
A berlini Künstlerhaus Bethanienből érkező kiállítás az internet és  
a közösségi média elterjedése előtti időszak, a 70-es, 80-as évek zene-
rajongói magatartását járja körül, különös tekintettel a rockzenére.  
A rajongói viselkedés vizsgálata az analóg nyomhagyás erejéről tanúskodik 
egy olyan időszakban, amikor a zenerajongók sűrűn leveleztek, fotókat 
cseréltek egymás közt, posztereket készítettek, magazinokat adtak ki,  
rádióadásokat és koncerteket rögzítettek. 

A képzőművészek vizsgálják a rajongás jelenségét, a vágy  
különböző tárgyait, továbbá azt, hogy milyen kölcsönhatások figyelhetők 
meg a popkultúra és a tömegmédiumok, valamint a rajongók viselkedése 
között. A kiállított munkák személyes vallomásként is felfoghatók, amelyek 
egy hommage-okban gazdag, sokszínű anyaggá rendeződnek.  

A kiállítás a Budapesti Tavaszi 
Fesztivállal közös program. 

ROCK/TÉR/IDŐ
2016. május 06 – 2016. június 26.

A Szenvedély. Rajongás és művészet kiállítással párhuzamosan a múzeum 
I. emeleti termeiben a Rock/tér/idő lesz látható. A kiállítás a magyarországi 
könnyűzene és képzőművészet kapcsolatát, kölcsönhatásait mutatja 
be ikonikus munkákon, fontos helyszíneken és meghatározó színtereken 
keresztül. A 70-es, 80-as évek underground zenéje elválaszthatatlan 
a korszak képzőművészetétől, hiszen számos művész zenészként is igényt 
tartott az önkifejezésre. A tárlat a két párhuzamos világ közötti átjárókra, 
összefüggésekre fókuszál. 

A popzene mint globális érvényességű kód sajátos helyi variánsokat 
eredményezett, miközben a hatások és összetevők együttesére számos 
hibrid jelenség épült. A kiállítás ebből az összetett és szerteágazó kulturális 
jelenségből válogat mérföldkőnek tekintett műveket, illetve egykor  
marginálisnak számító nézőpontokat.

I. ELSZÁLLT ÁLLÓCSILLAGOK – SZTÁROK KULTUSZFILMEKBEN

2016. április 22. péntek 18.00 | Előadás (Performance, r.: Donald Cammell 
– Nicolas Roeg, fsz.: James Fox, Mick Jagger, Anita Pallenberg,105 perc, 
[1968] 1970) 

2016. április 29. péntek 18.00 | A Földre pottyant férfi 
(The Man Who Fell to Earth, r.: Nicolas Roeg, fsz.: David Bowie, 139 perc, 1976)

2016. május 6. péntek 18.00 | Rossz időzítés (Bad Timing, r.: Nicolas Roeg, 
fsz.: Art Garfunkel, Theresa Russel, Harvey Keitel, 122 perc, 1980)
A vetítések előtt bevezetőt mond Sőrés Zsolt esztéta, experimentális 
zeneszerző, a filmklub kurátora.
A vetítések helyszíne: Előadóterem, I. emelet

II. ÁTJÁRHATATLAN HATÁROK? 
– KELET-NÉMETORSZÁG ELLENKULTÚRÁJA AZ 1980-AS ÉVEKBEN

2016. május 13. péntek  16.00 | Ornament & Verbrechen. A Lippok-testvérek 
(Ornament & Verbrechen. Die Gebrüder Lippok, r.: Claus Löser – Jakobine Motz, 
német dokumentumfilm, német nyelven, magyar felirattal, 66 perc, 2015) 
17.45 | Pódiumbeszélgetés a kiállításon is szereplő Claus Löser és Jakobine  
Motz filmrendezőkkel a kelet- és nyugat-berlini underground film-, zene-  
és galériakultúráról. A beszélgetés nyelve angol. Moderátor: Sőrés Zsolt.
Helyszín: II. emeleti kiállítótér

18.45 | Ellen-képek: az NDK underground film 1983–1989 (Gegenbilder: DDR-Film  
Im Untergrund 1983–1989, válogatta: Claus Löser, német nyelven, angol  
felirattal, 97 perc, 2008)
Helyszín: Előadóterem, I. emelet

„Mindenki itt van, aki nem elég bátor.” (Európa Kiadó)
Határjárás a könnyűzene és a képzőművészet trópusain. Ikonikus filmek 
a sűrű 80-as évekből, amelynek az elején még a rock dominál, de a végére 
a new wave is kifut az időből. 

