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A

kiillitis

koncepci6ia

A kirlllit6s k6t meghat6rozo muveszgener6ci6 cisszetett viszonyrendszer6t vizsgilta, andlktil,
hogy eszt6tikai vagy t<irt6nelmi ft6letet mondana. Igyekszik feltimi 6s bemutatni a miiveket,
l6tie.i<itttik kozegdt: az elterl 6s egyide.itileg letezo mfivdszetfogalmakat, az egym6ssal
szemben6l16 pozici6kat,vithkat,6s vdgs6 soron a hatalom 6s miiv6szet bonyolult kapcsolat6t.
Kdt egykoni mticsoportb6l kiindulva mutat rL aki5'llitils a K5drir-korszak
k{pzomtiv6szetdnek piirhuzamos jelensdgeire. Az id6pont mindkdt esetben 197l, tigan
drtelmezve az 7968-1973 kdzdtti idoszak, melyben r6szben azonos t<jrtdneti ,,er6tdnyezok"
hatnak: azij gazdas6gi mechanizmus ldgkiire, amagdta modernit6s p6rtfog6jakdnt l6t6 6s
lrittat6 hatalom, melynek viszonya a kdpzomtivdszet legrijabb irinyzataihoz 6pp
bizonytalankod6. A ki6llft6son kdt nemzed6k ldp szinre, kdzottiik sz6mos kapcsolat
kimutathat6.
A Templomt6rben olyan m[ivdszek munk6i l6that6k, akik az citvenes dvekben a
szocialista realizmus kiv6nalmaih oz igazodtak, majd a kultrirpolitika enyhtildsdt kovet6en
miiv6szileg tovribbleptek, moderniz6l6dni tudtak. Mriveik t<ikdletesen megfeleltek az 1956
ut6n meghirdetett politikai programnak, a sztillinizmussal szakit6, modern szocialista 6llam
eszm{nydnek, ezdrt szakmai pozici6ikat sikeresen megerositett6k. T6rt6netiik 1971-ben, a
jelen kirillft6st rendezo intdzmdnyhez kapcsol6dik. A Budapesti T6rt6neti Mrizeum (melyhez a
Kiscef li Mfzeum tartozik) tjonnan megnyitou budav6ri dpiilet6ben, az epiteszetileg teljesen
6talakitott, a mrilt emldk6t eltdrdlni szindekozo modern enteri6r6kben 1 97 I -ben
kultrirpolitikai jelentos6gti trlrlatok kaptak helyet. Az ev tavaszdnHincz Gyula 6s Somogyi
J6zsef ki6ll ltisa az 1970-es Velencei Biennril6r6l lrkezett,6sszel pedig Domanovszky Endre
gytijtemdnyes anyaga mintegy fopr6brlja volt a mtiv6sz 1972-es bienn6le-szerepl6s6nek.
A m6sik mricsoport, amelyet az Orat6riumban mutatunk be, a milsodik
nyilv6noss6ghoz 6s egyj6val fiatalabb gener6ci6hoz kdt6dik. A hatvanas dvek v6g6n
jelentkezo mrivdsznemzeddk sz6mos kisdrletet tett arra, hogy bejusson a mtivdszet
intdzm6nyeibe, miel6tt ezek kudarcai miatt kialakitotta volna saj6t fdlnyilv6nos int6zmdnyeit.
Az egyik ilyen kisdrlet Beke L6szl6 mtivdszettd,rtenesz l97l-es Elkdpzelds cimti felhivdsilhoz
kapciol6dik, melyben,,egy csup6n gondolatbanrealiziiod6", de,,pontosan dokument6lt"
tiallitas anyagirhoz kdrt mfiveket28 fiatal mtivdszt6l. A megsz6litott miivdszek, tdbbek kciz<itt
Bak Imre, Erd6ly Mikl6s, Jov6novics Gyorgy, Keserti Ilona, Lakner Liszl6 ds T6t Endre a
megel1zo 6vekben egy rij, a k6pzomfivdszet hagyom6nyos rigait ds mtifajait meghalad6
p.ogru-1nul jelentkeztek. A magyar mtiv6szett6rt6net-(r6sban az Elkdpzelds projekthez
kotodoen l97l-ettekintik amagyar konceptualizmus kiindul6pond6nak. A ki6llit6son Beke
gytijtemdnye mellett most eloszdr l6that6k azok a lapok, melyeket Kovalovszky M6rta
miiv6szett<i rtdnesz a sz6kesfehdrv6ri Istv6n Kir6ly Mtzeumba tewezett Ell*lpzeldsek
ki6llit6sra gyrijt<itt 6ssze. A ki6ll(t5st, mely szintdn a konceptu6lis miivdszet elso
megnyilv6nul6sait mutatta volna be vdgtil nem enged6lyeztdk.

