW YORK – BUDAPEST 1966 –
2011: LAKATOS ERIKA HUSZTI ISTVÁN AZ ÉV FOTÓRIPORTETRE
(MAI MANÓ HÁZ MAP 46)

A kiállítások megtekinthetők: 2011.május 8-ig.
A Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj 2011-es beszámoló kiállítása és katalógusa öt
fiatal alkotó, Bácsi Róbert László, Hajdú D. András, Mártonfai Dénes, Móricz Simon és
Simon Márk sorozatát mutatja be. A kiforrott, tematikusan végigvitt sorozatok ízelítőt
adnak a fiatal művészek társadalomkritikai kérdésfelvetéseiről, a képeken társadalmi-
politikai érzékenység társul dokumentarista kifejezésmóddal, művészi reflexióval.

„Polaroidok, Image-transzferek, mindegyike még utólag, kézzel tovább festve, alakítva.
Túl a képek, színek, formák vad, zabolátlan burjánzásán, a megfogalmazás módja is egyéni,
nálunk, a magyar fotóművészetben nem nagy gyakorisággal előforduló, sok szempontból
példaértékű. Az 1997-ben az Év Fotográfusa díjjal Washingtonban kitüntetett Lakatos
Erika olyan szubjektív, új és minőségi hangot üt meg, melyre régen vártunk.” - KINCSES
KÁROLY

Immár hagyománnyá vált, hogy a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház és a Magyar
Fotóriporterek Társasága minden évben megrendezi a Magyar Sajtófotó kiállítás nagydíja
nyertesének kiállítását. 2011-ben a díjat Huszti István kapta “a 2010. év legkiemelkedőbb
teljesítményért”.

Cím: 1065, Budapest, Nagymező utca 20. Telefon: +36 1 473 2666, www.maimano.hu,
maimano@maimano.hu, Nyitva tartás: H-P: 14.00-19.00 Szo-V: 11.00-19.00

FRENYÓ TEODÓRA KIÁLLÍTÁSA
(DZSEM PÉKSÉG MAP 44)

10.00 Reggelizős, kávézós megnyitósdi a művésszel.
Mottóm szerint a grafikusi szakma egy 24 órás készenlét. Soha nem
állhat le az ember agya, mert az ötletek, a tervek nem feltétlenül
munkaidőben születnek. Amikor pedig elmegy az áram, és a
komputerem is nyugovóra tér, meditációs foglalkozásképpen
egyedi fonalképeket készítek kézműves textil-technikával. Van aki
pulóvert köt fonalból, van aki karkötőt készít, én faliképeket
vászonra. Kell hozzá sokféle fonal, lehet maradék is, ragasztó, egy
„ötletes kép a fejben” és rengeteg türelem.

A Dzsem immár nemcsak az
V. kerület designpéksége,
hanem kiállítótér, ahol a
bagelek mellett Frenyó
Teodóra fonalképei csem -
pésznek falatnyi New York-
ot a Vigyázó Ferenc utcába.

Cím: 1051, Budapest Vigyázó Ferenc u. 7. Telefon: +36-1-312-4000,
breadshop.hu@gmail.com, Nyitva tartás: H-P: 7.00-16.30
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BENCZÚR EMESE KORTÁRS FESTŐ MŰVÉSZ TÁRLATA
(PLATÁN GALÉRIA MAP 48)

18.00 Tárlatvezetés és közönségtalálkozó. 
A Lengyel Intézet felkérésére Benczúr Emese egy, a tőle már megszokott helyspecifikus munkát
készít a Platán Galériába. A 2010-ben, a Műcsarnokban megrendezett Aviva Képzőművészeti
Díjhoz kapcsolódó kiállításon térben szétcsúsztatott, egy nézőpontból olvasható munkájával
nyerte el a látogatók rokonszenvét és az ezzel járó Közönségdíjat. A Find your place (Találd meg
a helyedet) nem az első ilyen típusú munkája a művésznek. 2008-ban, az osztrák Tullnban,
egy erdő mélyén kialakított kertet „címkézett fel” a Dolgok mélyén című felirattal, 2006-ban a
debreceni MODEM-ben pedig műanyag fénycsövekből állt össze az első látásra kaotikusnak

tűnő Rend.  

Cím: 1061, Budapest Andrássy
út 32. Telefon: 06-1-505-4662
Nyitva tartás: K-P: 11.00-19.00



STROKE SPECIAL EDITION 
(MILLENÁRIS PARK MAP 47)

18.00.
STROKE Urban ArtFair nem más mint a
graffiti, a képregény, az illusztráció és a
tervező grafika fúziója. A Stroke az első
olyen jellegű esemény, művészeti vásár
Európá ban, mely egyszerre mutat be ismert és még feltörekvő,
kevésbé ismert tehetségeket, kimondottan az urban art körébe tartozó művészekre és
művekre koncentrál.

Az Art moments rendezvény ke -
retein belül Budapesten is be -
mutatkozik a Stroke egy külön leges
válogatással, a Stroke Special
Editionnel.  Húszonegy darab urban
art tematikájú mű lesz látható egy
különleges kiállítás keretében,
melynek célja a magyar közön -
séggel is jobban megismertetni
ezen műfajt, kitekintést nyújtani a
külföldi trendekre.

A két rendezvény céljai hasonlóak,
éppen ezért a hosszú távú együtt
működés első lépéseként kölcsönös

bemutatkozást biztosítanak egymásnak, azaz Budapesten debütál a Stroke, május végén pedig
az Art Moments egy speciális Urban Art válogatással részt vesz a müncheni vásáron.

Cím: 1024, Budapest, Kisrókus u. 16-20. Telefon: +36 1 336 4000, www.millenaris.hu,
millenaris@millenaris.hu

CSABAI RENÁTÓ ÉS GALAMBOSI 
DÁNIEL KIÁLLÍTÁSA 
(ANDRÁSSY MAP 50)

18.30 Megnyitó.
Csabai Renátó képeit nevezhetjük portréknak, mivel ábrázolnak valakit: családtagokat, közeli
hozzátartozókat, illetve a legújabb munkákon olyan személyek is szerepelnek, akik másfajta,
inkább lelki rokonságban állnak velem, mert egy olyan korban éltek, ahová is elvágyódik a
sajátjából. Legyen szó akár történelmi korról, vagy a gyerekkorról, mindenképp egy olyan
kort próbál megidézni festményein, amikor egyszerűbben, őszintébben élt az ember, az idő
lassabban folyt, s jelentőségteljesebb volt minden történés.

Galambosi Dani képei tulajdonképpen
történetek, amelyekben valóság, kép -
zel et és mesevilág keveredik. 

„Régi családi portrékat felhasználva
kezdtem festeni őket, elsősorban
Kitano Takesi Bábok című filmjének
indíttatására.  A festményeim – színeik -
nél, téma választá suknál fogva – esetleg
nyo masztóan hatnak, de felfedezhető
bennük az irónia és a humor ötvözete is,
amelyet fontosnak tartok.”  

- GALAMBOSI DÁNIEL

Cím: Budapest, 1062, Andrássy út 115
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TERESA SZEPES KIÁLLÍTÁSA 
(N&N GALÉRIA MAP 49)

18.00 Megnyitja Halász András.
Teresa Szepes különböző, talált anyagokat használ fel
munkáihoz, mint például moha, termőföld, ruha, papírfecni,
vagy akár műanyag, melyeket vászonra vagy hasonló felületre
montíroz fel. A legjobban úgy lehetne leírni a művészetét, mint
a festmény és kollázs házasítása. Három dimenzióban is
dolgozik, mindenféle talált tárgyból installációkat készít. 
A tárgyak története inspirálja, melyeket aztán új kontextusba
helyezve új értelmmel ruház fel. Április 13. 18.00 Megnyitó - Bene
Zsuzsa és Szilágyi Mihály kiállítása.