2016. május 19. csütörtök, 18 óra
Kopaszkutya (r.: Szomjas György, színes, magyar zenés dráma, 100 perc, 1981, 
forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet)
Vendég: Szomjas György filmrendező

2016. május 26. csütörtök, 18 óra
Kutya éji dala (r.: Bódy Gábor, színes, magyar filmdráma, 140 perc, 1983, 
forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet)
Vendég: Grandpierre Atilla csillagász, zenész, író

2016. június 3. péntek, 18 óra
Pol Pot megye punkjai (r.: Kövessy Róbert, színes, magyar dokumentumfilm, 
55 perc, 2000, gyártó: Filmplus)
Vendég: Kövessy Róbert filmrendező, publicista

2016. június 9. csütörtök, 18 óra
Eszkimó asszony fázik (r.: Xantus János, színes, magyar filmdráma, 112 perc, 1983, 
forrás: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet)
Vendég: Víg Mihály zenész

Helyszín: Előadóterem, I. emelet

HANGFOGÓ
A képzőművészet és a könnyűzene kapcsolatával foglalkozó két kiállítást 
kísérő előadások fókuszában a hang és a vizuális kifejezés viszonya áll. Az 
előadások a hangművészet esztétikájától a hazai és a nemzetközi popzene 
történeti eseményeinek, ritkaságainak felelevenítésén át a rajongói 
magatartás, a szenvedély pszichológiája felé közelítenek.

2016. május 10. kedd, 18 óra
Sőrés Zsolt: Felhangolt környezet – úton a hanginstalláció esztétikájának kialakítása 
felé

2016. május 17. kedd, 18 óra
Poós Zoltán: „A dal a miénk.” Vájkálás a magyar pop-rock szürkezónájában

2016. május 24. kedd, 18 óra
Szőnyei György: Ólomszagú Betűszivárványos Örömóra. A hippi korszak tipográfiája

2016. május 31. kedd, 18 óra
Szabó Eszter Ágnes: Glam rock és transzgender

2016. június 7. kedd, 18 óra
Dr. Puskás István: A debreceni underground zenei színtér emlékezete

2016. június 14. kedd, 18 óra
Dr. Meskó Norbert: A szenvedély pszichológiája. Rajongás, függőség, popkultúra

Helyszín: Előadóterem, I. emelet

A múzeum megszokott, rendszeres tárlatvezetései mellett olyan ikonikus 
figurák avatnak be a Szenvedély. Rajongás és művészet, illetve a Rock/tér/idő 
kiállítások titkaiba, akik maguk is a zeneipar „kultúrmunkásaiként” 
– ki ezen, ki azon az oldalon – tolták a magyarországi könnyűzene 
szekerét. Személyes vallomások vájt fülűeknek és éles szeműeknek!

2016. április 16. szombat, 16 óra | Lévai Balázs rendező, producer, író

2016. április 23. szombat, 18 óra | Noise Flowers feat. Presser Gábor koncert
Wahorn András (szaxofonok, trombita, fuvola, digitális szaxofon, effektek), 
Sőrés Zsolt (öthúros mélyhegedű, effektek, elektronika, hangzó eszközök 
és tárgyak), Oli Mayne (vibrafon, szintetizátorok, effektek). Vendég: Presser 
Gábor (zongora)

2016. április 24. vasárnap, 16 óra | Müller Péter Sziámi

2016. április 30. szombat, 14 óra | Németh Róbert, a HS7 egykori,  
a Pegazusok Nem Léteznek jelenlegi basszusgitárosa, újságíró,  
kommunikációs szakember 

2016. május 7. szombat, 14 óra | Beck Zoltán zenész, 30Y 

2016. május 14. szombat, 16 óra | Wahorn András képzőművész

2016. május 21. szombat, 16 óra | Legát Tibor énekes, szövegíró 

2016. május 28. szombat, 16 óra | Menyhárt Jenő zenész, Európa Kiadó 

2016. június 4. szombat, 16 óra | Vitáris Iván zenész, Ivan& the Parazol 
20 óra | Készman József, a Rock/tér/idő kurátora

2016. június 11. szombat, 16 óra | Bocskor Bíborka énekesnő, 
Magashegyi Underground 

2016. június 18. szombat, 16 óra | Pándi Balázs zenész, újságíró.

2016. május 17. kedd 
18 és 22 óra között | Art&Wine Lover’s Club – BORIGO Kultúrparty*
Beck Zoltán, a 30Y frontemberének exkluzív tárlatvezetése és balatoni  
borok kóstolója a BORIGO bormagazinnal
*A programra 20% kedvezmény LUDWIG PASSION kártyával

22 és 23 óra között | Kollár-Klemencz László koncert utáni 
közönségtalálkozója a Rock/tér/idő kiállításban. 

