
A  MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.  
tisztelettel meghívja Önt és kísérőit a 

 VISZONTLÁTÁS
KORTÁRS ÖN/ARCKÉPEK

című csoportos kiállításának megnyitójára. 

IDŐPONT
2022. június 24., péntek 18:00

HELYSZÍN
ÚjMűhely Galéria 
2000 Szentendre, Fő tér 20. 

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA 
Áfra János 
művészeti író

KÖZREMŰKÖDIK
Szczuka Panka 
(gitár és ének)

A kiállítás 2022. június 24. és július 30. között tekinthető meg, 
keddtől szombatig 10 és 18 óra között. 
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Viszont-látás, egy szókapcsolat, mely az elmúlt 
évek elzárkózásra kényszerülésének feloldásá-
ra utal. A viszontlátás öröme, az egymásra való 
ráismerés ezúttal kortárs műalkotásokon keresztül 
elevenedik meg. Mégpedig olyan festmények és 
szobrok tükrében, melyek az önmagunkkal való 
szembenézésre is inspirálnak. A bemutatott műal-
kotások között ugyanis a portrék mellett számos 
önarcképet is láthatunk. Az önportrékon keresztül 
pedig világnézetek, érzelmek és személyes törté-
netek is megelevenednek. 

A kiállítás íve a művészek önábrázolásaitól indulva, 
portrékon keresztül vezet az önmagunkkal való 
szembenézés felé. A kompozíciókon a legbeszé-
desebb részletek a tekintetek, melyek leggyakrab-
ban frontálisan néznek farkasszemet a látogatóval. 
A kiállításon bemutatott portrék sokrétűek. A mű-
vek által művészettörténeti korok, családi szálak 
kapcsolatai is megjelennek, és az ábrázolt szemé-
lyek megfigyelése során kialakult gondolatiságot 
tükrözik. Ezekben a művekben komplex módon 
sűrűsödik össze a művész látásmódja – vagy akár 
viszonya is – a megörökített személyek legfonto-
sabb külső és belső jellemzőivel.
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