Cím: 1065, Budapest Hajós u.
39. Telefon: +36 1 332 1883,
www.nagybalint.hu, iroda@
nagybalint.hu, Nyitva tartás: 
H-P: 12.00-18.00

SIEGMUND ÁKOS: 
HUMANKOMPOZIT INFORMATIV
(GALERIA NEON MAP 51)

19:00 Finissage.
Siegmund Ákos legújabb humankompozitinformatív
című önálló kiállítása egy újabb mélyfúrás a techno-
modernitás ciánkék díszletei mögé. A Neon Ga -
lériában kiállított festményei, - akárcsak korábbi
munkái - szintén foto-realista alapokra épülnek. 
A sorozatokká fúziónáló képeket, a meta-narratív
történet-láncolatok és kezdemények struktúráin túl,
a lassan Siegmund védjegyévé váló ózonkék háttér és
felületetek kötik össze, melyek a közös vizuális
univerzum határát, vagy éppen határtalanságának
érzetét jelölik ki. - FENYVESI ÁRON

Cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 47. 2. emelet,
Telefon: +36 20 922 6437, galerianeon.blogspot.com;
www.galerianeon.hu,
info@galerianeon.hu, 
Nyitva tartás: H - P:
14.00-18.00

SZINESZTÉZIA – KORCSMÁR ESZTER,
KUMMER JÁNOS, NAGY ATTILA, RIZO JOSÉ
(DOBLO BOR BAR MAP 52)

A [szinesztézia] - 'együttérzés, összeérzés' - a meglévő érzékel -
éshez egy másiknak a társìtása anélkül, hogy annak valóságos
ingere lenne. 
Bársonyos ízek? Hideg színek? Édes illatok? Ez mind a szinesztézia,
és éppen ezért választottuk kiállítássorozatunk címadójául. 
A kiállításoknak otthont adó DOBLO Borbár számára nem újdonság

a koncepció, hiszen gasztro -
nómiai élménytárával lassan
két éve bűvöli el Budapest
belvárosában az ital- és étel -
kultúra szerelmeseit. Mostantól azonban, az ARTROBE Összművészeti Online Stílusbolttal
együttműködésben a DOBLO egy újabb érzékszervünket, a látásunkat kívánja lekötni. 
A vizuális élményről az ARTROBE által támogatott kortárs festőművészek és fotográfusok
gondoskodnak, akik alkotásaikkiállìtásával teszik még különlegesebbé Budapest egyik
legszebb vendéglátóhelyét.

Cím: 1072 Budapest, Dob utca 20. Telefon: +36 20 398 8863, www.budapestwine.com,
doblo@budapestwine.com, Nyitva tartás: V,H,K: 17.00-24.00, Sze,Szo: 17.00-03.00

WEILER PÉTER KIÁLLÍTÁSA
(KLASSZ ÉTTEREM MAP 53)

19.30  Megnyitó. 
Van a világon egy lakótelep, ahol egzotikus állatok
élnek a tömbök között, és kolibrik fészkelnek 
a villanyoszlopokon. Az ország azúrkék tenger -
partján egekig magasodnak a panelházak, és a
játszótereken egymást kergetik a gyerekek. 
A garázssoron iskola után zenekarok próbálnak,
és a vidám gitárzene a tízedikig hallatszik fel.  Van
ezen a lakótelepen egy lakás, aminek minden
szobájában más a tapéta, kiszámíthatatlan, hogy
a fal közepén lógó kakukkos óra hány órát mutat.
Itt lakik egy zenekar, a tagok már kinőtték 
a garázssort, és világkörüli turnéjukra készülnek.
Isten hozott a rengetegben! Engedd el magad és
hagyd, hogy benőjenek az indák, megnyaljanak 
a szarvasok, és kolibrik szálljanak a válladra. Ha

a tengerparton fürdőzöl, integess nekem a
hatodikra. - WEILER PÉTER (EGY LAKÓTELEPI SRÁC)

Cím: 1062, Budapest Andrássy u. 41. Nyitva tartás:
H-SZo: 11.30-21.00 V: 11:30 – 18:00

SZUHAREVSZKI MIHÁLY: CITYZEN
(EKLEKTIKA RESTOLOUNGE MAP 54)

19.45 Performance. 
Misha Suharevski a Magyar Képzőművészeti Egyetemen feső szakon végzett, azonban
ma már vizuális művészként aposztrofálja inkább magát. Újabban tehetségét a grafika,
fotózás, illusztráció és az üveg design terén bontakoztatja ki. Tavaly ősszel kereste
meg a kultúrával és divattal foglalkozó Lack magazin, ahol azóta is különböző
illusztrációs és kreatív feladatokat
lát el, melyek kellő szabadságot
nyújta nak szá–mára, hogy külön -
böző módo kon kiélhesse krea  -
t ivitását. In spirációt  többek között
klipekből, indie és rock sztárokból,
illetve természet és klasszi kus
filmekből merít.

Cím: 1062 Budapest Nagymező utca
30, Telefon: +36 1 266 1226, www.
eklektika.hu, Nyitva tartás: H-V:
12:00 – 24:00
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BERENCSI ATTILA ÉS GÓLYA EDIT 
KORTÁRS MŰVÉSZEK TÁRLATA
(TRAPÉZ MAP 55)

20.00 Megnyitó.
Berencsi Attila rájött, nem elég a tehetsége. Gyakorolnia is kell, új technikákat kipróbálnia,
gitáron és vásznon is, hogy ami megszületik, az tényleg egyedi legyen, olyan, amit még senki

nem csinált előtte.  Don Juan tanításait idézi, mely szerint
át kell menni a félelmen, hogy megszerezhessük a tudást.
Ha megvan a tudás, és ezzel nem élünk vissza, jöhet
egyfajta hatalom, ami könnyebbé teheti elviselni az életet.

Gólya Edit grafikus, népi játék és kismesterség
szakoktató, hivatásos mézeskalács készítő mester, akit
művészete mellett egész évben rajongó gyermekek
hada vesz körül. Aki olykor a játékosság kedvéért a nagy
nevettető szerepét bohócruhába bújva is magára
vállalja.

Cím: 1093, Budapest Imre u. 2. Telefon: 06-20-210-2541,
Nyitva tartás: H-K: 10.00-00.00, Sze.Cs: 10.00-02.00, 
P: 10.00-03.00, Szo: 12.00-03.00

KOVÁCS LEHEL KIÁLLÍTÁSA
(PEZSEGŐ BÁR MAP 57)

20:30 Megnyitó.
Kovács Lehel szabadúszó illusztrátor, kirakatrendezőként végzett és egy ideig tervező grafikusként
dolgozott. Színes, figyelem felkeltő alkotásain digitális színezéssel vegyíti a kézzel rajzolt vonalakat.
Jelenleg Budapesten él, de megrendelői listája elég megkapó, teli külföldi kiadványokkal: Rolling
Stone, The New York Times, New York Press, Bust Magazine, The Guardian, 2Magazine, San
Francisco Chronicle, The Globe and Mail, Baltimore Magazine, Mongrel Magazine, Nuvo Magazine,
j'N'C Magazine, MúzeumCafé, O2, The Room Magazine, Indie Magazine, Annabelle, Foggy Notions,
Houston Press, Threadless, Don't Panic Media, BM Publishing, Kaleidoscope Magazine, Horizon
Inflight Magazine...

Cím: 1065 Budapest, Hajós utca 25 Telefon: +36 1 705 7329, www.pezsegobar.hu, pezsegobar
@gmail.com, Nyitva tartás: H-P: 10:00 -24:00 Szo: 12:00 - 24:00

SZABÓ-LENCZ PÉTER ÉS GABAY GERGELY
(TOLDI MOZI MAP 58)

20:45 Megnyitó.
„A középiskola évei alatt pedig színészmesterséget tanultam két budapesti stúdióban. Sokáig úgy
gondoltam, hogy a színház és a zene lesz a két meghatározó művészeti tevékenység az életemben,
ám az első találkozásom a képzőművészettel mindent megváltoztatott. Mostanra határozottan
tudom, hogy ez az utam és az életem.” - SZABÓ-LENCZ PÉTER

„A sablonfestészet a street-art művészeti ág egyik válfaja. Körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdték el
az utcákon használni, én pedig 2001 óta csinálom. Angliában tanultam egy művészeti főiskolán. Ott
sokkal nagyobb szabadságot adnak az embernek. Mondanak egy témát, amit ki kell dolgozni, de
hogy ezt hogy oldod meg, azt rád bízzák. Én ott három évig tanultam, és végig ezzel a sablonfestészettel
foglalkoztam. De már itthon is
egyre inkább kezdik elfogadni,
jobban, mint az esztelen firkálást.
Én is azért dolgozom, hogy egyre
inkább elfogadott legyen ez a fajta
művészet.” - GABAY GERGELY

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsi -
linszky út 36.-38. Telefon:+36 1 472
0397, www.artmozi.hu/toldi /toldi
.html Nyitva tartás: H-V: 10.00 -
02.00

SOMODI H. SZILÁRD KORTÁRS MŰVÉSZ TÁRLATA
(BÁRKA KÁVÉZÓ MAP 59)

21.00.
„A kiállítás az elmúlt 1 év munkájáról szól. Egyfajta világlátásról, ami
félig szubjektív félig objektív. Emberekről szól, hétköznapi banális
dolgokról amik annak ellenére, hogy mindennapiak még fontosak ,
formálnak minket és világunkat.

