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Talált és kitalált tárgyak | Böröcz András kiállítása 

Magyar Narancs - 2019.01.17. (6. oldal) 

Böröcz-tárgyak 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c3f22421e5ffd0062e3caa2/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd0062

28d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

Pesti Est - 2019.01.17. (32,33,34,35,36,37. oldal) 

 Kiállítás ajánló  

(...). 20-ig.Talált és kitalált tárgyak – Böröcz András kiállítása.Jan. 20-ig.Földi – Földi Péter 

kiállítása.Jan. 20-ig.Gellér B. István kiállítása.Jan. 20-ig.Drozdik Orsolya: SzabadTánc.Febr. 10-ig.Balázs 

János festményei a Horn gyűjteményből(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c3f015d9b597c006153d1de/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006

228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

Népszava - 2019.01.15. (11. oldal) 

Sarkából kifordított világ 

(...)Tárlat Egyedi anyaghasználat, jelentős vagy épp játékos gondolatok. Sajátos látásmóddal és 

perspektívaváltással is találkozhatunk a Műcsarnok két kiállításán.(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c3d0f1d1e5ffd0062ffdbe9/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd0062

28d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

nepszava.hu - 2019.01.15. 13:30:00 

Sarkából kifordított világ a Műcsarnokban 

(...)Egyedi anyaghasználat, jelentős vagy épp játékos gondolatok. Sajátos látásmóddal és 

perspektívaváltással is találkozhatunk a Műcsarnok két kiállításán.(...) 

https://nepszava.hu/3021664_sarkabol-kiforditott-vilag-a-mucsarnokban 

Pesti Est - 2019.01.10. (34,35,36,37,38,39. oldal) 

Kiállítás ajánló  

(...).Talált és kitalált tárgyak – Böröcz András kiállítása.Jan. 20-ig.Földi – Földi Péter kiállítása.Jan. 20-

ig.Gellér B. István kiállítása.Jan. 20-ig.Drozdik Orsolya: SzabadTánc.Óbudai Kulturális Központ L Bp. III., 

San Marco u. 81. O H–P: 8–20h(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3f22421e5ffd0062e3caa2/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3f22421e5ffd0062e3caa2/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3f22421e5ffd0062e3caa2/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3f015d9b597c006153d1de/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3f015d9b597c006153d1de/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3f015d9b597c006153d1de/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3d0f1d1e5ffd0062ffdbe9/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3d0f1d1e5ffd0062ffdbe9/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c3d0f1d1e5ffd0062ffdbe9/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c3de839bdd7904ab1d92f7d/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
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https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c35c0e51e5ffd0062f8e734/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd0062

28d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

Artmagazin - 2018.12.31. (34,35,36,37,38,39,40,41,42,43. oldal) 

La Fête Permanente  

Magyar résztvevők az 1987-es documenta 8 performansz-szekciójában 

(...) Jancsó Miklós, Kovács András, Szabó István filmjeit. A documenta 8 volt viszont az első, amelyre 

Magyarországon élő művészek is meghívást kaptak. A La Féte Permanente-re Böröcz Andrást, Révész 

Lászlót 14 és Szirtes Jánost Elisabeth Jappe válogatta be. 15 Dawn-csoport név 16 alatt a három 

hivatalos(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c36e1039b597c00614bf45e/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006

228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

femina.hu - 2018.12.21. 16:36:04 

5 kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten: hangolódj velünk az ünnepekre! - Terasz 

(...) Bazárban, adventi vasárnapok a Lumas Galériában, a főváros ékszerdoboza, a Finom Placc 

négynapos karácsonyi gasztrohappening a belvárosban és Böröcz András kiállítása a Műcsarnokban. 

Az adventi vasárnapokon a látogatók kortárs iparművészeti vásáron ismerhetik meg a hazai 

ékszertervezők, keramikusok(...) 

https://femina.hu/terasz/port-programajanlo-51-het/ 

Pesti Est - 2018.12.20. (34,35,36,37,38,39,40. oldal) 

Kiállítás ajánló  

(...) életreform-mozgalmak és a művészetek.Jan. 20-ig.Talált és kitalált tárgyak – Böröcz András 

kiállítása.Jan. 20-ig.Földi – Földi Péter kiállítása.Jan. 20-ig.Gellér B. István kiállítása.Jan. 20-ig.Drozdik 

Orsolya: SzabadTánc.Óbudai Kulturális(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c1a4a3b1e5ffd0062e4775b/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006

228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

Élet és Irodalom - 2018.12.14. (22. oldal) 