A k6t mikrot6rt6neti f6kuszri kirillftlst egy esemdnyt6rtdnet kapcsolja 6ssze, mely
dokumentumok 6s eredeti mtit6rgyak segitsdg6vel a korszak (1968-1973) p6rhuzamos,
kultrirpolitika 6ltal meghatirozott miiv6szeti tdrtdn6seit, a projektek kdzvetlen szellemi
kontextus6t jeleniti meg.
A ki6llit6son el6szcir l6that6ak olyan, a korszakban kdsztilt kdpzlmiiveszeti
mtisoraib6l viilogatott anyagok, melyeket a Magyar Televizi6 archfvuma erre az alkalomra
digitalizilt. A l6togat6 szdmfira megiddzik a kor miiv6szeti esemdnyeit a hirad6 rdszletek,
valamint az tj telev izi 6 s miifaj k6nt me gj e I en o magazinmtisorok.
Akdt Elkepzelds akci6 6s a mrizeum kirlllit6s- ds gytijtem6nytdrtdnete, egy dptiletben
k6t helyszinen bemutatva,rSiritnyitja a figyelmet az egyidejti, de a tcirtdneti eml6kezetben
mark6nsan kiil6nv6l6 jelensdgekre 6s v6gs6 soron a mrilt rekonstrukci6j6nak az
dsszetettsdgdre. Erre utal a ki6lliLls Emst Blocht6l kdlcsdnzdtt alcime, a pdrhuzamos
kill6nid5k.
A mfzeum 6ltal felkdrt kdpz6miivdsz,Kaszis Tam6s ezekkdzd apdrhuzamos
killdniddkkdzd ilnat be rijabb alternatfv val6s6gszinteket 6s 6rtelmez6si tartomdnyokat.
Kasz6s Tamiis Korniss Dezs<lnek az Elkdpzel1s projekt szimiramillim6terpapirrakdszitett
TERRACS-terv6t emeli ki, s a Kiscelli Mfzeum udvar6n lltrehozzaannak 1:l-es, u kepzelet
ds a megval6sul6s hatfirfinletdboroz6,,,fdlkdsz" vdltozatit. Korniss Dezs6 volt a fiatalabb 6s
az id6sebb avantg6rd nemzeddk kdzdtti egyik legmeghatAroz6bb dsszek<itd mtivdsz, aki
gener6ci6j6b6l egyedtilikdnt maga jelentkezett, hogy rdsztkivdnvenni Beke Lilszlo
projektj6ben. KaszSs Tam6s beavatkozdsa a Templomt6rre is kiterjed. El Liszickij 1927-ben
megval6sftott Absztrakt kabinetjebol kiindulva teremti meg a hatvanas-hetvenes dvek
fordul6j6n sziiletett monumen6lis mtivek ds dokumentumok bemutat5si kdzeg6t. Kasz6s
munk6ja kir{llitrls a kiillitSsban: tdbbfunkci6s mtit6rgy, diszlet, szeml6ltetri eszkdz,
Patyomkin-fal, be- 6s kdrtiljrlrhat6, ideiglenes 6pitm6ny. A mtiveketeshozziluk kapcsol6d6
elkdpzel6seket iddzdjelbe helyezo 6rtelmez6si keretet nyijt, 6s felkindlja a befogad6 szdmfura
a lehet<is6get, hogy saj rit mriltho z v alo viszonyiit is t$raeftelmezze.