-A falon akrilfestékkel vászonra megfestett képek lesznek ami a laikus szemével is némiképp
emészthető látványt nyújt, főleg azok, amelyek
“ábrázoló” jellegűek klasszikus értelemben vett
figurális képek. Témájukat tekintve már kevésbé
klasszikusak. Lesznek olyan képek is amelyek nem
figurálisak “nonfiguratívak” de ezek is egy-egy
emberi érzést, fogalmat, fejeznek ki ,jelenítenek
meg. Pl : Hideg a fej de forró a vér.

- Az üzenetük az hogy a képeim nem rólam szolnak vagy
nem csak, hanem elsősorban a nézőkről. Önmaguk
életéből kellene felismerniük momentumokat.

Cím: Budapest, 1082 Üllői út 82. Telefon: +36 1 303
6506, www.barka.hu/p/galeria.html Nyitva tartás:
előadások napján 18.00-01.00

SZURCSIK ERIKA KIÁLLÍTÁSA 
(NEDŰ KÁVÉZÓ MAP 56)

20.15 Megnyitja: Jani Dani, Zene: Tulipán Máté.
Leginkább a saját magam számára nehezen
emészthető gondolatok, tapasztalatok szolgálnak
témául a műveimhez. Mindennapos dolgok, mikor mi
okoz problémát vagy éppen örömet, amit igy könnyebb
feldolgoznom. A külvilágból érkező, intenziv be -
hatások ezek a személyes gyermeki világomba. Az
em ber ek egymáshoz való viszonya és annak eltorzult -
sága a mai világban, eltávolodás a természettől és
saját gyermekkori természetes önmagunktól, ezek
állandóan foglalkoztatnak. Közpotni téma például az
egyedüllét, lehet az a legjobb vagy legrosszabb
dologként ábrázolva, de állandó és mindenki életében
jelen van. Pozitiv vagy negativ, melankolikus vagy
felkiáltó, de mindig őszinte es egyszerű meg ogal -
mazásban igyekszem mások es leginkább önmagam
számára érthetővé tenni, mi miért történik úgy, ahogy.

Cím: 1061 Budapest Nagymező utca 8. Telefon: +36 20 532 4447, Nyitva tartás: 10.00 - 19.00
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KORREKTÚRA: VÉCSEI JÚLIA
(KISTEREM MAP 60)

18.00 Megnyitó. 
A Kisterem Korrektúra című kiállításán Vécsei Júlia legfrissebb munkái közül két
tematikus rajzsorozatot mutat be. Mindkét sorozat esetében a képek technikai
kiindulópontja egyfajta feszültségen alapuló minimalizmus, amely által személyes
történetek kerülnek feldolgozásra.Az Utóhatások sorozat esetében Vécsei a személyes
történetek, megélt helyzetek időben változó, utólagos hatásait vizsgálja. Az egyes rajzokon
paralel módon jelennek meg az adott történések és azok időben módosuló
következményei. A Korrektúra sorozat képei, pedig leginkább a “mi lett volna ha?”
sztereotip feltételes jövővízióra adott válaszkísérletekként jellemezhetőek. Ezen képek
esetében a konkrét történések nem, csak azok módosított, adott esetben szépített/
jobbított változatai jelennek meg.  A Korrektúra sorozat az Utóhatások folytatásának is
tekinthető. Vécsei mindkét sorozat esetében ugyanazt a technikát használja, de
bekalkulálja műveibe az olyan esetenként előre meg nem jósolható hatásokat, mint hogy
mi történik akkor, ha a nap hatására elkezd fakulni a rajz. 

Cím: 1053, Budapest, Képíró utca 5. Telefon: +36 1 267 0522, www.kisterem.hu, Nyitva
tartás: K-P: 14.00 – 18.00 

BORKOVICS-GÁSPÁR-SIPOS ÜVEGMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
(FISE GALÉRIA MAP 61)

18.30 Finissage. 
Borkovics Péter, Gáspár György, Sipos Balázs, üvegművészek. Az üveg anyaga, transzparenciája
révén új nézőpontot nyújt, segít a rejtett formai kapcsolatokat láttatni. Felületi megmunkálásával
lehetőség nyílik betekinteni a tárgyba. A belső negatív formák pozitívba fordulnak át, a valós
pozitív formákat és a belső plasztikát az üveg anyaga köti össze, és választja el.

04.21.  18.00 Megnyitó - Falanszter:  Gunics Dóra és Menyhárt Richárd kiállítása. 
Gunics Dóra, fotóművész. Eddigi fotósorozataimból összeállított válogatást állítanék ki. Képeim
témája a körülöttünk lévő urbánus környezet, melyben olykor egy utópisztikus világot jelenítek
meg, máskor pedig egyszerűen csak dokumentálom azt, meglehetősen szubjektív módon. 
Menyhárt Richárd, ötvösművész. Különleges anyaghasználatú ékszerek, jelentős hangsúllyal
férfiékszerek is láthatók kiállításunkon.

Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 16. Telefon:06 1 31 13 051, www.fise.hu, Nyitva tartás:
K-P: 12.00 -18.00 Sz: 10.00 -14.00 
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ÁPRILIS 19: PHYSICS OF CLOUDS: HORVÁTH ÁRPÁD (BORSSÓ MAP 62)
19.00 Megnyitó.  A sorozat, az emberiség kűzdelmes mivoltát hivatott megjeleníteni, abban a korban,
amikor a tudományos felfedezések gyermeki érdeklődéssel voltak átitatva. Egy ártatlan képi reflexió
az ipari forradalom hangulatában. Amikor a természet és az ipar még nem rontottak egymásra.

Cím: 1053, Budapest Királyi Pál utca 14. Telefon: +36 1 789 0975, www.borsso.hu, Nyitva tartás: H-V:
12.00-23.00

ÁPRILIS 20: KOVÁCH GERGŐ KORTÁRS MŰVÉSZ TÁRLATA (DOVIN GALÉRIA MAP 63)
19.00 Tárlatvezetés és beszélgetés a művésszel. A kiállítás megtekinthető: 2011. május 15-ig. Kovách Gergő az utóbbi két év
alkotóperiódusát összefoglalva ismét önálló tárlattal jelentkezik a DOVIN szobrászati programjában. A művész személyiségéből
fakadó könnyed játékkedv a tőle megszokott módon vetül ki a nyelvi formulákon átszűrt antropomorfikus formákba a Jani a talpán
című kiállítás munkáin. (2011. március 18-május 11., DOVIN Galéria)

Jani. János. Janus. És a magyar betyárszlenget visszagörgetve meg is érkezünk az ókori
mitológia kétarcú istenéhez, aki fizikailag kifejtett kettősségén keresztül metaforikusan
is az ellentétes pólusokat hozza helyzetbe. Ez az 1+1 a matematikában igen, a szobrászatban azonban nem feltétlenül vezet
egyértelmű eredményre. Az összeadást kéttényezősre szűkítve pont azokat a hatás szempontjából sem mellékes köztes lépéseket
hagynánk el, amiket az irónia, a humor, az aktualitás iránti érzékenység, a személyes történetek és további hasonló árnyaló

tényezők jelentenek. Ez a szemlélési és értelmezési attitűd ad keretet a kiállított műveknek, amik taktikusan más-más úton kívánják befutni a rájuk kirótt pályát.

Cím: 1052 Budapest, Galamb utca 6. Telefon: 36 1 318 3673 Nyitva tartás: K-P: 12.00-18.00, Szo 11.00-14.00

ÁPRILIS 20: REM: PETER FABO (LUMEN GALÉRIA MAP 64)
20.00 Megnyitó. Peter Fabo különálló sorozatait könyvtervekbe foglalja. Limitált szériában nyomtatja
ki őket, számozva. A Lumen Galériában a művész legújabb ilyen könyvterve kerül bemutatásra, melynek
címe REM. A könyvben alva utazó lányokról látunk pixeleire széthulló fényképeket. A művész fiatal
utastársainak álmait fürkészi: Az örökös vágy, hogy a másik álmát lássd, egy durva beavatkozás, ami
örökké meghiúsul. A roncsolt fényképek, melyek többnyire telefonnal készültek, a képromlás homályos
fátylával ábrázolják az álmok világának zárva tartott előcsarnokát.

