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Tisztelt Igazgatóság!
A Nagyítások a hatvanas évek egyetlen esztendejére, 1963-ra koncentrált, egyetlen alkotáson,
Jancsó Miklós 1963 elején bemutatott Oldás és kötés című filmjén keresztül. Az
interdiszciplináris kiállítás számos intézmény, magángyűjtő és a főkurátor Mélyi Józsefen
kívül további számos, a különböző tematikus szekciókért megbízott, ismert szakember
kooperációjában valósult meg.
A film első felében a főhős, Járom Ambrus (Latinovits Zoltán) különböző budapesti
értelmiségi helyek között kóborol. A jelenetsor, amely az EMKE épületében kezdődik és
Járom orvos-kollégájának lakásán végződik, jól tükrözi a korszak magyar értelmiségi közegét
és dilemmáit. A Nagyítások az egyes, a filmben látható jelenetekre, helyszínekre, tárgyakra és
a felvetődő témákra fókuszálva rajzolta fel a korszak szellemi feszültségmezőjét.
A kiállítás a kultúra és a tudomány számos területét (építészet, formatervezés, irodalom,
szociológia, etnográfia, stb.) bevonta témái közé. A képzőművészet fogalom- és
viszonyrendszeréből kiindulva – és mindenekelőtt a BTM Fővárosi Képtár gyűjteményének
vonatkozó műtárgyállományára építve – a magyarországi kulturális, művészeti, társadalmi
kérdéseket mai perspektívából értelmezte újra. Foglalkozott a hivatalos művészettel és az
alternatív kultúrával is, azok egymás mellett élését bemutatva.
A tárlat szekciókra (absztrakt vita, népi gyökerek, Gruber Béla festészete, lakásösszejövetelek, Papp Gábor plakátjai, Ország Lili, kol nidre, Farkasdy Zoltán építészete,
Szabó Ákos diplomamunka-falképe, amatőr film, stb.) tagoltan „nagyított rá” a film egyes
aspektusaira. Azzal a kiállítás-technikai módszerrel élve, hogy egy-egy tárgyat, műalkotást,
dokumentumot emelt ki, és ezekhez rajzolta meg a tárlaton látható tárgyak, valamint korszak
megértéshez és újraértékeléséhez szükséges kontextust.
A komoly szakmai és közönségérdeklődést kiváltó tárlathoz gazdag programkínálat
kapcsolódott.
A megnyitót követő négy keddi napon délután négy órától a kurátor és az egyes témakörök
kutatói, közreműködői mutatták be a kiállítást a szakma és az érdeklődők számára. A
tárlatvezetések során az egyes szekciókban megjelenő altémákra nagyítottunk rá, és bővebben
hallhattunk a hatvanas évek eleji design- és lakáskultúráról, az absztrakció megjelenéséről a
festészetben, a korszak építészetéről, a lakásszalonok működéséről, illetve a kiállítás
kiindulópontjának számító filmben, Jancsó Miklós Oldás és kötés című művében szereplő
enteriőrökről, műalkotásokról valamint vallás-, és kultúrtörténeti utalásokról:
2016.06.14. (kedd) 16:00 MÉLYI József kurátori vezetése
2016.06.21. (kedd) 16:00 KÜRTI Emese tárlatvezetése

2016.06.28. (kedd) 16:00 TURAI Hedvig tárlatvezetése
2016.07.05. (kedd) 16:00 BRANCZIK Márta tárlatvezetése
A Múzeumok éjszakáján 2016. június 25-én, szombaton 18 órától Mélyi József
művészettörténész, a kiállítás kurátora tárlatvezetést tartott.
A támogatást köszöni: Török Tamás főosztályvezető
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