2016. június 20. hétfő
22 és 23 óra között | Szabó Benedek és a Galaxisok koncert után  
közönségtalálkozó Szabó Benedekkel a Rock/tér/idő kiállításban

GARÁZSBAND FESZTIVÁL
2016. június 4. szombat, 18 és 24 óra között

Hat fiatal, feltörekvő zenekar koncertje a Müpa és a Ludwig Múzeum 
közös pályázatát lezáró egész estés Garázsband Fesztiválon! 

A pályázat célja, hogy megismertessen 16–26 év közötti tagokból álló 
amatőr pop-rock bandákat a nagyközönséggel. A pályázók közül a négytagú 
zsűri – Dj Bootsie, Jakab Péter (a Jazzékiel énekese), Készman József (a Rock/
tér/idő kurátora) és Vitáris Iván (az Ivan & The Parazol frontembere) – választja 
ki azt a hat legjobb zenekart, amely színpadra léphet. 

A pályázatra május 10-ig lehet jelentkezni a garazsband@mupa.hu e-mail-címen. 
További információ: mupa.hu, lumu.hu

Helyszín: Müpa mélygarázs

Az első alkalommal megrendezésre kerülő régiós összművészeti fesztivál,  
a DunaPest a Duna mentén fekvő városok sokszínű kulturális életét, a város  
és a folyó kapcsolatát helyezi a fókuszába. 

A Ludwig Múzeum Julius Popp nagyszabású helyspecifikus installáci-
ójával, valamint a CAPP nemzetközi művészeti program keretében, a VALYO 
egyesület vezetésével megvalósuló közösségi művészeti installációkkal  
kapcsolódik a programsorozathoz.

Popp a művészet és a tudomány határait kutatja, technológia alapú művei  
világhírűek. A Bit.Fall című munka egy látványos vízfüggöny: a lehulló víz-
cseppek folyamatosan változó, „folyékony” szavakat formálnak, amelyeket 
egy számítógépes algoritmus választ ki. 

Az installáció a fesztivált követő három hónapon keresztül lesz  
látható a Ludwig Múzeum előtti téren.

A VALYO egyesület a Duna-partok felértékelésén dolgozik.
A CAPP – Művészeti Együttműködési program, amely a közösségi  
témák által ihletett művészeti tevékenységeket támogatja.

Április 16-án veszi kezdetét a két kiállítást, két fesztivált 
és közel negyven kapcsolódó programot felvonultató  
művészeti és kulturális eseménysorozat, a LUDWIG  
PASSION. A programsor gerincét két, egymással  
párhuzamosan futó kiállítás adja. 

A berlini Künstlerhaus Bethanienből érkező,  
április 16. és június 26. között látogatható Szenvedély.  
Rajongás és művészet című kiállítás a 70-es, 80-as évek 
zenerajongói magatartását járja körül, különös tekin-
tettel a rockzenére. A május 6-tól június 26-ig nyitva  
tartó Rock/tér/idő pedig a magyarországi underground  
könnyűzene és a képzőművészet kapcsolatára fókuszál  
a 70-es, 80-as években, s mérföldkőnek tekintett 
műveket, helyszíneket, nézőpontokat mutat be. 

A tízhetes LUDWIG PASSION keretében több tucat 
filmet és előadást nézhetsz meg, különleges koncerteken 
és rendhagyó tárlatvezetéseken vehetsz részt, találkoz-
hatsz közel ötven sztárvendéggel. Sőt, a LUDWIG PASSION 
rajongói kártyával az összes programon ott lehetsz!

LUDWIG PASSION 
2 kiállítás, 2 fesztivál, közel 40 kapcsolódó program. 
Filmek, előadások, sztárvendégek

Vedd meg a LUDWIG PASSION kártyát, és légy te is 
a kortárs művészet rajongója több mint két hónapon keresztül!

A kártya ára: Teljes árú 6000 Ft | Kedvezményes árú: 3000 Ft

A programváltoztatás jogát fenntartjuk

Müpa Budapest 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. | Tel: +36 1 555 3444 
info@ludwigmuseum.hu | www.ludwigmuseum.hu | facebook.com/ludwigmuseum 
A kiállítás nyitva | The exhibition is open |kedd–vasárnap | Tuesday–Sunday  
10.00–20.00 h | Hétfőn zárva | Closed on Mondays

Vitáris Iván, az Ivan & the Parazol frontembere © Fotó: Müller AndrásNoise Flowers zenekar, Presser Gábor © Fotó: Pereszlényi ErikaMick Jagger Előadás/Performance filmrészlet
Raf Simons: Elszigetelt hősök 1. (Robbie), 2000, 
fekete-fehér fénykép, műanyag, 100 × 100 cm, a Dornbracht Culture Projects jóvoltából

SZENVEDÉLY. RAJONGÁS ÉS MŰVÉSZET
2016. ÁPRILIS 16 – 2016. JÚNIUS 26.
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