Cím: 1088, Budapest Mikszáth Kálmán tér 2, www.photolumen.hu, info@photolumen.hu, Nyitva tartás:
H-P: 08.30-19.00, Szo: 10.00-18.00

ÁPRILIS 28: ZÖLD ANIKÓ KIÁLLÍTÁSA (NÁDOR GALÉRIA MAP 65)
…A fogódzókat és az élményforrást távoli vidékeken tett utazásai nyújtják, amelyek aztán hazatérve egyre inkább időbeliekké válnak. Tudatot és tudattalant
megmozgató utazásokká. Az Árkádia számára valahol az európai kultúra bölcsőjénél tűnt fel és el, ennek színtereit kezdte megfesteni és szinte
programszerűen azóta is a görög-római romok, leletek, szobrok, falfestmények, városok lírai átköltése foglalkoztatja - a táblaképfesztészet lehetőségein
belül.  Visszafogott, a felesleges „beszédet”, megnyilvánulásokat kerülő festészet Zöld Anikóé, csendes meditációra biztatja nézőjét. - HUDRA KLÁRA

Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 8. Telefon: 266–3543, www.downtownartists.hu, kpbli@yahoo.co.uk  Nyitva tartás: K-P 10.00-18.00  

ÁPRILIS 30: BETŰ PROJECT 
(VITRIN GALÉRIA MAP 66)
19.00  Finissage.  Kiállító művészek: Bankó József, Elek Orsolya, Fülöp

Dániel, Kádár Levente, Kárász Karolina, Kriván Marcell, Somogyvári Bálint, Várai Enikő, Szilágyi Fanni,
Vesmás Péter Pál. A kiállító művészek mind a Kaposvári Egyetem fotográfi a szakának volt, vagy mostani
hallgatói, akik 2009-ben egy közös tipográfiai projektben vettek részt. A kiállított képek Major Lajos oktatónk által kiadott fakultatív
feladatra készültek. A feladatnak 3 része volt, amelyekben betűket kellet építenünk a térben. Az itt látható képek egy-egy kiosztott
betűre épülő angol nyelvű fogalomnak az illusztrációi.

Cím: 1051, Budapest József Attila u. 1-3
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EXTRA PROGRAMOK: FÁSKERTI ZSÓFIA, SZUNYOGHY VIKTÓRIA
(BALASSI HYBRID ART&CAFE)
Fáskerti Zsófia műveiben az embernek a fogyasztói társadalomban bejárt kényszerpályájáról sajátos, egyedi formanyelvet
teremtve beszél, az ott tapasztalt végtelen ellentmondáshalmaz felett ironizál, „az elidegenedett létállapotunkról” összetett
szimbólumokban gondolkodik. Váratlan képzettársításai, meglátásai frissé és szorongásmentessé teszik a viszonyulásunkat
életünk e problematikus területeihez. - MULADI BRIGITTA

„Ha festek, nem egy-egy különálló képben, hanem szinte mindig képsorozatokban gondolkodom. Ez azt jelenti, hogy ha
tetszik egy téma, akkor próbálom a lehető legsokfélébb módon bemutatni. Legfrissebb munkáim a strandos és víz alatti
képek. Ilyen a 16 darab 30x30 cm-es olaj, vászon képekből álló „Kis vizes” sorozatom is, melyben megjelennek vízben pancsoló
gyerekek, csókolózó szerelmespárok, úszók, lélegzetük visszafojtásával kísérletező lányok, kamerának pózolók, vízen
lebegők, búvárok. A sorozatot úgy terveztem, hogy az apró életképekből álljon össze egy természetességet sugárzó komplex
egész.” -  SZUNYOGHY VIKTÓRIA

Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51.



„Egy alkalmi ékszer esetében az, hogy esetleg nem praktikus benne mosogatni, nem

szempont” – mondja egy-egy fura hazai véleményre utalva Visy Dóri (23 éves), az

egyik legsikeresebb fiatal magyar ékszertervező. Budapesten és Firenzében tan-

ult. A tavalyi év a munka mellett a saját műhely berendezésével telt – és alkotásait

több díjjal is elismerte a szakma. Számára mégis az érdeklődő, ékszert próbáló

vásárló felcsillanó szeme a legnagyobb dicséret. Hiszen ez azt jelzi: a nemes-

fémbe, gyöngybe, kőbe, műgyantába foglalt gondolat célba talált.

Hogy érzed, mi a legnagyobb nehézség egy fiatal ékszerész számára?

Az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz érvényesülni. Egyrészt, mint

pályakezdő minden területen az. Másrészt, számunkra nagy baj, hogy szinte az

összes (manapság trendi) ruházati, de akár kozmetikai és élelmiszer boltban is

találunk olcsó, de mutatós bizsut. Elég nagy réteg inkább ezt veszi még meg.

Magyarországon, még nagyon kevesen értékelik azt, hogy egy gyűrű 20.000 Ft-ba

került, de ilyen csak neki van, kézműves munka, nem tömegáru. Én nem egysz-

erű karikagyűrűket csinálok, de úgy látom, hogy az embereknek egyelőre még

csak szűk rétege meri viselni az ilyen darabokat. Úgy érzem, túlságosan követik

itthon a trendet, és csak azt hordják, amit a próbababán is látnak. Nem mernek

felvenni például egy öklömnyi brosst. 

Milyen különbségeket vettél észre a két ország oktatásában?

Rettenetesen nagy a különbség. Itthon arra tanítanak, hogyan csinálj gyönyörű

pecsétgyűrűt, és hihetetlenül precíz munkákat. Kevés ember volt közöttünk, aki

többet mert és tovább ment a fantáziája. A Práterben, nagyon szigorúan meg volt

szabva, hogy mit lehet, és mit nem lehet csinálni. Firenze iszonyat nagy váltás volt.

Akkor mehettem be a műhelybe, amikor akartam, de havonta egyszer mindenk-

inek be kellett mutatni azokat a munkákat, amiket ez idő alatt készített. A kritika

sokkal keményebb volt, mint idehaza. Itthon azt nézték, hogy mennyire egyenes

az egyenes, kint pedig azt keresték van-e benne fantázia vagy nincs. Nagyon

élveztem, hogy itthon nagyon jól megtanultam a technikát, Firenzében pedig azt

szerettem, hogy olyan furcsa feladatokat adtak, melyeknek az elején nem is láttam

értelmét. Megkaptuk például, hogy egy fát vagy egy asztalt rajzoljuk le harminc-

szor.  Egy hónapig kellett a fával foglalkozni, és a végén kellett csinálni „neki” egy

ékszert, ki kellett találni a személyiségét. Ez sokat segített abban, hogy ha bejön

hozzám valaki, akár öt perc alatt fel tudjam mérni, hogy milyen karakterű, milyen

ékszert hordana szívesen, milyen színek illenek hozzá.

Úgy érted másra tanítanak kint, mert más az elvárás?   

Ahová Firenzébe jártam, az egy kifejezetten avantgárd kortárs ékszertervezést

és –készítést oktató iskola volt, nemzetközi diáksereggel. A szakma legelismer-

tebb nemzetközi szaktekintélyei voltak a mesterek. A maximális szellemi

szabadság a munka eredményét tekintve maximális szigorúsággal párosult. Telje-

sen mások a szintek egyébként itthon és külföldön. Volt néhány kint készített

darabom, amire az itthoniak szó szerint azt mondták: „Atyaég, hogy lehet ilyet

hordani?”, kint pedig egyszerűen egy „elmegy”-el illették meg. Ami itthon extrá-

nak számit, az kint szinte hétköznapi.

Egy évet töltöttél Firenzében. Hogyan folytattad Budapesten?

Firenze után nagyon nehéz volt újrakezdeni itthon. Be kellett rendezni 

a műhelyemet, ez egy elég hosszú és pénzigényes folyamat. Most körülbelül 

a szükséges szerszámok felével rendelkezem. Minden karácsonyra kérek egy

fogót a Jézuskától.  Az elején nagyon nehéz volt inspirációt gyűjtenem, kellett

két-három hónap, hogy talpra álljak.

Amikor realizáltad az itthoni viszonyokat, milyen irányba indultál el?

Jelentkeztem a WAMP-ra, ahol szerencsére elfogadtak.  Az első pár WAMP-ra

csak Firenzében készült ékszereket tudtam kivinni. Ez adott egy erős löketet,

ekkor jöttem rá, hogy mi a célom. Végre éreztem értelmét annak, hogy csináljak

új ékszereket. Nem sokkal ezután, több galéria is felkeresett, s bár nem ők hoz-

zák a fő bevételt, nagyszerű megjelenési lehetőséget biztosítanak.

Mi a célod?

