
Nemzetközi Kortárs Lebegő Print-out Kiállítás 
 
Sajtóközlemény: 
A Bőrgyár Kulturális Egyesület nemzetközi meghívásos fotókiállítást 
szervez Székesfehérvárott, a helyi buszpályaudvar egyetlen régi 
épületében. A rendezvény a 9. Kortárs Művészeti Fesztivál keretében 
valósul meg, célja többek között a kortárs fotográfia népszerűsítése 
hazánkban. 
 
8 külföldi fotóművész összesen 17 fotóval mutatkozik be, a 3 magyar 
résztvevő pedig 7 képpel gazdagítja a kiállítást. 
Különösen érdekesnek ígérkezik Jan von Holleben fotója a „Dreams of 
Flying” sorozatból, mely 2004 óta összesen 15 díjat nyert el világszerte. 
 
Az éjjel-nappal nyitva tartó helyszín a város szívében mindenki számára 
elérhetővé teszi a megtekintést. A kiállított képek nem eredeti alkotások, 
hanem úgy nevezett „print-outok” - a szervezők ily módon zárják ki az 
esetleges rongálásból származó károkat. Érdekesség továbbá, hogy a 
fotók nem a szokásos módon - azaz falakon vagy paravánokon - 
helyezkednek el, hanem a mennyezetről lesznek installálva. 
 
A kiállítás ingyenesen látogatható június 7-ig. 
 
Kiállító művészek: 
Jan von Holleben (D), Dorothy Shoes (F), Rebecca Rijsdijk (NL), 
Bircan Sayar (TUR), Carlis Fridlund (SWE), Didier Godmé (CH), 
Lars-Erik Berg (NO), Gerard Suk (NL), Eiter Tamás (H), 
Kádár Levente (H), Kovács Milán (H) 
 
Helyszín: 
Autóbusz pályaudvar régi váróterme, Székesfehérvár, Piac tér 30. 
 
Megnyitó időpontja: 
2008. május 24. 18.00 (megtekinthető: június 7-ig) 
 
A kiállítást megnyitja: 
Lackfi János, József Attila-díjas költő 
 
Linkek: 
www.borgyar.hu 
www.kortarsfesztival.hu 
www.janvonholleben.com 
www.rebeccarijsdijk.com 
www.milankovacs.com 

http://www.borgyar.hu/
http://www.kortarsfesztival.hu/
http://www.janvonholleben.com/
http://www.rebeccarijsdijk.com/
http://www.milankovacs.com/


Szinopszis: 
Meghívásos nemzetközi kiállítás fiatal kortárs fotóművészek 
közreműködésével a székesfehérvári autóbusz-pályaudvar egyetlen 
eredeti épületében. A kiállítás egyik különlegessége, hogy a képek nem 
szokványosan lesznek installálva, hanem a közönség feje felett kapnak 
helyet - a mennyezetről lógva. További érdekesség, hogy print-outokról 
lévén szó nem eredeti műtárgyak szerepelnek, csupán nyomatok, 
megelőzve ezzel az esetleges rongálásból származó károkat. Ezzel a 
módszerrel biztonsággal mutathatunk be a 9. Kortárs Művészeti Fesztivál 
alkalmával Magyarországon kevéssé ismert nemzetközi művészeket. Az 
éjjel-nappal nyitva tartó félig fedett kiállítást Lackfi János, József Attila-
díjas költő nyitja meg. 