A kirillitis mesval6suldsa
A ki6llit6s az elmtilt fvtized legnagyobb v6llalkoz6sa volt Kiscellben, l6nyeg6ben a mtzeum
dsszes id<iszaki ki6llit6si ter6t elfoglalta, s6t azudvarra is kiterjedt. Tdkdletesen illeszkedettaz
elmrilt n6gy 6v ki6llit6si programj6ba, melynek fokusz6ban a mfizeumi gyiijtem6ny 6s a
kortSrs mtiv6szet <isszekapcsol6sa rillt. A k6ptiri gyiijtemdny ijraalapitilsa a K6d6r-korra
tehet6, igy a gyfitemdnytdrtdneti kutatiisok 6s a kidllit6spolitika ebben az esetben is
6sszek6thet6 volt. A kirlllitris egyben az eddigi legnagyobb kollaboratfv projektnek tekinthet6:
az egytittmtikdd6k kdzdtt tal6lunk egy kortirs miiv6szt, valamint az 6t kur6tor kdztil h6rom
nem a mfzeum munkat6rsa volt, hanem m6s int6zmdnyekben dolgoz6 szakember. A mtizeumi
misszi6 rdsze a kiil6nbdz6 tud6sok 6s szempontok beemel6se, s ezek kdzvetit6se, ami jelen
esetben marad6ktalanul megval6sult, ahogyan Kaszds Tam6s install6ci6i rdvdn aKlptfur
kort6rs kepz6miivdszeti kiildetds6nek is eleget tett.
A kitlllit6son majd 200 mi kertilt bemutatilsra, rendkivtil elt6r<1 l6pt6kti 6s miifajri alkotilsok:
az A/4 papfuokt6l, kismdretii fot6kt6l a 6 m6teres gobelinig, a mobilszobofi6l az eg6sz udvart
betdlt6 f6b6l k6sziilt instalkici6ig. Ezeknek a rendez6se, install6lisa 6s interpretAlilsa

rendkivtili figyelmet 6s kitartrlst ig6nyelt. A ki6llft6shoz mintegy 30 teremfelirat 6s 50 b6vitett
t6rgyfelirat kdsziilt, az Elkipzeldsek anyagiban egy 40 leirdst tartalmaz6 fi.izet segitette a
l6togat6k t6jdkoz6d6sdt. A szdvegekb6l egy vdlogatAst lefordittattunk angolra, amelyet a
ki6llft6sban l6togat6 kiilfttldiek szintdn egy fiizet formSj5ban kaphattak klzhez.

A ki51lit6s kiildnlegess6ge volt az MTVA archivum6b6l

ds a Nemzeti Filmarchivumb6l

megszerzett filmanyag, amelynek egy rdszdt koriibban nem lehetett l6tni kiiillit6son, a
legtdbbet effe az alkalomra digitaliz6ltak.
A kirlllitrlshoz megielentettiink egy 338 oldalas katal6gust, melyben l0 tanulm6ny't 6s a
ki6llitrls anyagdt adtuk k<jzre.
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Orat6rium-folvos6

Orat6rium

A ki6llit6s fogadtatdsa
A ki6f lftSs megrendezdsekor nagyszdmtrl6togat6ra sz6mitottunk, hiszen az elmult dvekben
eroteljesen megndvekedett a szakmaids kdz<ins6g 6rdekl6dds a K6d6r-korszakfuilnt.
Feltdtelez6siinket a sajt6meglelen6sek 6s a l6togat6i sz6mok egyardnt igazoltdk. A
saj t6megj elendsek I i stlj 6t al5bb csatoljuk.
A ki6llit6son a kur6torok 12 alkalommal tartottak vasSrnapi tfirlatvezetest, melyen dsszesen
292 f5 vett r6szt.
A kirlllftris a tdma ds m6dszertan, valamint a miit{rrgyanyag miatt rendkfvtil ndpszeri volt az
egyetemek kdrdben. A kur6torok dsszesen I 82 egyetemist6t vezettek vdgig l5 alkalommal. A
legfontosabb oktat6si intezmdnyek a kdvetkezok voltak:
Magyar Kdpzbmiivdszeti Egyetem kur6tor szak
Magyar KdpzSmtivdszeti Egyetem restaur6tor szak
Magyar Kdpzomtivdszeti Egyetem fest6 szak
ELTE mfiv6szettcirtdnet szak

-

ELTE kulturrllis <irdksdg szak
Metropolitan Egyetem
Esterh6zy K6roly Egyetem
CEU tdrtdndsz hallgat6k
PPKE miivdszett<irtdnet szak
Szinhdz-6sFilmmtiv6szetiEgyetem

A felscioktat6si int6zm6nyeken kivtiljelentds szakmai 6rdeklod6s is mutatkozott. A
legfontosabbhazai ds kiilftldi csoportok, akik szakmaivezetdseken vettek rdsztaz alibbiak
voltak.
Magyar szakmai 6s civil szew ezetek:
- Vintage 6s Kisterem Galdria gyrijt6i
- OFF Bienn6ld st6b
- MagyarNemzetiGaldria
- MagyarNemzeti Mfzeum

Ktilftldi

szakmai csoportoknak angol nyelvii vezetdsek:

-

ICOM nemzetkdzi konferencia, mrizeumigazgatokkal ds egyetemi oktat6kkal
Lipcse, Hochschule fiir Buchkuns
Adam Mickiewicz lnstitut
Basis Wien ds The National Museum of Contemporary Art of Romania muzeol6gus

-

csoport
Juliet Bingham Tate Modem London + Krizdp-Eur6pai Akvizfci6s Bizotts6g
Christelle Havranek Kunsthalle Praha 6s pr6gai kur6torok

Osszess6gdben a kur6torok 52 alkalommal risszesen 871 fltvezettek.