Azt szeretném elérni, hogy az emberek merjenek és tudjanak viselni eddig

szokatlan darabokat. A kezdetekben, a WAMP-on, sokszor hallottam olyan kom-

mentárokat, hogy, „ezzel meg lehetne ölni valakit, ezzel nem tudnék mosogatni”

és hasonlókat. Azt próbálom megértetni, hogy a magassarkút sem mamusznak,

otthon használjuk, hanem alkalmi cipőként. Ugyan így kéne tekinteni egy alkalmi

ékszerre is.  Azt a réteget célzom meg, mely még nem a luxustermékeket keresi,

de nem is a bizsu kategóriát. Normálisan kalkulálom ki ékszereim árát. Nem azt

fizeted ki, hogy dorivisy terméket vettél, hanem egy egyedi, minőségi kézműves

alkotás reális árát.  Azt veszem észre, hogy egyre többen nézik meg, dicsérik meg

a munkáimat. Amikor egy idősebb hölgy odajön, kérdezősködik, és próbál, az egy

nagyon jó visszajelzés. Nem az én korosztályom, sem az ismerősöm ismerőse, és

mégis megdicsér. Az a legjobb érzés, amikor valaki felpróbálja az ékszeremet és

látom, hogy ez az ő személyiségéhez tökéletesen passzol, kiegészíti azt.

Milyen a dorivisy stílus?
Szeretem, ha valamiben aszimmetria van. Sokszor csinálok olyan fülbevalót,

ami nem egyforma. Pontosítok: az adott ékszer mögött meghúzódó gondolat

egységes, de például egy pár fülbevaló egyik felének hosszabb az akasztója és

kisebb a dísze, mint a párjának. Kedvenc anyagaim az ezüst, a shibuichi (egy

japán ezüst-réz ötvözet, melynek gyönyörű bordós-barnás, kékes-zöldes, de akár

fekete árnyalatai vannak), és a fekete gyöngy. De nagyon szeretem a műgyantát

is. Egy csiszolatlan vagy „hibás” kő, melynek csökkent az értéke, sokkal jobban

megihlet, mint egy tökéletes anyag. 

Eddig milyen szakmai eredményeket értél el?

Az előző években több elismerést is kaptam, s bár mindegyiknek nagyon örül-

tem, az utolsó kettő az, mely már komolynak mondható: 2010-ben az év kiegészítő

tervezője lettem, míg 2011-ben megszereztem az év pályakezdője díját az Év Ék-

szere pályázaton. Utóbbit a Pannon Arts Galéria szervezte, s úgy gondolom, ez

egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az emberek megismerjék az egyedi készítésű

kortárs magyar ékszereket. De annak is nagyon örültem, amikor egy osztrák de-

sign weboldalon írtak az ékszereimről, miután Facebookon valahogy rám találtak.

Hol tekinthetjük meg munkáidat?

Honlapom: www.dorivisy.hu, Galériák: Pécs- Ezüstláz Galéria, Budapest- Filter

Galéria, PannonArts Design Galéria, Nüansz Design Shop, WAMP: havi megren-

dezésű művészvásár, Facebook: www.facebook.com/dorivisy. 
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Az év pályakezdő ékszertervezője
A MAGASSARKÚ NEM MAMUSZ...

tervezés

KÁLNAY ELEONÓRA

MERJÜNK MI IS HORDANI NEM MINDENNAPI
ÉKSZEREKET.



I
remember my parents shelling out 

$80 (US) a ticket to take my brother

and I to see The Nutcracker in Boston

for seats in the rafters behind a pillar. In

Hungary, one can usually get excellent

seats at most shows for between 1000-

2500 HUF (5-12 USD). But what if you

do not speak Hungarian? Several English

language theatre troupes perform regu-

larly at various venues.

The Merlin Theatre www.merlinszinhaz

.hu, is the main venue in Budapest for

English-language theatre with their 

English Mondays and Wednesdays

Programme. The Merlin showcases

both local and visiting theatre com-

panies, and I have caught several

good productions here over the

years. In the near future, Merlin will

be featuring  a dinner theatre pro-

duction of Edgar Allan Poe's “The

System of Dr. Pagan (www.tiny.cc

/pagen) on April 6th; and the Scalla -

bouche Company's The Naked Impro

Show on April 30th. 

The Scallabouche Company www.

scallabouche.com has been performing

in Budapest since 1998. The troupe fea-

tures both local and expat actors,

including: Deák Tamás, Dióssi Gábor,

Andrew Hefler, Alexis Latham, Ben

O'brien, Ruszina Szabolcs, Szalontay

Tünde and Szentes Kata. “Using improvi-

sation in more and more of our shows we

want to find out how long can you stretch a

moment, how ambiguous can a moment be

before an audience disengages and how

long does it take for them to decide what the

story is.” 

Their 2011 schedule includes:

• Story Room

• Ionesco: Victims of Duty

• The Naked Impro Show

• The Moment House

• Drop-in Impro Club

The Madhouse Theatre Company

www.madhousetheatre.hu, formed in the

year 2000 with John Fenner, is now pri-

marily comprised of Mike Kelly and Matt

Devere - but often includes other actors

and actresses such as Sophie Thompson

and Sylvia Llewelyn. Madhouse will per-

form Pornographyon April 11th, and

Arthur, Part One - The Legend Begins on

April 20th and 27th at the Merlin. The

Complete Works of Shakespeare (abridged)

may be seen on May 18th, 21st, 27th at

the Nemzeti Színház (National Theatre)

– now in its tenth season! Dates and ven-

ues for One Set To Love and Stones in His

Pockets have yet to be announced.

Actress and Funzine (www.funzine.hu)

editor Sophie Thompson, along with

Mark Bubno, drummer with the

Rorschach Band (www.myspace.com/

therorschachband) have also been collab-

orating on some English language plays

lately, including The System of Doctor

Pagan (see above) and February's suc-

cessful Talk About Love put on at Smiley's

to celbrate Valentine's Day.

Formed in 2007, Confuse-a-Cat Ltd.

(www.tiny.cc/confuse) sponsored by the

American Corner at Debrecen Universi-

ty put on two successful productions at

Treehugger Dan's (www.treehuggerdans

.com) last year; The War Room, an adapta-

tion of Dr. Strangelove; and Edward

Albee's The Zoo Story. This wholly Hun-

garian group of students chose the

company’s name as a tribute to the origi-

nal title of one of Monty Python’s

sketches in which the actors cheer up a

melancholic cat. Confuse–A–Cat regards

everyone in the audience as melancholic

cats. There is no programme available yet

for 2011. They also stage plays in Debre-

cen and Veszprem.
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Fighting
darkness

After winning the Silver Bear

this year, and getting into a

controversy after his ill-

tempered Der Tagesspiegel in -

ter view, Bela Tarr finally led his

last film, The Torinói Ló (The

Horse from Turin) into the

Hungarian cinemas. 

According to legend, the title

horse was saved by Friedrich

Nietzsche, who went mad after

seeing the stubborn animal’s

flogging. Tarr is known for his

extreme long takes and bleak

storytelling. His view of hu-

manity and his filmmaking

ends in perhaps his most ex-

treme setting as it follows the

weary everydays of a cart driver

and his daughter, living in a

small house in a dust-bowl. 

Slowly, God leaves them be-

hind, in the dark without food

and water. The pair may not

even want to be saved, but the

viewer must not lose the urge

to leave when the lights come

back in the movie theater.

— Horváth Miklós

ONE OF THE THINGS I LOVE MOST ABOUT HUNGARY
IS HOW ACCESSIBLE THE CULTURE IS, ESPECIALLY
THE THEATRE.
TEXT: DAN SWARTZ, PHOTO: SCOTT WARREN
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All the world’s a stage
A LOOK AT SOME LOCAL PLAYHOUSE EVENTS IN BUDAPEST
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DEGAS AND THE BLACK SWAN

culture

The combination of the flair of the-

ater and elegant, agile bodies in

motion has made dance a long-

time favourite subject of artists.

Edgar Degas may have disagreed with

being predicated “the painter of

dancers,” but he still found the dance so

alluring that he produced numerous bal-

let-related works. For Degas and other

great painters such as Georges Seurat

and August Macke, the actions of

dancers on-stage and off proved to be

both visually and aesthetically fascinat-

ing — and worthy of recreating in art.

But perhaps no other medium can

capture dance as well as movies can. The

award winning film, “Black Swan” has

generated lots of interest in the ballet

world by reflecting the backstage experi-

ences of professional dancers.

Nina’s (the major character’s) art is

more important than her health, and her

desire to excel drives her to risk every-

thing in an effort to achieve artistic

perfection. But in “Black Swan” the main

character is actually pain. 