Egy kiállítás érdemei és nehézségei 

(...) mászkáltam a termekben, arra gondoltam, hogy ez az egész, ahogy van, tulajdonképpen Gellér 

Brunó műve. A Növekvő Város egyik épületében álltam, egy elképzelt kultúrában, amely egyszerre épül 

és pusztul. S ezt a hazámnak nevezem. (Böröcz András Talált és kitalált tárgyak című kiállítása a 

Műcsarnokban január 20-ig látható.)(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c1292ce9b597c00612dd948/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd00

6228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c35c0e51e5ffd0062f8e734/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c35c0e51e5ffd0062f8e734/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c35c0e51e5ffd0062f8e734/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c36e1039b597c00614bf45e/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c36e1039b597c00614bf45e/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c36e1039b597c00614bf45e/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c1d0b44bdd7908034ace388/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c1a4a3b1e5ffd0062e4775b/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c1a4a3b1e5ffd0062e4775b/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c1a4a3b1e5ffd0062e4775b/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c1292ce9b597c00612dd948/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c1292ce9b597c00612dd948/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c1292ce9b597c00612dd948/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
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Pesti Est - 2018.12.13. (40,41,44,45,46,47. oldal) 

Kiállítás ajánló  

(...).Jan. 20-ig.Talált és kitalált tárgyak – Böröcz András kiállítása.Jan. 20-ig.Földi – Földi Péter 

kiállítása.Jan. 20-ig.Gellér B. István kiállítása.Jan. 20-ig.Drozdik Orsolya: SzabadTánc.Óbudai Kulturális 

Központ L Bp. III., San Marco u. 81(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c10fec29b597c00624e1713/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006

228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

InfoRádió - Több mint két perc - 2018.12.09. 12:47:13 (00:05:21) 

Műsorfolyam: 30 év munkáit, köztük Amerikából hazahozott, eddig Magyarországon nem látott 

műveket mutat be Böröcz András Talált és kitalált tárgyak kiállítása a Műcsarnokban 

Megszólalók: Böröcz András, képzőművész 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/rtvArticle/5c0e34689b597c00610a34f5/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228

d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

Magyar Narancs - 2018.12.06. (61,62. oldal) 

Vasárnap december 9. 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c08713e9b597c006104915a/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd00

6228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

Pesti Est - 2018.12.06. (40,41,42,43,44,45. oldal) 

Kiállítás ajánló  

(...).Jan. 20-ig.Rejtett történetek – az életreform-mozgalmak és a művészetek.Jan. 20-ig.Talált és 

kitalált tárgyak – Böröcz András kiállítása.Jan. 20-ig.Földi.Földi Péter Kossuth- és Prima Primissima-

díjas festőművész életművének keresztmetszete. Óbudai KK(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c07bd029b597c006103ebee/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd00

6228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

InfoRádió - Déli Drive Time - 2018.12.05. 13:56:33 (00:03:20) 

Műsorfolyam: 30 év munkáit, köztük Amerikából hazahozott, eddig Magyarországon nem látott 

műveket mutat be Böröcz András Talált és kitalált tárgyak kiállítása a Műcsarnokban 

Megszólalók: Böröcz András, képzőművész 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/rtvArticle/5c08f0cb9b597c006105658c/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d

11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c10fec29b597c00624e1713/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c10fec29b597c00624e1713/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c10fec29b597c00624e1713/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0e34689b597c00610a34f5/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0e34689b597c00610a34f5/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0e34689b597c00610a34f5/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c08713e9b597c006104915a/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c08713e9b597c006104915a/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c08713e9b597c006104915a/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c07bd029b597c006103ebee/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c07bd029b597c006103ebee/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c07bd029b597c006103ebee/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c08f0cb9b597c006105658c/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c08f0cb9b597c006105658c/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c08f0cb9b597c006105658c/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
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InfoRádió - Délelőtti híróra + Közélet - 2018.12.05. 11:21:08 (00:03:21) 

Műsorfolyam: 30 év munkáit, köztük Amerikából hazahozott, eddig Magyarországon nem látott 

műveket mutat be Böröcz András Talált és kitalált tárgyak kiállítása a Műcsarnokban 

Megszólalók: Böröcz András, képzőművész 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/rtvArticle/5c0936491e5ffd00624be1b6/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228

d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

InfoRádió - Déli Drive Time - 2018.12.04. 13:26:44 (00:03:30) 

Műsorfolyam: 30 év munkáit, köztük Amerikából hazahozott, eddig Magyarországon nem látott 

műveket mutat be Böröcz András Talált és kitalált tárgyak kiállítása a Műcsarnokban 

