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A Haraszthy200 Fesztivál főszervezője a Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány

HARASZTHY200
Fesztivál

A Haraszthy200 Fesztivál főtámogatója a Nemzeti Kulturális Alap
A Haraszthy200 Fesztivál védnöke L. Simon László,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára

image saxon

A Haraszthy200 Fesztivál támogatói, együttműködő partnerei
www.haraszthy200.com

red & white

Christel Dillbohner (USA), Peter Dimick (USA), Dániel Erdély (H), Gábor
Erdélyi (H), János Fajó (H), András Gál (H), Jesse Gottesman (USA), István
Halmi-Horváth (H), John A. Hiigli (USA), István Harasztÿ (H), Vandorn
Hinnant (USA), Anna Horváth (H), Bence Marafkó (H), Liz Maxwell
(USA), Rob de Oude (USA), Balázs Pataki (H), Aaron Parazette (USA),
János Szász Saxon (H), Theodora Varnay Jones (USA), Kati Vilim (USA)

www.haraszthy200.com

FÁME
Fény-Árnyék Művészeti Egyesület

B55 Kortárs Galéria, 1055 Budapest, Balaton u. 4.
Galériatulajdonos: Csébi Zsuzsa, Telefon: +36 1 354 1350
E-mail: art@b55galeria.hu, www.b55galeria.hu
Nyitva tartás: kedd – péntek 12.00-18.00, szombat 10.00-13.00
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RED & WHITE / VÖRÖS ÉS FEHÉR

BORKÓSTOLÓ TÁRLATVEZETÉSSEL

FINISSAGE – TÁNCEST

Festészeti kiállítás a bor színeiről, színárnyalatairól 10 magyar és 10
amerikai kortárs képzőművész alkotásaiból, Haraszthy Ágoston,
a „kaliforniai borok atyja” születésének 200. évfordulója alkalmából.

Galériák Éjszakája, Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 2012.

B55 Kortárs Galéria
2012. október 4. 19.00 – 21.00 óra
A Haraszthy200 Fesztivál keretében a B55 Kortárs Galéria
szeretettel meghívja Önt és barátait a „red & white / vörös és fehér”
című kiállítás megnyitójára 2012. október 4-én csütörtökön 19 órára.
A Haraszthy200 Fesztivál magyarországi eseményeit megnyitja
Dárdai Zsuzsa, a Fesztivál ötletgazdája és művészeti kurátora,
Haraszthy Ágoston oldalági leszármazottja.
Az Egyesült Államok képviseletében Timothy A. Betts, az Amerikai
Nagykövetség követtanácsosa mond köszöntőt, majd a Tokaj-Sonoma
Testvérvárosi Egyesület nevében Humayer Balázs elnök szól.
A festészeti kiállítást megnyitja Szombathy Bálint szépségkutató.
Közreműködik a Solaris Duo (USA) – Joel Diegert szaxofonon és Mariam
Vardzelashvili zongorán, kortárs amerikai zenei fedolgozásokat adnak elő.
A kiállítás rendezője, arculat: Saxon Szász János képzőművész.
A megnyitó után az egybegyűltek kiváló magyar borokat kóstolhatnak.
Haraszthy Ágoston (1812-1869) a magyar-amerikai kapcsolatok történetének egyik
legfontosabb, legérdekesebb személyisége, akinek kaliforniai szőlészeti-borászati
tevékenysége nagy jelentőségű. Korához képest is nagyszabású figura volt, nagystílűen
gondolkodott. Amerikai hívei szerint „Count Haraszthy” a leleményesség, a vállalkozó
szellem és a gondoskodás nagyszerű örökségét hagyta maga után. Földszeretet, soha meg
nem alkuvás, leleményesség, avantgárd szellemiség – ezekből áll a nagy titok.
Haraszthy Ágoston születésének 200. évfordulója alkalmából nagyszabású fesztivált,
s ennek részeként „red & white – vörös és fehér” címmel festészeti kiállítássorozatot
rendeztünk Kaliforniában és Budapesten, amerikai és magyar avantgárd szellemiségű,
konstruktivista, madi, konkrét, monokróm stílusban alkotó kortárs művészek
bevonásával. A művészet az, ami nem ismer határokat, ugyanakkor összeköt
földrészeket, évszázadokat, népeket, kultúrákat és országokat.

