HíRLEVÉL – 2015. MÁJUS
Április 14 – május 8.
Helyszín: DMTKK
IZELíTŐ A MAGYAR VADVILÁGBÓL
Fotókiállítás Mesterházi József természetfotóiból
Ünnepélyes megnyitó április 14-én, kedden, 18 órakor
Mesterházi József fotóin a Bakony és a Balaton vidékének vadvilága elevenedik meg
természetes környezetében. A szenvedélyes erdész és fotóművész felvételein keresztül
bepillantást nyerhetünk a természet varászlatos titkaiba, tanúi lehetünk ritka természeti
jelenségeknek és az évszakok váltakozásának. Képei számos magyarországi kiállításon
szerepeltek, és vadászmagazinokban, köztük a Hunting Pressben, valalmint
könyvillusztrációkon is megjelentek.
(A kiállítás munkanapokon 10-16 óra között tekinthető meg)

Május 6. szerda, 19 óra
Helyszín: DMTKK
ZENE HATÁROK NÉLKÜL
A Capital City Minstrels koncertje
Az európai klasszikus zenét immár több mint 20 éve népszerűsítő indiai énekegyüttes
sokszínű, különböző műfajokat megszólaltató műsorán klasszikus művek, egyházi zene és
népszerű darabok egyaránt szerepelnek.

Május 7. csütörtök, 18 óra
Helyszín: DMTKK
Fábri filmklub
SZABADSÁG, SZERELEM
Játékfilm, rendezte Goda Krisztina (2006), színes, 123 perc
A film az 1956-os forradalom eseményeit az ugyanebben az időben zajló melbourne-i
oplimpián versenyző magyar vízilabda-válogatott sorsán keresztül mutatja be.

Május 10-15.
Helyszín: DMTKK
GYERMEKNEK LENNI
Christine Margotin kiállítása
Megnyitó május 9-én, szombaton, 18 órakor
A francia művész bronzszobrai visszaviszik az embert a gyermekkorba, abba a fontos
életszakaszba, amelyet – a művész szavaival élve – soha nem lenne szabad teljesen
elhagyni. Mit tanulhatunk a gyerekektől, ha megfigyeljük őket? Mit nyerhetünk mi,
felnőttek, ha újból visszakapcsolódunk a gyermekkorunkba? A három sorozatot bemutató

kiállítás szobrain keresztül tanúi lehetünk a gyermek és a felnőtt kapcsolatának, a
gyermekek örömének és mozgásvilágának, a gyermekkor titkainak. A művész 2009 óta él
Delhiben.
(A kiállítás munkanapokon 10-18 óra között tekinthető meg)

Május 17. vasárnap 18-21 óra
Helyszín: DMTKK
AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEI FILMEKEN KERESZTÜL
Seema Kohli filmjei
A filmeket bemutatja a Habiart Foundation
A Habiart Foundation szervezésében Seema Kohli nyolc, a nőiség mibenlétéről szóló
kísérleti video előadása kerül bemutatásra, melyet a közönséggel való beszélgetés követ.
A többféle formát – festészetet, szobrászatot, előadóművészetet, installációkat - is
magukba ötvöző művei az identitásról, az átváltozásról, az anyag és memória kapcsolatáról
a művész saját nyelvén szólnak.

Május 26 - augusztus 28.
Helyszín: DMTKK
DIJNYERTES GYERMEKRAJZOK
Kiállítás gyermekrajzokból
A rajzok témája: Magyar népmesék
A DMTKK évi gyermekrajzversenyének díjnyertes rajzai

