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Vasarely nevét viseli egy franciaországi kulturális központ
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Victor Vasarely magyar származású világhírű festőművészről nevezték el a Párizstól húsz kilométerre délre
található Antony új kulturális központját, amely szombaton nyílt meg a nagyközönség számára.
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A divatot, a látványt, a színházat és a
táncot ötvöző előadás érkezik a Trafóba
Adóváltoztatásokról dönt, majd a
költségvetésről vitatkozik a parlament
Kivégeztek egy amerikai segélymunkást
Délután korlátozás várható Budapesten
egyes buszok és villamosok
közlekedésében
Öngyilkos merénylet Afganisztánban
Nemzetközi macskakiállítás Budapesten
Busszal ütközött egy autó Gyöngyös
határában
Nem utazhattak Pekingbe a hongkongi

A 3500 négyzetméter alapterületű, háromszintes Espace Vasarely multifunkcionális kialakításával,

diákvezetők

viszonylatban is jelentős kulturális létesítménynek számít. Ötszáz férőhelyes, három részre osztható

Lakástűz Nagykanizsán

zenekari stúdió is létesült. Az üvegpalota különlegessége, hogy a kulturális, művészeti és sportrendezvények

Örökre eltiltották jogászi hivatásától

különleges hangszigetelésével és a legkorszerűbb technikai megoldások alkalmazásával franciaországi
nagyterme előadások és konferenciák befogadására is alkalmas, az épületben három próbaterem és egy
mellett ezentúl kétszáz környékbeli civil szervezet és egyesület székhelyeként is szolgál.

Az épület Antony önkormányzata, Hauts-de-Seine megye és a Párizs környéki Ile-de-France régió, valamint a

Ahmadinezsád bizalmasát
Előzetes letartóztatásba helyezték
Párizsban egy 34 évvel ezelőtti merénylet

franciaországi Vasarely Alapítvány összefogásával 12 millió euróból két év alatt készült el.

gyanúsítottját

Az alapítvány tájékoztatása szerint város a névadással kívánt tisztelegni Victor Vasarely előtt, aki Antonyban

Kezdődik az önkormányzati képviselők

1992-ben avatta fel a művészetek házát, ami nagy lendületet adott a város kulturális és művészeti

képzése

fejlődésének.

minden hír >>
A művész fia, a 83 éves André évtizedek óta ebben a városban él, orvosként itt lett nyugdíjas és a város

megbecsült polgára. Az ünnepélyes megnyitón André Vasarely apját idézte, aki szerint az alkotó embernek
mindenekelőtt helyet, lehetőségeket és segítséget kell adni képességei kibontakoztatásához, az Espace
Vasarely pedig szerinte mindezt együtt nyújtja.

A op-art irányzat egyik legnagyobb mesterének tekintett művész szellemi örökségét ápoló, a dél-

franciaországi Aix-en-Provence-ban működő Vasarely Alapítvány kezdetektől szívügyének tekinti és

támogatja, hogy teret kapjon a tehetség. Ezek egyike például az alapítvány által kiemelten kezelt gyermekkori
képességfejlesztés - egészítette ki a megnyitón nagybátyja szavait az alapítvány elnöke, Pierre Vasarely.

Ablonczy Balázs, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója pedig arról beszélt, hogy azért is öröm számára az új
létesítmény megnyitása, mert az remélhetően tovább öregbíti Magyarország kulturális hírnevét
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Franciaországban, ahol számos magyar művész talált kibontakozási lehetőséget, hidat építve ezzel a két
ország kultúrája között.

Victor Vasarely (1906-1997), az op-art festészet kiemelkedő alakja Pécsett született Vásárhelyi Győző néven,

Címlap

a budapesti Műhely Akadémián tanult, de egy grafikai pályázat nyerteseként kijutott Párizsba, ahol a

nonfiguratív művészet világhírű alkotója lett, képei a legnagyobb francia múzeumok gyűjteményeiben
szerepelnek.

Obama keményen bírálta Putyin
Ukrajna-politikáját
Tetszik

Megosztás Egy személy kedveli ezt. Regisztrálj,
hogy megnézd, mi tetszik az
ismerőseidnek.

Megoszt‡s:

Oroszország továbbra is elszigetelve marad, ha
az orosz államfő nem hagy fel a nemzetközi
jogot sértő Ukrajna-politikájával -közölte az
amerikai elnök Brisbane-ben.

Putyin szerint jó esélye van a
rendezésnek Ukrajnában
A politikus egyúttal elutasította azokat a nyugati
bírálatokat, amelyeket Oroszország kapott a
válságban betöltött szerepe miatt.

Zrínyi 350: konferencia a költőhadvezér életútjáról
Zrínyi Miklós magyar-horvát író, költő, hadvezér,
politikus halálának 350. évfordulója alkalmából
rendeznek háromnapos konferenciátHatárok
fölött címmel.

VPDSZ: Méltánytalan a NAV
megbélyegzése
Méltánytalannak és igaztalannak tartja a VPDSZ,
hogy a NAV egész testületét korruptnak állítják
be az adóhivatal vezetője ellen tüntetők és
egyes politikusok.

Korrupció elleni kormányzati
stratégia készül
A Nemzeti Védelmi Szolgálat új főosztálya által
készített tervezetet rövidesen társadalmi vitára
bocsátják - olvasható a Magyar Nemzetben.

Koraszülöttek világnapja: egyre
jobb az esély a túlélésre
Világszerte átlagosan 10 csecsemőből 1
korábban születik, mint kellene - a hazai arány
egy kicsivel jobb: 9%.

Az ország, ahol nem jó nőnek lenni
Az indiai kormány mintegy 5600 forintnak
megfelelő összeget fizet azoknak a nőknek,
akik hajlandóak alávetni magukat sterilizációs
műtétnek.
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