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Tisztelettel meghívjuk az Arte irregolare című kiállítás megnyitójára. 
 

 Atelier di pittura Adriano e Michele, Centro Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli, San 

Colombano al Lambro 

 Atelier dell’ Errore Onlus, Bergamo  

 Laboratorio d’Arteterapia del Modulo Dipartimento Salute Mentale di Caltagirone 

 MACC Museo D’Arte Contemporanea Caltagirone 

 
Megnyitó időpontja: 2014. szeptember 18. 18 óra 
Helyszín: Tárt Kapu Galéria, 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 2. 
 
A kiállítás fővédnöke Dr. Bácskai János, Budapest IX. kerület Ferencváros Polgármestere.  
 
Köszöntőt mond: 
Dr. Gina Giannotti, a Budapesti Olasz Kultúrintézet Igazgató Asszonya 
Dr. Gaetano Interlandi, Modulo Dipartimento di Salute Mentale - Caltagirone Igazgatója és Tóth 
Eszter, művészettörténész. 
 
Az esemény házigazdája Dr. Horváth Szabolcs, a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány kuratóriumi 
elnöke. 
 

Az Arte irregolare című kiállításon négy olaszországi art brut, outsider művészeti színtér 
mutatkozik be.  

Az Atelier di pittura Adriano e Michele-t 1996-ban hívta életre Giovanni Foresti pszichiáter, 
Bianca Tosatti művészettörténész, számos olaszországi outsider art tárlat kurátora és Michele 
Munno képzőművész. A gyűjtemény darabjai megtalálhatóak a lausanne-i Collection de l’Art Brut-
ben, a brüsszeli Art en Marge-ban és Mad musée-ban, Liege-ben.  

Az Atelier dell’Errore 2001-ben alakult meg a Reggio Emiliai Gyermek-Neuropszichiátrián, 
Luca Santiago Mora képzőművész vezetésével, jelenleg Bergamoban is működik. A projekt 
különlegessége, hogy a fiatalok mindig állatokat rajzolnak. A (közös) alkotás folyamán extrém, 
számunkra ismeretlen lények születnek, melyek elementáris hatással bírnak. 
A csapat számos kortárs művészeti kiállításon, eseményen és filmes projekten vesz részt (pl. 54. 
Velencei Biennálé). 

Caltagirone városának Kortárs Művészeti Múzeumában 2008-ban jött létre, Domenico 
Amoroso vezetésével, a szicilíai art brut műveit bemutató nagyszabású állandó szekció, a Sezione 
d’Art Brut (Museo d’Arte Contemporanea, MACC).  A gyűjtemény számos darabja a XX. század 
derekára datálható. Földművesek, remeték, izoláltan dolgozó alkotók mágikus világában 
találhatjuk magunkat a Caltagirone-i Kortárs Művészetei Múzeum  gyűjteményének fotói 
közepette. 

A Laboratorio d’Arteterapia del Modulo Dipartimento Salute Mentale di Caltagirone 



 

 

műhelyének munkáiban az absztrakt és a figuratív alkotói stílus jellemzői keverednek, és egyfelől 
különféle képzelt világok vágyainak, fantáziáinak kifejeződései, másfelől az elzárkózó aspektus a 
globalizáció másik arcát képviseli, azt, amely az egymástól távoli világok közötti kommunikációt 
ösztönzi.  

 
A válogatott tárlat alkotásai együttesen először láthatók mind a nemzetközi mind a magyar 

nagyközönség számára. E közeli, nyers alakok, különleges állatok és növények, mágikus lények 
belső valóságunk eleven képei. 

 
Várunk szeretettel mindenkit a megnyitón, melyre szicíliai delegáció érkezik. 

A megnyitó után lehetőség nyílik beszélgetésre, az olaszországi art brut közelebbi, közvetlenebb 
megismerésére. 
 
 
 
Atelier di pittura Adriano e Michele: http://www.atelieradrianoemichele.it/; 
Atelier dell’Errore: http://www.lucasantiagomora.it/page/atelier_dellerrore.htm;  
Museo d'Arte Contemporanea Caltagirone: 
www.comune.caltagirone.ct.it/comune.caltagirone.ct.it/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=4171&Itemid=658; 
Laboratorio d’Arteterapia del Modulo Dipartimento Salute Mentale diCaltagirone: 
https://www.aspct.it/settori_sanitari/Dipartimento_di_Salute_Mentale.aspx 
 
 

 
A tárlat megtekinthető 2014. november 20-ig. 
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