Nina finds she isn’t an artist, but is

only a tool. And when she dies, she says

with a smile “I felt it.” Nina means that

she finally comprehends the dual de-

mands required of the ballerina

performing the lead in the late 19th cen-

tury ballet “Swan Lake.” The White Swan

is the virgin and sacrificial character; the

Black Swan is the seducer and murderer,

according to the director, Aronofsky.

Nina dies with a smile on her face know-

ing she was finally both.

In his work, Aronofsky has highlight-

ed that the dancers experience pain,

sacrificing themselves for the aesthetic

and physical demands of their art form.

It’s about the ongoing battle for audi-

ences. That battle often leaves wounds.

Nina found her perfection, and in it,

martyrdom.

Besides depicting performers’ efforts

to reach artistic perfection, several

artists illustrate the joy of life in dancing.

Dancers are actors with an expressive

language: their bodies tell life stories. 

— Alexandra Jankó is a Budapest artist,
economist and scholar who has pursued
her education in Budapest, Pécs, Debre-
cen and Cambridge. Her artistics works
can be seen at ART FESZT festival from
3th April, 2011 at the Corvin
Művelődési Ház in the 16th district, next
to the College for Foreign Trade.

DEPICTING THE PAINED GRACE OF THE JOYFUL
DANCER IN IMAGES BOTH STILL AND MOVING...
ALEXANDRA JANKÓ 

The British Store
Minden, Ami Brit!
All Things British!

Have you been looking for British food and a favorite British tea? Shop for all

your British groceries �om our range of over 1000 products. We will de-
liver your order to your home to several districts in
Budapest for free and with competitive prices to anywhere in the coun-

try. Our range covers thousands of products. From PG Tips to Walkers Crisps,

Marmite or Heinz Baked Beans, you can buy all the British brands. Visit our

webshop and place your order. 

Do you prefer traditional shopping? Our shop is located in

XIII. district, Tatra u. 30/B near to Nyugati, Lehel or Jászai Mari Tér. Open: Mon-

day-Friday 10.00-19.00, Saturday: 10.00-15.00, www.britishstore.hu

The Art of Dance



Sleep in Swinging Style: It's Hammock Time...
Here at Think, we have little time to snooze, but we try to make the
most of it.
Apparently, Függőágybolt (I think that means “shop full of swinging beds of unrelenting sexi-

ness”) wants to help. Budapest now proudly sports its very own hammock shop. As if this were

Hank Hill's very own concept store, they sell BOTH hammocks AND hammock accessories, the for-

mer including hand-woven Mexican, Brazilian, Columbian and Ecuadorian hammocks and ham-

mock-chairs, in various colors and designs. Don't think of the brighter variants as too flashy, think

of them as a kind of “fiesta siesta” noir take on voluntary suspended somnolence. Baby-ham-

mocks and carry slings are on sale at the moment, and they offer a spiffy, tailor-made, beanbag

“notebook lap-table” that they will decorate with your personal pictures. The potential for mis-

chief there is absolutely delicious, people. Their webshop is open, but you should probably use

Google Translate to check it out if you are Hungarian-illiterate. Think recommends you go into the

store and try a cat-nap in a few, instead. You will be laying around enough as it is. 

— Függőágybolt: XI Budapest Fehérvári út 29, Tel: (06 30) 992 8600,
www.függőágy.hum www.hammock.hu, H-P/Mo-Fr. 10:30-18:30., 
Szo/Sa 10:00-13:00. Closed/Zárva: Sunday/Vasárnap

Whether you like gorgeous androgenous

looks or you are the girly-girl type there

is good news for both, since this season

the two extremes are in. Designers are embracing

the sexual opposites and are ready to take the

runways by showing how much of a barbie girl or

a butch they can be.

The new “handsome” or “hunk” beauty is tak-

ing over the fashion industry. Celebrating the

fusion between the masculine looks and the sex-

iness that every girl have, well known designers

like Narciso Rodriguez and D&G have been giv-

ing a twist to their collections by styling the girls

as authentic boys.

IF YOU ARE ONE OF THOSE RISKY AND CONFIDENCE WOMAN THAT CAN PULL THIS
LOOK HERE ARE SOME ADVICES TO BECOME AN AUTHENTIC MALE BEAUTY:

Short hair and notable sideburns are totally trendy now, don't be afraid to be

shaved or cut. In addition big and defined hair brows are becoming more attractive, as a suggestion you can even

spike them to look more natural and careless. Girls you should also left the hair dryers, this season you wont need

them instead learn how to use wax and gel to created bold looks for yourselves. The nails should be short and if

your feminine side bothers you, painted them with skin tones to look chic. The trick is to imagine that you are

styling your own boyfriend and do the same with yourself. After all, don't you think he looks very sexy when he fol-

lows your fashion advice?

However this year fashion does not discriminate,. The very classy feminine looks are also coming back more pow-

erful than ever. Designers like Marc Jacobs and Oscar de la Renta open a window of possibilities with their new

collections that show us simplicity on the most feminine side. Pastel tones are the main options for this pre-fall sea-

son, and pink and peach are the leading colors while cardigans, ribbons and ruffles will be the pieces that set the

standards. Also the classy red lips are back giving a perfect match to almost every outfit. For the girls who like to

look like big dolls this is the time to wear fake eyelashes and make your eyes pop out. Refering to the hair issue,

the ponytails and headbands are the options to complete the very girly look you want to have.

So have you decided what you like the best, yet? Real fashonistas know that fashion has no gender, as a matter

of fact “la mode” is also an art that allow us to create our own fantasies and wear them. A famous designer called

Rad Hourani once said: “My clothes […] are asexual aseasonal; they come from no place no time no tradition yet

they could be home anywhere anytime”. In fashion if you try to label yourself as a male or female you destroy the

beauty of the creations because you conceived a predetermine idea, killing the freedom of fashion. It’s no wonder

that people with a mostly stereotype-free mind are the only ones that can really understand this wonderful world.

Perhaps most of them are intellectuals or rich people that can get away with everything they want to experiment

with, or maybe they are just like me willing to rethink the stereotypes for a fabulous look. 

The question: Dike or Girly? Ask Dr Dapper! Alfonso Majetic

HOME GEAR

Beat Being Homesick in a
British Way

Well, then. You're away from home, in a

strange country that has nowhere near the ca-

pacity for English so many others you may

have been to may have had. As for the comforts

of home? Home seems to be where they

stayed. You long for little things that made the

sometimes dreary, chilly, British existence just

bearable enough.

Would it be too much to enjoy a nice Orange

Smasher now and again? Is it really so much to

ask that you not pay outrageously for a decent

tea, or a proper wedge of toast with a touch of

real black currant jelly?

It isn't. In fact, these and other creature com-

forts are available. Sure, you can find over-

priced substitutes in the international

shoppes, or scour the hotel district for a few de-

cent teas and a biscuit that won't crack your

teeth straight up the middle. But never mind

that. Think has a solution.

The British Store is the one place that not

only delivers the British brands you miss, but

also will bring them to your door, if you so de-

sire. I myself love the selection of condiments

(Lea & Perrins! HP! Duerr's!) and the ciders

priced so that they don't make me want to slay

a barkeeper. — Francis Pruett

- Check them out: The British Store, XIII. Bu-
dapest, Tatra u. 30/B, Tel: (06 20) 414 7373
Web: www.britishstore.hu.

ETHNIC FOODS

32 HIT LIST
THE TRENDS FOR THIS 
SEASON CELEBRATES THESE
TWO OPPOSITES, WHICH ONE
WILL YOU CHOOSE?
ALFONSO MAJETIC

T H I N K  B U DA P E S T  CITY  MAGAZINE  THEY SAY MORE PEOPLE BELIEVE IN THE PARANORMAL THAN GOD. WHAT'S MORE PARANORMAL THAN GOD?

Dean and Dan Caten's take
on Sleek capes, polished
blouses, embellished shorts
and Chambray shirts, jackets,
and fitted trousers

Below; shows by 
Alexander Wang
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“Justifying our existence” is Dez O'Connell’s mission these days. 
One should refrain from using the term “mixologist,” or any silly
moniker to describe the profession Dez commands with so much 
enthusiasm and class, so much so that I, a bartender in another

life, first set up the meeting, I didn't know if he would ask for an auto-
graph or a job.

Dez is currently striving to bring respectability back to the title of bar-
tender, as there was a time when that position was universally seen as one
of respect and dignity. He pours and consults on drink design for some of
the more posh bars and their associated events here in Budapest, depending
on the night and the need. Justifying his position is his towering résumé. 

