Nem áprilisi tréfa
Szerző : b. e.
Április 1- jén, rendkívül vidám megnyitóna k
lehettek tanúi azok, akik ellátogattak
dr.
Martinás Katalin első kiállítása a XVIII. kerületi
Mű vészeti
Egyesület
Madách
Imre
utcai
Alkotóházb a.

A dátu m m al kapcsolatos néhány érdekes és vicces
hagyomány említése mellett Feledy Balázs mű vészetíró
bevezető jébe n rávilágított arra is, hogy a tudatos volt a
dátu mválas z t á s, és nagyon érdekes a kiállítás anyaga is.
A sok hu mor ral jelenlévő alkotásokba n mégis inkább az
irónia és a grotesz k elevenedik meg. Amolyan filozófiai
csemegét láthattu n k, ahol egyszer re van jelen a logika, a
szubs z t a n cia, a cselekvés, a szenvedés és az esztétiku m
is. Az alkotópár os másik tagja, Huller Ágoston nemcsak
férjkén t, de társként is segítette Katalint ennek a
rendh agyó kiállításnak a megsz ületésébe n. A megnyitón
Palotai
János
mondot t
egyfajta
„képm u ta t ó”
gondolat me n e te t,
nyelvészeti,
filozófiai
köntösbe
burkolva
és
humor ba
ágyazva eleme zte és méltatta dr. Martinás Katalin
tudós életpályáját.
A köszöntő t követő en Árvay Zolta, az est
moderát or a, a MOHA Egyesület vezető je nyitotta
meg a kiállítást, mely április 30- ig tekinthető
meg a Madách Imre utca 49. sz. alatt.

webhely: www.bp18.hu (Hírek – április 1)
Címek:
1. Boticelli sztrájkol. Koszos akváriu m, benne elhasz nált festő rongy, festékes
tubu sok, ecsetek és festékkeverő üveglap. Közöttük egy tengeri kagyló.
Botticelli sutbavágta szers z á m ait. A következő - itt nem látható - tablón az
egyik felirat: mű vészet nélkül lehet élni, de minek?
2. Bizsu. Gyű jtemé ny a populáris költészet ü n k „gyöngysze m ei” - ből.
3. A tudo m á ny létrája. Egyik ágára „férfiak”, másikra „nő k” lettek pingálva. A létra
két ága közé függes zte tt, abross z al bélelt kosárba n tudo má nyos n a k tű nő
áligazságok több lapon és csokrokba fű zve. (Nyolc csokor és mindegyik
ugyana zt tartalma z z a.)