A ki6llit6shoz kapcsol6d6an a tranzit.hu-val kd,zcisen megrendezdsre keriilt a Parallel
Nonsynchronism: Times and Places in Cold War Eastern Europe cimti nemzetkdzi
konferencia is, mely egyben a mezosfera.org lapsz6m bemutat6ja is volt. Ebben a mezosfera
szdmban megjelent a ki6llfuishoz kapcsol6d6 szdvegv6logatSs angol nyelven, ami online
hozzifdrhetl.
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Nemzetk6zi konferencia

Fin issz6zs ds katal6gusbemutat6

:

I

SAJTOMEGJELENESEK
Online:
Hivatalos. nem hivatalos

- Sznobriad6.

T6i6koztat6si fokozat

https://artportal.hu/magazin/hivstalos-nem-hivatalos-sznobriadolajekoztatasifokozat/ffbclid=IwAR39uTmllqSLNUTISQdIJnt-tlUZQPNTqXwLesmGESR9EC5XglSOkSUS-Uhc

Pdrhuzamos mtiv6szeti val6s6gok, piirhuzamos sorsok egy fenyegeto nagyv6llalat 6my6kriban,
p6rhuzamos tdrt6netek New Yorkban. H6rom kirlllit6s akdzelgl napokra.
197

l. P frhuzamos kiiltinid6k

orta l. h u/pr ogram / I 9 7 I -p ar h uzam o s-kul o nido H
Egy id6pillanat, k6t miicsoport: ahazai k<izelmrilt ketpdrhuzamos miivdszeti vil6ga.
h np s : //artp

A d6li narton a helvzet viltozatlan,
https://artportalhu/magazin/a-deli-parton-a-helyzet-valtozatlan-fenyvesi-toth-arpad-kepregenyeiroU

,,A2, de p6ld6ul a Kiscelli Mfzeum 1971. Pdrhuzamos killdniddk cimii, most nyilt kirillft6sa is
jelzi - a Pdcsi Miihely tavalyi ,,f,aBy meneteldsdrol" nem is sz6lva -, hogy egyre t<ibb szerepl6
6rzi: sok tdr nyilik mdg a kutat6s 6s a bemutatils szimfira ebb6l a korszakb6l."

xrAr,lirAs
htEs : //m agtarm uze um o k hu/c i kk/ I

97
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A kirillftrls k6t. egykorri mticsoportb6l indul ki,

ds ezeken keresztiil mutat 16 a Kddir-korszak

kdpz6miivdszetdnek p6rhuzamos .ielens6geire.
Vezet6sek 6s beiirisok
http://artmagazin.hu/arfinagazin_hireAezt_nezd_vezetesek_es_bejarasok.4370.html?pageid=&6&lbclid:IwA
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Cstit<irttikdn l5:00-t6l tartj6k Beke L6szl6 eloadris6t 6s t6rlatvezet6s6t a Kiscelli Mrizeumban.
diavetftdssel kfsdrt Utcak<jvek 6s sirkcivek cfmti esemdny a 1971 - Pdrhuzamos
killdnidrik ki6ll(t6s extra programja. Azelhangz6 el6adris tdbbek kdzdtt azertis ktl6nleges, mert
Beke Lrlszl6 eredetileg Gal6ntai Gydrgy K6polnamtitermdben adta el6 1972-ben.

A

Ezt n6zd!

