
��
���
���
	


Kultúr - Újmodern katedrális http://index.hu/kultur/klassz/uk0411/

1 of 2 26/04/03 16.11

 

�����������	�
 ������������	�
     �������
���������
��������

����������������������
��������������������������������	
��������������������������������� �����!��"#����$%������$��&��

��
�������

���

����

������

��	���	

�	����

���

�����

�����
� 

Hermeneutika és
mobilkommunikáció

Demszky Gábor autót
cserél

Columbia-darabokat 
lopott 
a NASA szakértõje

Cáfolják a Heti Hetes
megszûnését

Nem szûnik meg a Big
Brother

Saját szobor -
Beszélgetés Térey
Jánossal

Amerikából jöttem -
Tóth Gergõ, Blind
Myself

Kulcsszavak - Kispál
és a Borz

Ujjé, a Szigeten
nagyszerû!

Cáfolják a Heti Hetes
megszûnését

Nem szûnik meg a Big
Brother

Beépülünk a Mátrixba

Mészáros Márta filmet
készít Nagy Imrérõl

Lovas felajánlja a
Sajtóklubot az
MTV-nek

Valóságshowban
keres asztronautát
Anettka

Újmodern katedrális
EepromCrash / Glottis

Kömlõdi Ferenc
2003. április 11., péntek 16:05

Robotok, klónok, hangszobrok, zajokon átható csend és dj Palotai.
Térplasztikák a Millenáris Parkban.

�!	�"���	����������������#�"#$��%�� ��&��$��' 
()� ������*�
#	�������� �# �+��#�#
�	

!�����"��������

Szokatlan - egyszerre szakrális és profán - látvány tárul elénk.
Ahogy beléptünk a "majdnem üres" térbe, magával ragad a
komplex világ - misztikus erõ kerít hatalmába. A látványé, melynek
ezúttal a szoborként felfogott hangok is szerves részét képezik.
Közkedvelt DJ-nk, Palotai Zsolt négy hangszobráé.

Az alapelemek: a Throb (a 
Bika kapujához), a The
New Old School Leaders 
of Wah Wah, Mira Calix (a
Kõbányához), a Tosca,
Roni Size számok és az
Ómagyar Mária Siralom (a
Királyi trónhoz), Szívhang
felvételek harminchármas
fordulatszámon (a Karhoz),
valamint a Voices of
Matsalu csendülnek fel,
mindig az adott

térkompozícióba olvadó, organikus mixként.

A tér szentély, újmodern katedrális, napjaink emblematikus
alakjaival, jelképeivel: klónbabákkal, velencei karnevál-álarcba
bújtatott robottal - a mûvészek az ikonokat kiforgatják eredeti
jelentésükbõl, s valamennyit absztrakt töredékekként formálják újra.
Bronz, agyag, mûgyanta az alapanyagok - akár klasszikus szobrok
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Politzer és Mundruczó
filmje vesz részt a Cannes-i
filmfesztiválon

Velencei
Biennálé-programsorozaton
a Szerb-Montenegrói
pavilon

Sinead O'Connor 
visszavonul

Csubakka visszatér a Star
Warsba

Nyelvemlékek textilbe
szõve

Valóságshow a mozikban

matériái lehetnének.

A videók szintén: éteri
muzsika, meztelen gitáros
férfi_ És máris
visszaköszön a tér
egészére jellemzõ
kettõsség. "Keveredik egy
letûnt világ és egy
eltökélten modern
gondolkodás" - írja
Zimmermann Istvánról és
Giovanna Amorosorol a
(mûveiknek állandó otthont
adó) párizsi galéria tulajdonosa, Dominique Brun Léglise. "A
különbözõ korok ütközése csendes hullámként verõdik vissza, és
megérinti szívünket."

Fehérség, üresség, csend, sorozatgyerekek, karneváli automata -
Mira Calix és az Ómagyar Mária Siralom_ (A robot Giuseppe
Contini alkotása.) Manierista klasszicizmus, eklektikus újmodern.

Zimmermann István, Giovanna Amoroso, Giuseppe Contini és
Palotai Zsolt kiállítása a Millenáris Fogadóban
Nyitva április 25-ig. 

������	*�*��$)�+��,

Zimmermann István és Giovanna Amoroso honlapja
Zimmermann István és Giovanna Amoroso másik honlapja
Giuseppe Contini honlapja
Palotai Zsolt honlapja
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