B55 Kortárs Galéria

1055 Budapest, Balaton u. 4.

Telefon: +36 1 354 1350

B55 Kortárs Galéria
2012. október 11. 18.00 – 22.00 óra
Ezen az eseményen Dárdai Zsuzsa és Bálint László közösen tartanak egy tárlatvezetéssel egybekötött borkóstolót, ahol Zsuzsa a bor
színeire asszociált képeket mutatja be, miközben László szakmai
borkóstolót tart a 6 kiemelt borászat boraiból. Az este során tíz amerikai és tíz magyar geometrikus képzőművész, a bor színeire, színárnyalataira komponált műveivel ismerkedhetnek az érdeklődők.
A kiállításon Saxon Szász János különleges borfestményeit is megtekintheti a közönség. Ezek az unikális művek 6 nagyszerű magyar
bor felhasználásával készültek, amely borokat a résztvevők Bálint
László borakadémikus előadásának kíséretében borkóstoló keretében megízlelhetik.
A borfestmények az alábbi 6 magyar borászat boraiból készültek:
Szőke Mátyás Pincészet, Mátra; Tokaj Kereskedőház, Tokaj; EvoWine
Borászat, Eger; Gere Attila Pincészete, Villány; Bock Pince, Villány;
Gróf Degenfeld Borászat, Tokaj

Egyedülálló élményben lesz része a résztvevőknek, miközben a borfestményekben gyönyörködnek, azalatt a festékanyagul szolgáló
borokat kóstolhatják.

B55 Kortárs Galéria
2012. október 30. 18.00 – 20.00 óra
A Haraszthy200 Fesztivál zárórendezvényén „red and white”
címmel bemutatásra kerül a Frenák Pál Társulat két kíváló táncosa,
Jantner Emese és Feicht Zoltán ez alkalomra koreografált
darabja. A vörös és fehér színeibe burkolt kortárs táncelőadás, a borhoz és színeihez kötődő, dionüszoszi és apollói életérzések füzére,
mozgásvilágában a kiállítás festményeinek geometriai jellegét követi.
A kiállítás záró rendezvényén kerül bemutatásra a Haraszthy200
Fesztivál angol-magyar nyelvű katalógusa. A színes fotókkal és írásokkal tarkított kiadvány összefoglalót ad a San Franciscó-i, sonomai, budapesti és tokaji eseménysorozat mozzanatairól, és gazdagon
válogat a tokaji és sonomai gyerekek rajzaiból, valamint a magyar
és amerikai művészek ez alkalomra komponált alkotásaiból.
A katalógust a Haraszthy200 Fesztivál regisztrált vendégei, közreműködői,
együttműködő partnerei, támogatói és a sajtó képviselői a recepciós pultnál
térítésmentesen átvehetik.
Az est további meglepetést tartogat a Fesztivál borszponzorainak.
A belépés díjtalan! Megjelenésére mindenképpen számítunk!

A tárlatvezetés díjtalan!
A borkóstoló maximális létszáma 20 fő.
A borkóstoló részvételi díja: 1900 Ft/Fő.
A fokozott érdeklődés miatt több csoportot indítunk,
ezért részvételi igényét kérjük előre jelezze a B55 Galéria (art@b55galeria.hu) email címén.

E-mail: art@b55galeria.hu

www.b55galeria.hu

Nyitvatartás: kedd – péntek 12.00-18.00, szombat: 10.00-13.00

A kiállítás megtekinthető 2012. október 4 – november 4.