-

P6toliunk tirlatvezet6sekkel

http://artmagazin.hu/arfinagazin_hirelc/ezt_nezdltotoljunk_tarlatvezetesekkel.435S.html?pageid:96&Jbclid
: IwA R0 F Ldgro k U YyG llUn Pom B0 S Aqc u 5 0 klmZpwy R P I Rwm J 3 By ns N 6 K B FJRn 2 2w
Vas6rnap l5:00-kor a Kiscelli Mfizeum l97l . P6rhuzamos ktilonidok cimrli kirillft6siin tartanak

kur6tori tiirlatvezetdst. A K6d6r-korszak kdpzomtiv6szetdnek p6rhuzamos jelensdgeit
kdzdppontba 6llit6 kirlll(tris az 1968-1973 k<izcitti idoszakra f6kusz6l. Az intdzmdny
templomterdben es orat6rium6ban rendezett tilrlat kur6torai: Hegyi D6ra, L6szl5 Zsuzsa,
Leposa Zsoka. R6ka Enik6 ds Sziizados Liszlo. A vezetdsen jegy ellendben lehet rdszt venni.
197I : KET NYILVANOSSAG MAGYARORSZAGON
u ze u m c afe. r e b I og. h u/ I 9 7 I - ke t-ny ilv an o s sagmag)arorszagon?Jbclid=IwAR3oZuJITLxDlh4HTGJCgI IeEpoMbSyrdAye5RGDdqST0JEZ4RlsnlSLKqA

http : //m

A vriltozSs koord initarendszere
https ://apo krifunline. com/2

0 I 8/ I 2/ I 8/a-valtozaskoordinatarendszere/?Jbclid=IwAR2tqIxrsPpSGmqgVJ_SIJSVKIrDvYIbPJhCfu-cNVETVTcGPq|YZrxI66U
Kdt mtiv6szgener6ci6, megannyi miivdszett<irtd,n6,sz, egy kort6rs mtivdsz p6rhuzamosan fut6

tortinetek, jelensdgek segitsdgdvel mutat

rA a

komplexitrls6ra a Kiscelli Mfzeum idoszaki kirillft6sa.

-

Krldrlr-korszak kdpzomtivdszetdnek

ARratvBzr

F6v

hups://wwp.programturizmus.hu/aianlat-fovarosi-keptar-kiallitas.html

- Fovrirosi Keptilr ds atranzithu kdzris ki6llit6sa a 1971. P6rhuzamos
kirillftas
kdt meghatiroz6 mriv6szgenerdci6 risszetett viszonyrendszerdtvizsgiija,
ktil<tnid6k. A
an6lkiil, hogy eszt6tikai vagy tcirtdnelmi fteletet mondana.

A Kiscelli Mfzeum

1971. P6rhuzamos
http : //e st hu/c

ktiltinid6k

ikHI 2 I 5 66/1 97 I ltarhuzamos_kulonido k

A F6vrlrosi Kdpt6r id6szaki ki6llit6sa k6t mtivdszgenerrlci6b6l 6s k6t, egykorfi miicsoportb6l
indul ki: ezeken kereszttil mutat ri a Kdditr-korszak k6pz6miiv6szet6nek p6rhuzamos
jelensdgeire.

A 2018-as 6v leeiei Tonor Tiinde szerint
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...de mindenkinek aj6nlom a nemrdg megnyilt l97l - P6rhuzamos ki.ilonidok cimri ki6llitrist
KiscelliMrizeumban, mert aztmegfebrurir 28-ig meg lehet ndzni."

Mriltfeldolsozis

6s

a

szoci{lis 6rz6kenvs6e - a k6pz6mtiv6szet leeiei

Itttps://nepszavo.hu/30205

I

4_multfeldotgozas-es-szocialis-erzekenyseg-o-kepzomuveszet-legiei

...de mindenkinek aj6nlom a nemrdg megnyflt l97l- P6rhuzamos kiil<inidok cimil ki6llft6st a
Kiscelli Mrizeumban, mert azt meg februiir 28-ig meg lehet ndzni."
DAPEST
https

: //l a n golo
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1g7l - P6rhuzamos ki.ildnidok - 2018. okt6ber 12., 17.00 - BTM Kiscelli Mfizeum - Foviirosi
Kdpthr
e ftialtitrison k6t gener6ci6 ldp szinre. Az egyik milr az <itvenes dvekben befutott, majd az
evtized v6gdn miivdszileg sikeresen moderniziil6d6 nemzed6k, melynek magas t6rsadalmi
stdtusz6t foiskolai katedra. . .
I 971. Prirhuzamos kiiltinid6k
ht7tl/lrgh./lt"tlhp/rOtt.lZtZOttlZ_tsrlat hatalom-es-muveszet-1971-parhuzamos-kulonidok
Ai tgOO-as es az 1970-es dvek fordulojin, az ij gazdasdgi mechanizmus 6ltal fdmjelzett dvek
enyhtiltebb l{gkdreben elt6ro mtiv6szetfogalmak l6teztek egyidejtileg ds egyrn6s mellett. Uj
lendtiletet kaptak a szocialista realizmus kdvetelmdnyeihez az ritvenes dvektol nagyjrib6l-

egdszdben igazod6 miivdsznemzeddk tov6bbl6pdsre kdpes, ,,moderniz6l6d6" tagjai.