Megszólalók: Böröcz András, szobrász 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/rtvArticle/5c07c43c1e5ffd00624a1937/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d

11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

bama.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-1598257/ 

baon.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-1633999/ 

beol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-1636000/ 

duol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0936491e5ffd00624be1b6/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0936491e5ffd00624be1b6/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0936491e5ffd00624be1b6/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c07c43c1e5ffd00624a1937/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c07c43c1e5ffd00624a1937/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c07c43c1e5ffd00624a1937/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02dfc2bdd7901671a67738/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02dfbabdd7901671a67722/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02e0f8bdd7901b33ea961e/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
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(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-2574547/ 

feol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-2706451/ 

heol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-1434745/ 

kemma.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-1307614/ 

kultura.hu - 2018.12.01. 08:21:00 

Talált és kitalált tárgyak tárlata 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva.(...) 

http://www.kultura.hu/tarlat/talalt-kitalalt-targyak 

kultura.hu - 2018.12.01. 08:21:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva.(...) 

http://www.kultura.hu/talalt-kitalalt-targyak 

pestpilis.hu - 2018.12.01. 13:48:39 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02de84bdd79011d492cd95/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02dc45bdd79008888afb00/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02db10bdd790014aa2d302/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02dc49bdd79008888afb17/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c023cdebdd7908e501a062f/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02d799bdd7909215173458/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
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Egy apró nógrádi faluból is be lehet látni a világot 

(...)Somoskőújfalu világát mutatja be a budapesti Műcsarnokban pénteken megnyílt kiállítás első 

egysége. Pénteken a budapesti Műcsarnokban megnyílt a Rejtett történetek című tárlat, mely Földi 

Péter és Böröcz András képzőművészek munkásságát mutatja be. A kiállítások 2019. január 20-ig 

lesznek(...) 

https://pestpilis.hu/ajanlo/2018/12/egy-apro-nogradi-falubol-is-be-lehet-latni-a-vilagot 

sonline.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-1320535/ 

szoljon.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-1397692/ 

teol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/kiosztottak-az-anilogue-dijait-1393105/ 

teol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-1393114/ 

vaol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c028327bdd7907483e5a488/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02e210bdd7901fe30edda4/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02dfc2bdd7901671a67737/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02dd68bdd7900d2a6d55a8/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02dd68bdd7900d2a6d55a5/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
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(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-2686990/ 

veol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-2579170/ 

zaol.hu - 2018.12.01. 19:49:00 

Talált és kitalált tárgyak kiállítása 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművész munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől a 

Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva – írja a Kultúra.Földi Péter 

Somoskőújfalun született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy egy kicsi faluból is(...) 

https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/talalt-es-kitalalt-targyak-kiallitasa-2707276/ 

Magyar Idők - 2018.11.30. (17. oldal) 

Két új kiállítás nyílt a Műcsarnokban 

(...) András Talált és kitalált tárgyak című kiállítása is, amely a hazai gyűjteményekből ismert darabok 

mellett az 1985-től máig terjedő időszak Amerikában készült munkáit is bemutatja.A Rejtett történetek 

című nagykiállításhoz kapcsolódó kiállítások 2019. január 20-ig lesznek látogathatók.(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5c0060109b597c0061fc7372/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006

228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

bdpst24.hu - 2018.11.30. 13:23:45 

Megnyíltak a Műcsarnokban Földi Péter és Böröcz András Talált és kitalált tárgyak c. kiállítások 

(...) ki előttünk, nem csak formavilágának és anyaghasználatának ötletességét követhetjük, hanem 

felfedezhetjük azt a jellegzetes gondolkodásmódot is, amely egy mesterember szerénységével és egy 

avantgárd feltaláló bátorságával fedezi fel és mutatja meg a felszín mögött a dolgok igazi jelentését. 

kísérőprogram: 2018. december 1., szombat 16 óra: Böröcz András vezetése Talált és kitalált tárgyak c. 

kiállításán(...) 

http://bdpst24.hu/2018/11/30/megnyiltak-a-mucsarnokban-foldi-peter-es-borocz-andras-talalt-es-

kitalalt-targyak-c-kiallitasok/ 

szombat.org - 2018.11.30. 19:25:59 

Rejtett történetek az Akasztottaktól a Termésig 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02e210bdd7901fe30eddae/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02de84bdd79011d492cd9c/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c02dfbabdd7901671a67718/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c0060109b597c0061fc7372/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c0060109b597c0061fc7372/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5c0060109b597c0061fc7372/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c012f46bdd7909ef179e6d5/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c012f46bdd7909ef179e6d5/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
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(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművészek munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől 

a Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva. Földi Péter Somoskőújfalun 

született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy “egy kicsi faluból is be lehet(...) 