He has racked up an impressive list of achievements and travels during his
fourteen years of bartending. Born in the United Kingdom, Dez started tend-
ing bar in London, straight out of university, going on to work in Dublin, New
York City, Stockholm, Austria, Spain, and the south of France. Now in Bu-
dapest, he loves the pace here. He explains to this humble interviewer that,
“Once you've gained the trust of a Hungarian, they can be the best friend

you'll ever have.”

Dez is extremely modest and giving, completely devoted to his craft, and
not at all on an ego agenda or cocky. At 35, with a young daughter and a
significant other at home, it was a generous gesture on his part to offer up 
a sunny afternoon to share what makes him tick.

He has lent his talent to many of Europe's most prominent and visible
causes and venues. With that said, he's preparing to run an event in Austria
that will benefit children's ambulance services here in Hungary. 

The three words he feels best describe him are “Passionate, perfectionist
and hedonist.” He questioned, “Is that possible?” We here at Think reply
that the perfect hedonist must have passion!

Asking Dez the “Cocktailian” (har har) what his current favourite drink 
design is yields a unique response. He has invented a drink called “Orchard
Spice,” using Talisker single malt scotch, fresh peppercorns, pear nectar, and
quince liqueur. However, he would also aim us at a Sazerac or sipping tequila. 

Dez loves raising the expectations of the guest. He recognises the ideal bar-
tender is a smooth pour of geeky technician blended with the swagger and
geniality of a great host. He's currently a much sought after bar consultant
and spirit developer, but at the end of the day all he hopes for is to, “live in
the now” (happily, he adds) and make your drinking experience better. 

And with a Midas touch, his shakers will perform wonders on your mood
and attitude. Here’s to a rising star! Also, don't hesitate to reach him for all
your events: (dezo_connell@hotmail.com). Tell him Think sent you.

— Also, don't hesitate to reach him for all your events:
(dezo_connell@hotmail.com). Tell him Think sent you.

A PASSIONATE, PERFECTIONIST HEDONIST
PHOTO AND TEXT: SCOTT WARREN (SCOTT@THINK-MAGAZINE.COM)

Bar Stars 

Dez O’Connell

THE CAKE
a cukrászda

YOU'LL FIND A WIDE SELECTION OF SELF-PREPARED
CONFECTIONARIES AND SALTY BITES IN OUR SHOP,
AND YOU MAY TASTE OUR ICE-CREAM THAT IS MADE OF
A PRIVATE RECIPE HERE ON THE SPOT!

WE ARE HAPPY TO SERVE YOU WITH:
- ALL KINDS OF CAKES - EVEN YOUR SPECIAL WISHES 
- SALTY BAKERY FOR MEETINGS AND EVENTS



Hot to swat
BOOKS TO KILL BUGS WITH...

AS SUMMER APPROACHES YOU WILL WANT TO BE
AHEAD ON WHAT IS THE HOTTEST LITERATURE TO
CRUSH MOSQUITOES WITH.

books

So the weather will soon be getting

warm and with the sunshine will

come the hordes of tiny two-

winged bastards to bite your supple

body you as you sleep. But don’t be

caught short by using any old magazine

or tourist guide to beat them back to the

fires of hell. Here is a list of what books

are hot to swat in Summer 2011.  

ALBERT CAMUS - THE OUTSIDER
This book works for you on so many

levels. Not only does it have the flexibili-

ty to whip those little shits to death all

summer long, but it will win you some se-

rious kudos with your hipster friends.

And the real magic with this publication

comes with its disorienting kill tech-

nique. Just read a few pages in the

general direction of the winged blood-

sucker and within minutes it will be lulled

into an existential crisis, perfect for deliv-

ering that killer blow. Am I alive? Am I

dead? No, you're just dead. On my wall.

JAMIE OLIVER- THE MARTYRED CHEF
This one is actually dedicated to the

mosquito crushing cause. British super-

chef and social crusader Jamie Oliver is

planning to shame the World Health Or-

ganisation by wiping out malaria in

developing nations, single-handedly

killing every parasite with a copy of his

newest collection of cheeky recipes.

Each copy you buy earns you a free 90

minute DVD of Jamie weeping about

how hard it is to save the world. Order

now to receive a free set of organic back-

patting gloves.

DAN BROWN- CRAPPY AIRPORT NOVEL
Dan Brown's work is about quantity

rather than quality. Since his book sales

have surpassed 76 billion copies to date,

the chances are that the average adult

owns at least 19 editions of The Davinci

Code. Chuck them all aimlessly around

your flat and you are bound to kill some-

thing.  I got 7 for my last birthday but

foolishly decided to wallpaper my

kitchen with them. Cooking dinner at

my house is now undermined by infan-

tile descriptions of Tom Hanks chasing

priests around the Louvre. If only he

had played that role as Forest Gump. ('I

love you Jenneeeeeeeey').

PICCASO - IMPRESSIONISM
This may be a hefty book to teach the

midnight biters who is in charge, but it is

an investment that could set you up in

the art world. First, get inspired by old

Pablo's work before getting creative with

some squashed insect wall art. Is that its

head? Or its legs? Probably a bit of both.

Then clear the furniture out of your bed-

room, get some cheap white wine and

throw an exhibition. You will be swarm-

ing in beret wearing mono-brow

groupies before you know it.       

DAVID GEORGE GRAHAM- THE EAT-A-BUG
COOKBOOK

Before you ask, this book does actual-

ly exist. So why let the mosquitos eat

you when you could be eating them?

Packed full of insect recipes including

the ‘3 Bee Salad’ and the ‘Chocolate

Cricket Torte’, this book is a survival

guide to turning those tiny Draculas

into a tasty lunchtime snack or a dinner

course your guests will never forget. The

concept is pretty zeitgeist too. Justin

Bieber simply won’t go on stage without

a mouthful of sautéed cockroaches and

Madonna is said to enjoy a Moth-wing

salad after her morning yoga/devil wor-

ship session. Bon Appetit! 

PETE WYLDE



With everything the arts fes-

tival in the front of the book

has to offer, I could scarcely be

upset at our rampaging hordes

of readers for foregoing my humble sugges-

tions. But scarcely should be taken here to

mean, “in a small way,” so listen up.

Last things first. May 5th through the

8th are dates to mark in your calendar, as

the 6TH BUDAPEST PÁLINKA FESTIVAL
will be raging atop the hill at Buda Castle.

The organizers will be featuring Szilva

(plum) varieties of the beloved local

favourite, and if drinking is not enough,

they’ll have Pálinkafőzői (Pálinka chefs)

using it in delicious dishes. It’s a perfect

opportunity to get to know the country’s

favourite drink, hobby, industry and habit

in a setting that’s a bit more refined than

the local ruin pub. GO!

If you love the 80s style of rock, but

have rarely caught a performance yourself

, check out THE STRIKERS on April 9 at

Grund Hostel VIII. Budapest, Nagytemplom

u. 30, (06 20) 583-6712, www.agrund.hu.

If you are up for a bit of walking and ex-

ploration at Buda Castle (or rather, under it),

then give the BUDA CASTLE LABYRINTH
system a visit (or several, really). This fam-

ily-friendly attraction is not toted highly

enough in tourist info. Open all year, It’s a

World Heritage site as well as one of the

seven Underground Wonders of The

World. Check their programs out before

you go at: www.labirintus.com.

If you are looking for a free experience

or two, we suggest two this month. ST.
STEPHEN'S DAY on April 20th, honouring

the first king of Hungary, will usher in

crowded Catholic masses (especially at St.

Stephen's own Basilica) and, for the secu-

lar, fireworks at Gellert Hill. THE SPRING
FESTIVAL is also still going strong, and

though many events carry a price tag, you

can head to the fair on Vorosmarty Square

for free performances and dancing, and

not-so-free food and handmade goods.

Info: www.festivalvalvaros.hu.

For our salon and beauty industry peo-

ple, there’s a conference you may want to

check out (if you have recovered from the

party in the box). BEAUTY FORUM HUN-
GARY will be taking place on the 16th and

17th at Syma. It’s run by Health & Beauty

Business Media (I. Budapest, Naphegy ter 8,

(+36 1) 457-0067, www.biztradeshows.com).

If the increasing sunshine and beauty

around you has been having a depressive

effect, and you seek darker endeavors,

then get to Dürer Kert (XIV. Budapest,

Ajtósi Dürer sor 19-21, Tel: (06 1) 789-4444

Web: www.durerkert.com). On April 29th

(8pm) DIRGE, RORCAL, OUR EXISTENCE IS
PUNISHMENT and TORN FROM EARTH
conspire to bring winter back into your

heart via gothy, moody metal. 

