Privát megtekintés - 2017. Június 13, Kedd 18:30-21:00
K.A.S Galéria, Bartók Béla út 9. 1114 Budapest
A Mexikói Nagykövetség tisztelettel meghívja önöket az UNFOLD csoportos kiállításra, mely 12
latin-amerikai és egy meghívott magyar művész papír alapú műveit hivatott bemutatni.
A kiállítás a Periferia Projects kurátori platformhoz fűződik, melynek kapcsolatai Latin-Amerikától
egészen az Egyesült Királyságig és Európáig terjednek. A Periferia célja olyan projektek
létrehozása, ahol feltörekvő központok művészeinek segítségével fokozhatják láthatóságukat és
előmozdíthatják együttműködésüket új galériákkal, művészekkel és intézetekkel.
Az említett kiállításnak a budapesti K.A.S. Galéria ad majd otthont, melyet 1991-ben (a keleteurópai művészi jelenlét átalakulásának döntő pillanatában) alapítottak és mely a művészi
közösségen belül a helyi és nemzetközi tehetségek felfedezésére, bemutatására és
összekötésére összpontosít.
Az UNFOLD latin-amerikai és kelet-európai művészi jelenlétről alkotott nézőpontjának célja a
párbeszéd megindítása a művészi- és gyűjtői gyakorlatokról mindkét régióban, hogy megértsük
fejlődésüket és kialakulásukat az idő folyamán. Napjainkban, amikor a bevándorlás és a
sokféleség napi jellegű hírek, az UNFOLD egy olyan kiállítás, mely arra bíztatja közönségét, hogy
gondolja át a sztereotípiákat, fogalmakat és a másokkal állított elvárásokat.
Mindkét régió instabilitásának ellenére, a művészek nem álltak le munkájukkal sem a keleteurópai szocialista államok elnyomása alatt, sem a latin-amerikai katonai diktatúrák során. Épp
ellenkezőleg, ezek a körülmények kreatív vakmerőségként szolgáltak a művészek és a
művészetet pártolók számára a nehéz időkben. A művészek ugyanis kénytelenek voltak a
társadalmi elnyomás és cenzúra analógjában kifejleszteni gyakorlataikat.
A kiállítás médiumként szolgáló papír alapú műveket mutat be, melyekre azon kihívásokra való
válaszként tekint, amikkel a művészeknek egy médiumokkal egyre csak telített világban kell
szembenéznie. Egy kurátori döntés részeként keresi még ezen művészek csoportjának
motivációját, miközben elkötelezett a kulcsgyakorlatok és saját párbeszédük kialakítása mellett.
A kiállító művészek a következők: Amadeo Azar (Argentína), Rodrigo Torres, Pedro Varela
(Brazília), Barabás Zsóﬁ (Magyarország), Daniel Alcalá, Omar Arcega, Marcos Castro,
Héctor Falcón, Jésica López, Tania López Winkler, Quirarte + Ornelas, Jacobo Alonso
(Mexikó), José Vera Matos (Peru).
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Kurátor: Lassla Esquivel (Mexikóváros)
Meghívott kurátor: Rechnitzer Zsófia (Budapest)
Vezető producer: Ferenczy Bálint
Privát megtekintés: 2017. Június 13, Kedd 18:30
Előadás: Tania López Winkler
2017. Június 14, Szerda
1. KONFERENCIA: Kultúraköziség Latin Amerika & Kelet Európa között + csereprogramok
és művészi rezidenciák külföldön – 18:30
 Omar Arcega & Jésica López mexikói művészek Mexikóban végzett tevékenységükről
 Barabás Zsófia magyar művész budapesti munkásságáról beszél;
 Tania López mexikói művész londoni munkásságáról és a külföldi munkáról beszél.
2. KONFERENCIA: Gyűjtői gyakorlatok – 20:00
 Lassla Esquivel a gyűjtői gyakorlatokról beszél Latin Amerikában;
 Ferenczy Bálint a gyűjtői gyakorlatokról beszél Kelet-Európában;
 Rechnitzer Zsófia a gyűjtői gyakorlatokról, illetve Kelet-Európa és London kapcsolatáról
beszél.
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További érdeklődésért és sajtópublikációhoz szükséges képekért:
Lassla Esquivel
Telefonszám: +44 (0) 7397579079
E-mail cím: lassla@periferia-projects.com

Kiállítás neve: UNFOLD
Időpontok: 2017. Június 13-tól – 2017. Augusztus 5-éig
Megnyitó fogadás: 2017. Június 13, Kedd 18:30-21:00
Nyitvatartási idő: 14:00-18:00
Elhelyezkedés: K.A.S Galéria, Bartók Béla út 9. 1114 Budapest
Telefonszám: +36 30 906 1764 | +44 7397579079
Weboldal: http://www.periferia-projects.com
Lépj be te is a beszélgetésbe:

Periferia Projects a közösségi médiában:

@PeriferiaProjects

@periferia_projects

@periferia_proj

@Periferia Projects

az #unfold #periferiaprojects és #periferiaBudapest hashtagek segítségével
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Köszönjük a támogatását!
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