https://www.szombat.org/hirek-lapszemle/rejtett-tortenetek-az-akasztottaktol-a-termesig 

szombat.org - 2018.11.30. 19:25:59 

Rejtett történetek az Akasztottaktól a Termésig 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművészek munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől 

a Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva. Földi Péter Somoskőújfalun 

született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy “egy kicsi faluból is be lehet(...) 

http://www.szombat.org/hirek-lapszemle/rejtett-tortenetek-az-akasztottaktol-a-termesig 

Figyelő - 2018.11.29. (4. oldal) 

Rejtett történetek 

(...) Péter Talált és kitalált tárgyak címmel Böröcz András kiállítása. A Műcsarnok első, retrospektív 

Földi Péter-tárlatán a művész olajfestményei mellett bronzszobrai is helyet kapnak. Böröcz András 

1985 óta New Yorkban él, s ott lett szobrász.(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5bfea23f1e5ffd00624025f1/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd0062

28d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

Pesti Est - 2018.11.29. (40,41,42,43,44,45. oldal) 

Kiállítás ajánló  

(...), és akik közül sokan, az ironikus ábrázolásmód mélyén az aktuális helyzet és az emberi létezés 

különös, egyszerre heroikus és kisszerű vonásait mutatták meg műveikben.A kiállítás a hazai 

gyűjteményekből ismert darabok mellett az Amerikában készült munkáit is bemutatja. • Talált és 

kitalált tárgyak – Böröcz(...) 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/printedArticle/5bfe7aaf1e5ffd00624012e9/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd0062

28d11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

webradio.hu - 2018.11.29. 14:02:00 

Böröcz András és Földi Péter kiállításai a Műcsarnokban 

(...)Földi Péter és Böröcz András képzőművészek munkásságát mutatja be külön kiállításokon péntektől 

a Műcsarnok, az intézmény Rejtett történetek című tárlatához kapcsolódva. Földi Péter Somoskőújfalun 

született, és tanulmányai után oda is tért vissza, bizonyítva, hogy "egy kicsi faluból is be lehet(...) 

https://webradio.hu/hirek/kultura/borocz-andras-es-foldi-peter-kiallitasai-a-mucsarnokban 

zetapress.hu - 2018.11.29. 14:04:10 

Esti megnyitók a Műcsarnokban 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c043bc8bdd7909dd55e1746/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c0183bcbdd79022aaa81a70/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5bfea23f1e5ffd00624025f1/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5bfea23f1e5ffd00624025f1/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5bfea23f1e5ffd00624025f1/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5bfe7aaf1e5ffd00624012e9/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5bfe7aaf1e5ffd00624012e9/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/printedArticle/5bfe7aaf1e5ffd00624012e9/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5bfff2f5bdd790874a7a09c2/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
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(...)Írta: zéta - 11/29/18 • Rovat: Kiállítás Földi Péter műveinek és Böröcz András: Talált és kitalált 

tárgyak című kiállításának sajtóbejárására volt délelőtt a Műcsarnokban. Szegő György művészeti 

igazgató bevezetője után a Földi-kiállításon Rockenbauer Zoltán kurátor, míg Böröcz András 

tárlatán(...) 

http://www.zetapress.hu/kultura/kiallitas/94546 

m1 - Ma délelőtt - 2018.11.29. 11:27:25 (00:06:37) 

Kiállítás nyílt a Műcsarnokban Földi Péter és Böröcz András munkáiból 

Megszólalók:  Böröcz András, képzőművész 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/rtvArticle/5bffc38e1e5ffd00624197d4/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d

11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

M5 - Kulturális híradó - 2018.11.29. 20:47:29 (00:01:49) 

Összeállítás: Kiállítás nyílt a Műcsarnokban Földi Péter és Böröcz András munkáiból 

Megszólalók:  Böröcz András, képzőművész 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-

article/rtvArticle/5c0048e31e5ffd0062421cbf/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d

11b/5bb4b9479b597c00634082f9 

https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/onlineArticle/5c0065c4bdd7908415d39246/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5bffc38e1e5ffd00624197d4/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5bffc38e1e5ffd00624197d4/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5bffc38e1e5ffd00624197d4/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0048e31e5ffd0062421cbf/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0048e31e5ffd0062421cbf/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9
https://mediamonitor-observer.hu/company-common-web/#/view-article/rtvArticle/5c0048e31e5ffd0062421cbf/5b51a0b21e5ffd0066718165/5c4873941e5ffd006228d11b/5bb4b9479b597c00634082f9

