
" Együtthatók " címmel öt képzõmûvész közös kiállítása nyílik a Kertész29 Galériában.
 A tárlaton kiállító alkotók különbözõ technikákat és gondolati struktúrákat vonultatnak föl.
Grafika, elektrográfia, táblakép ... mind régóta a vizuális mûvészet szerves részei, viszont együtt 
ritkán láthatók. Csízy László, Mezõ Imre Zsolt, Palásti Renáta, Sükösd Péter és Tóth Pitya István
egyedi, játékos és választékos világa jól illeszkedik és egyben reflektál is a mai felfokozott inger és
információ alapú létformánkhoz.
Megnyitja : Nahóczky Judit Mûvészettörténész.
Közremûködik : Bajovics Milán hegedûmûvész és zeneszerzõ.
A kiállítás február 6. án 19 órakor nyílik és március 6. ig látható hétfõtöl szombatig 14-22 óráig.
Cím : Budapest VII.ker. kertész u.29
www.kertesz29.hu
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