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Kortárs művészek alkotása-
in keresztül jelenik meg Mic-
hael Jackson a londoni National 
Portrait Gallery új kiállításán, 
adja hírül az MTI.

A tárlat egyik fénypontja 
Kehinde Wiley festménye, amely 
II. Fülöp spanyol királyként áb-
rázolja a pop királyát. A kép kü-
lönlegessége – amellett, hogy 
először láthatja a brit közönség 
– hogy ez volt az utolsó portré, 
amelyet maga Jackson rendelt 
meg 2009-ben bekövetkezett ha-
lála előtt – írta a BBC News.

Nicholas Cullinan, a tárlat 
kurátora és egyben az intéz-
mény igazgatója számára külö-
nösen nagy örömöt jelent, hogy az 
Equestrian Portrait of King Philip 
II (Michael Jackson) című alko-
tást sikerült megszerezni a ki-
állításra.

Cullinan szerint a Michael 
Jackson: On the Wall című tár-

lat – amely egy kis szójáték az 
énekes 1979-ben megjelent Off 
the Wall című albumára utalva 
–, nem Jackson életét vagy zenei 
munkásságát elemzi, hanem be-
mutatja, milyen hatással volt a 
korszak vizuális művészeire.

„Valószínűleg nincs még egy 

olyan ember a közelmúlt történel-
mében, akit ekkora érdeklődés 
övezett volna az őt megörökíteni 
kívánó művészek részéről” – tet-
te hozzá a kurátor.

A tárlaton 48 művész alkotá-
sa kapott helyett, közülük ketten, 
Andy Warhol és Keith Haring már 

nem élnek. A kiállításra nagy-
jából fél tucat új alkotás is ké-
szült a múzeum megrendelésére. 
Cullinan szerint a képek egy je-
lentős része a Jacksonról készült 
fotók alapján született.

A kurátor szerint a tárlat egyik 
legfontosabb része annak bemu-
tatása, hogy Michael Jackson-
nak, aki idén augusztusban lenne 
60 éves, mit sikerült elérnie af-
roamerikaiként: ezért is fontos 
Kehinde Wiley munkájának be-
mutatása. Wiley neve most kezd 
csak beivódni a köztudatba: ő ké-
szítette el Barack Obama idén 
leleplezett hivatalos portréját a 
National Portrait Gallery elnö-
ki arcképcsarnokába. Az Obama 
házaspár arcképeinek elkészíté-
sére felkért Wiley és Amy Sherald 
voltak az első fekete bőrű művé-
szek, akik ilyen megbízást kap-
tak a washingtoni Smithsonian 
Intézet részéről.

Cullinan számára ugyancsak 
nagy örömöt jelent, hogy egy 
másik fekete bőrű művész, a 
kevésbé ismert Todd Gray mun-
kája is helyet kapott a tárlaton. 
Az Exquisite Terribleness in the 
Mangrove (2014) című képhez 
Gray felhasznált néhány fotót ab-
ból az időszakból, amikor Jack-
son hivatalos fotósa volt a Thriller 
című album idején.

Az utolsó teremben Candice 
Breitz 2005-ös alkotása, a King (A 
Portrait of Michael Jackson) ka-
pott helyett. „Nem akartam, hogy 
a Jackson halála miatti szomorú-
sággal érjen véget a kiállítás” – je-
gyezte meg a kurátor, hozzátéve, 
hogy a King egy videoalkotás, 
amelyen 16 fiatal adja elő a Thril-
ler című számot. A tárlat október 
21-ig látható Londonban, majd 
Párizsban, Bonnban és a finnor-
szági Espoo városában fog ven-
dégeskedni.

Michael Jackson II. Fülöp spanyol királyként
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Michael Jackson kortárs művészek szemén át
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Az egyedül élő Melvin Udall a 
világ egyik legkiállhatatla-
nabb alakja. A kényszeres 

és mogorva öregember mestere 
annak, hogy keserítse meg má-
sok életét, és hogyan legyen mi-
nél tapintatlanabb. Minden nap 
ugyanabban az étteremben ebé-
del. Azért szeret abba a vendég-
lőbe járni, mert ott Carol az az 
egyetlen személy, aki türelme-
sen viselkedik vele, pontosan te-
szi ki az evőeszközöket, figyel 
arra, hogy minden tiszta legyen, 

ne maradjon még véletlenül se 
morzsa az asztalon. Csakhogy 
Carolon kívül senki nem szere-
ti, és mikor a kedvenc pincérnője 
nem jelenik meg az étteremben, 
mindenkivel összeszólalkozik, 

addig, amíg ki nem rakják. Nem 
bírja így elviselni az életet, mert 
a szomszédaival sincs jó viszony-
ban, megtiltja, hogy bekopogja-
nak az ajtaján, utálja a kutyákat, 
a melegeket, a művészeket és az 

öregeket. Megkeresi Carolt a la-
kásán és anyagi segítséget ajánl a 
kisfia gyógykezelésére, mivel az 
súlyos asztmában szenved. Carol 
hallani sem akar róla, de végül el-
fogadja a segítséget. Melvin meleg 
művész szomszédját kirabolják, 
életveszélyesen bántalmazzák, 
és míg kórházban kezelik, kisku-
tyájáról neki kell gondoskodnia. 
Rájön, hogy nem is olyan rossz 
dolog egy kutyával törődni, és 
mikor a lábadozó szomszéd ha-
zakerül és a lakását már nem 
tudja fenntartani, a szőrös szívű 
Melvin, felajánlja neki az ottho-
nát, hogy lakjon annak egyik szo-
bájában. 

Az 1997-es amerikai vígjátékot 
szombaton 19.15-től a Cinemax2 
tűzte műsorára.
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Egy összeférhetetlen férfi és a türelmes pincérnő esete

Lesz ez még így se!

Carolnak nehezére esik elfogadnia Melvin segítségét

Veszély fenyegeti az em-

bergyűlölő Melvin rög-

eszmés világát. Megszo-

kott napirendje felborul, 

amikor a kávéházában 

hiányzik Carol, a pincér-

nő, aki képes tolerálni a 

rigolyáit, ráadásul kira-

bolták a szomszédját, 

aki rábízza a kutyáját.

A Fantasztikus 
Négyes 

és az Ezüst Utazó
amerikai-német kalandfilm, 92 perc, 2007 

A Fantasztikus Négyes tagjai 
életük legnagyobb kihívásá-
val szembesülnek, amikor 
feltűnik az Ezüst Utazó, aki 
azért érkezett a Földre, hogy 
előkészítse a bolygót a végső 
pusztulásra. A szörfdesz-
kán száguldozó titokzatos 
csillagvándor felbukkanása 
világszerte hatalmas riadal-
mat okoz, és a Fantasztikus 
Négyesre vár a feladat, hogy 
megállítsák. Csak ők oldhat-
ják meg a rejtélyt, amely segít 
lefegyverezni az ellenséget, 
mielőtt minden remény oda-
vész. A helyzetet bonyolítja, 
hogy a kvartett éppen Sue és 
Reed esküvőjére készül. 

Rendező: Tim Story
Szereplők: Ioan Gruffudd, 
Jessica Alba, Chris Evans, 
Michael Chilkis, Julian 
McMahon, Doug Jones, Kerry 
Washington, Andre Braugher, 
Beau Garrett

Mai ajánlatunk

Mozi+ 20.00

Alkotók:

Rendező: James L. Brooks
Szereplők: Jack Nicholson, 
Helen Hunt, Greg Kinnear, 
Cuba Gooding Jr., Kristi Zea, 
Julie Benz, Lawrence Kasdan, 
Harold Ramis




