Pedro Roth-kiállítás Budapesten
Pedro Roth Exhibition in Budapest
A budapesti argentin nagykövetség kiállítást rendezett a Cervantes
Intézetben Pedro Roth magyar származású argentin festőművész műveiből, amelyet őexc. Maximiliano Gregorio-Cernadas, Argentína
magyarországi nagykövete nyitott meg, a művész részvételével.
Pedro Roth 1938-ban Budapesten született, fiatalon került Buenos
Airesbe, ahol ma is él, mint ünnepelt festő. Először filmművészetet
tanult, majd fotózással foglalkozott, portrékat és műtárgyfotókat készített, melyek megtalálhatók a Metropolitan, a MOMA és a Sotheby’s
múzeumokban. 1976 óta fest és tanít is. Sajátos hangulatú és gazdag
színvilágú képeit számos nemzetközi kiállításon ismerhették meg hazáján kívül, képeit aukciókon vásárolják. Kiapadhatatlan a kreativitással, spontaneitással és fáradhatatlan energiával alkot és utazik. 80.
születésnapját követően szívesen jött Budapestre is.
Roth olyan művész, aki képes volt megtalálni a lelkében élő gyermeket. Művészete ezért azt az érzést kelti bennünk, hogy ha játszunk,
nevetünk és hagyatkozunk szeszélyes ötleteire, részünk lehet abban
az üde vidámságban és gyöngédségben, mely benne él a műveiben –
így jellemezte őt Raul Santana.
Pedro Roth kulturális tevékenysége elismeréseként 2010-ben Buenos Aires díszpolgára lett.
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The Embassy of Argentina in Budapest organised an exhibition from
the works by Argentinian artist of Hungarian origin, Pedro Roth in the
Cervantes Institute. The exhibition was opened by H.E. Maximiliano
Gregorio-Cernadas, Ambassador of Argentina to Hungary with the
artist also present at the event.
Pedro Roth was born in 1938 in Budapest, and arrived in Buenos
Aires at a very young age, where he still lives as a celebrated artist. First
he studied film making, and later he dealt with photography taking
portraits and art object photos, which can be seen in the Metropolitan,
MOMA and Sotheby’s museums. He has also been painting and teaching since 1976. His pictures of special spirit and rich colours have been
displayed in several international exhibitions outside his homeland, and
his works are regularly bought at auctions. He is still working with endless creativity and spontaneity and travelling with tireless energy. He was
pleased to come to Budapest after his 80th birthday.
Roth is an artist who could find the child in his soul. That is why his
art makes the viewer believe when they play, laugh and are led by his
whimsical ideas, they can be parts of the fresh joyfulness and gentleness
which are present in his works – Raul Santana said about the artist.
As an acknowledgement of his cultural activity Pedro Roth was
given the Honorary Citizenship of Buenos Aires in 2010.