Ridi6 / TV

megielen6sek:

Klubr6di6" Catb Pdntek (V:lradi Juli) 201 8.10.19.

24:48-tol
202
http://www.klubradio.hu/klubmp3/klub20 I 8 1 0 1 9-205852.mp3 03:00-ig
I

Kossuth R6di6 Gondolat-Jel 2018. 10.22.
https: //www. mediaklikk.hu/musor/sondolatj el/

Budapest vide6:
http :/,/budapestvideo. hu/video/parhuzamos-

1

97 I

Pesti Sr6cok youtube vide6:
https: //www. voutube. com/watch?v:TLS IbDfXi8w

hirT.info vide6:
https://trirT.info/2018/12l03/parhuzamos-kulonidok-eq),mas-melle-allitott-muveszek- 1971bol-a-kiscelli-muzeumban/
frissvideok.hu vide6:
https://frissvideok.hu/hirek/1089856-video-parhuzamos-kulonidok-eq).mas-melle-allitottmuveszek- I 97 I -bol-a-kiscelli-muzeumban
nullahategy.hu vide5
https://nullahategy.hu/eeneraciok-utkozese-lepjen-be-velunk-az-

l97l -parhuzamoskulonidokbe-video/
Egy izgalmas t6m6t boncolgat a Kiscelli Mfzeum - F6v6rosi K6pt6r es a tranzithu k6zds
ki6llitrisa, amely I 97 I P6rhuzamos ktil6nid6k cfmen fut Obudrin 20 I 9. febru 61 28-ig.
http:/iwww.muemlekem.hu/kozkincs-kereso/Kincseket-rej]ett-az-Erdellzi-bastlra-Kiscell:Parhuzamos-kulonidok-luzsoki-taj haz -az-NKA-seeitett-2 9 I ( I I 3 8-t6 I )
:

:

baixar-musica.onl ine vide6:

https://baixar-musica.online/video/TlSIbDfXi8w/parhuzamos-kulonidok-ee)rmas-melleallitott-muveszek- I 97 I -bol-a-kiscelli-muzeumban-hd.html

Print
Gydrgy Pdter: Fogalmak. tirgyak,elbesz6ldsek, in: ES, 2019. janufur 4.

Kiirti

Emese: P5rhuzamos kurzusok - hivatalos modernek 6s avantgSrdok
Mrizeumban, in : Mii6rt6, 201 8. december - 20 lg.januilr

a Kiscelli

D6kei Krisztina: A kiinon ds a ,,tutti-frutti", in: Magyar Narancs, 2018. okt6b er 25.

M6lyi J6zsef: Falrekonstrukci6
szdm

-

Miivdszet 6s hatalom rdgen 6s most. in: Artmagazin:201818.

L6ska Lajos: A viitoz6 trendek ds drtdkrendek kora, in: Ujmtivdszet,20lgll0
Hirdetds, in: Artmagazin. 201 819. szdm.
Pesti Est. aj6n16

Vide6
Budapest vide6:

https://www.),outube.com/watch?v:TLSIbDfXi8w
https://nullahateey.hu/qeneraciok-utkozese-lepjen-be-velunk-az-

1971-parhuzamos-

kulonidokbe-videoi
https://trirT.info/20 1 8/ I 2/03/parhuzamos-kulonidok-eevmas-melle-allitott-muveszek- I 97 I bol-a-kiscelli-muzeumban/

https://frissvideok.hr"r/hirek/1089856-video-parhuzamos-kulonidok-egymas-melle-allitottmuveszek- I 97 1 -bol-a-kiscelli-muzeumban

https://nullahateey.hu/qeneraciok-utkozese-lepjen-be-velunk-az-

1971-parhuzamos-

kulonidokbe-video/

https:i,6aixar-musica.online/video/TLSIbDfXi8w/parhuzamos-kulonidok-eqymas-melleallitott-muveszek- I 97 I -bol-a-kiscelli-muzeumban-hd.html

Ajinl6
https://laneoloeitarok.bloe.hl/20
dapest_fesztivalon

I 8/ I 0/ I

2/kepzomuveszetiJrosramok_hetvegere a cafe bu

A-

o

Ul