Feel like catching a last whiff of winter

sports? Well, the International Ice Hockey

Federation will be running its GROUP A
MATCHES FOR THE WORLD CHAMPIONSHIP
here in Budapest (at the Sport - aréna) from

the 17th of April through the 23rd. Watch

Hungary smash the teeth out of Italy, Japan,

Netherlands, Korea and Spain? Yes, I like

that idea very much. Info on the matches is

at www.iihf.com, while tickets can be bought

at www.worldticketshop.com.

She’s not just another pretty face, folks.

JULI FÁBIÁN is a stunner in voice and

presence, and it is no small wonder that

every venue in town has featured her deliv-

ering solid, wonderful performances. But

for a close-up and intimate experience

with this local favourite, we cannot think

of a better place than Hofi’s IF CAFÉ (IX

Budapest, Raday utca 18, Tel: (36 1) 299-

0694, Web: www.ifkavezo.hu). I wonder if

she will sing “What if” at iF?

Finally, if you are missing the shimmying

sexiness of young, under-clothed music

divas that is so common in the West, then

we have some decent news for your inde-

cent needs. SHAKIRA, on her “The Sun

Comes Out World Tour” will be sliding

into the Papp László Budapest Sportaréna

on a slick of body oil (and, potentially, a

sheet of ice left by the hockey boys) May

5th, 8pm. Tickets: www.livenation.hu.

A note for music fans: ROGER WATERS’
THE WALL TOUR is postponed and he’ll not

be playing Budapest April 12th. He actually

comes June 22nd. If you were too young to

have enjoyed The Wall (by Pink Floyd), or

Socialist, poor, or both, it is worth the

forints. 
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Party Time!
GET OUT OF THE HOUSE, IT’S SPRINGTIME!

AGENDA

style
Fodrászatok Éjszakája - Vágjuk mi a Buli...
Április 14-én először kerül megrendezésre a Fodrászatok Éjszakája, egy formabon-
tó kezdeményezés, ahol egy helyen találkozik a hajszobrászat, képzőművészet és a
zene úgy, hogy Te vagy a középpontban. Budapest neves fodrászataiban éjfélig
várják érkezésed, ahol megszerezheted azokat a kártyákat, melyek birtokában 2
héten keresztül 50%-os kedvezménnyel készítik a legstílusosabb frizurákat. Keresd
online játékunkat, és tájékozódj tovább a következő linkre kattintva:
www.fodraszatokejszakaja.hu.  Afterparty? Hát persze! Mindössze 500 Ft.-ért a
deep, techno és house zenére bulizhatunk együtt a Corvintetőn.

Hairdresser's eve - Let's Cut to the Chase...
The very first Hairdressers' Eve will be held on the 14th of April. Hoping to unify
hair sculpting, fine arts and music in away that makes you the central character,
Budapest's top hairdressing salons invites all Thinkers to their groove. Check out
the participating salons at www.fodraszatokejszakaja.hu, (play the online game,
too) then pop in a salon or two between 8pm and midnight to catch some DJs .
They’ll hand you a coupon good for 50% off a haircut (within 2 weeks). Afterpar-
ty? Oh YEAH! It’s only 500HUF, sports deep, techno and house music and goes
down at Corvintető.

- BEAUTY FULL NIGHT w/DJ’s- JUMO DADDY, FINE CUT BODIES, RIZKID, DUEL VIII.
Budapest, Blaha Lujza tér 1-2, Tel: (+36 20) 772 2984, www.corvinteto.com

Titanic Film Festival: 
More Unsinkable than the Ship

It’s two days shorter and more modest, but it will not go down. THE 18TH TI-
TANIC INTERNATIONAL FILM FESTIVAL steered clear of the iceberg of financial
problems (which loomed due to a loss of government grants) and will run April
8-16. Along with films, and a great competition line-up, there will be interest-
ing Q&A sessions and sidebars (including Raindance’s 99-minute film schools)
and even a surprise film. Along with the usual selection of French films, Titanic
will sport an Irish film section. Most importantly, it will feature many Hungary-
related films. Two co-productions of special note include Essential Killing, with
the superb Vincent Gallo, and Sex & Drugs & Rock & Roll, (Hungarian
scriptwriter). — Check out the program and locations at: http://www.titanicfilmfest.hu/2011/index_en.php





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



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

“Daaahlink!”
BE AN ART CRITIC (OR JUST LOOK LIKE ONE).

CAN YOU MAKE IT THROUGH THE DAY PRETENDING
TO BE AN ART CRITIC? ARM YOURSELF WITH SOME
PITCH-BLACK CLOTHES, A TOUCH OF FACIAL HAIR,
ONE HELL OF AN ATTITUDE AND YOU MIGHT JUST
PULL IT OFF...
SHA NAJAK

BLUFF: - BEING SOMEONE YOU'RE NOT
In Catch Me If You Can, Leonardo Dicaprio led multiple lives with a smile and

carried an interesting air about him. An unfortunate (and very true) fact of life is

that sometimes you have to fake it to make it. It'd be much easier if there were

guides to tell you how to forge your way through sticky situations and put your

acting skills to the ultimate test. We spill the beans on what it takes to blend into

the world of art.

ATTACK YOUR CANVAS LIKE A PIT BULL
As with anything else, picking up the skill would add leverage to any remarks

you make because it transports you directly into the shoes of a real artist. You

don't have to enroll in an art school - starting at home should put you on the

right track. You'll soon develop your own style and opinion. So much so you'll be

able to describe intimate moments with the materials, “I am in my orbit, attack-

ing an empty canvas, emptying my soul in colours...” So, unleash the beast

within, and attack your canvas with a violent burst of colours. You might want to

keep the vicinity protected with newspapers, however, unless you want your

walls to look like they're splattered with bird poop

DRESS LIKE A CROSS BETWEEN A NERDY GOTH AND A WEREWOLF
When you're ready, try your best to score an invite to a gallery opening or exhi-

bition opening. Image is everything when fooling the audience. You wouldn't want

to be caught wearing a suit and tie looking every bit like a corporate bigwig.

Blending in requires dressing down a little. Some clothes you'd need:

- Branded black T-shirt

- Branded black jeans

- Branded sandals / Weird Shoes

- Branded black-rimmed glasses

- Weird haircut (optional)

The trick is to look casual yet expensively dressed. Or you could head in the

other direction and go for the 'eccentric struggling artist' look - that is, a massive

head of hair in clothes even the Salvation Army would raise an eyebrow to. 

Facial hair is a definite must if you want to appear more convincing - if you're

male, don't bother shaving. A subtle moustache (think Frida Kahlo) if you're a

woman probably won't hurt either.

THE WORLD'S YOUR STAGE
Display unmistakable signs of deep interest at whatever you're gazing at. Look

tired, thoughtful and worried whenever appropriate, depending on whether you are

discussing the direction art is taking, the local art scene or the art pieces themselves.

Use words like 'interesting', 'exquisite' and 'outstanding' as much as possible

and learn the 'isms' of art movements. Dropping terms like Cubism, Fauvism and

Abstract Expressionism instantly identifies you as an observant student of art or

what some call an 'art shaggist'.

The name game is another useful tool. Check out the works of international

and local artists on the Internet to get a feel of what they're like. When a paint-

ing strikes you as resembling say a Van Gogh or a Marcel Duchamp, you'll be

sure to impress with your knowledge in the Gods of Paint.

THE EGO SHOULD NEVER LAND
One of the most common mistakes art critics make when in discussion is turn-

ing the spotlight onto themselves instead of reserving the comments for the

artwork. Artist Leon Dolle points out why art critics forget narcissism gets you

nowhere, “It's called 'The Ego Overdose, where the art critic becomes more im-

portant then the piece of art.” Unless you're (un)dressed like Venus Rising From

The Sea, don't even think about hogging the limelight. The idea is to engage in a

conversation, letting your views - however limited - about the artwork be known

to the rest.

Another rule of thumb - do not bring up topics that are expressly forbidden

in the Rules of Talking About Art. Questioning the cost of a piece, for instance,

is an absolute no-no because it's all about the quality of the art, not the money.

Unlike the wet market, an art gallery is not a place you can bargain at and yell

“How much!” across the room at the ah pek selling the item. And for heaven's

sake, don't snigger and make lewd remarks about any body parts that may be on

display, no matter how tempting it may be.

MAKE 'MOOCHING' LOOK NATURAL
Abide by the rule of gluttony. When you're done making polite noises about

the exhibit, attack the wine, food and the opposite sex with gusto. When making

your exit, don't leave without first getting your salmon-odoured fingers on the

door gifts, if any. 






