
 

A 3906/11378 sz. NKA pályázat szakmai beszámolója: 

 

A Fővárosi Képtár a 2015-ben elnyert pályázati összegből a Templomtérben 2015 második 

félévében rendezett kiállításait valósította meg, melyek színvonalát és szakmai lehetőségeit 

jelentősen segítette a nyújtott támogatás. 

2015. június 10 – szeptember 20. között Ontogenezis. Részesülni a létben címmel Kondor 

Attila festőművész kiállítása 

A két megadott szempont szerint készített beszámolóhoz mellékeljük a kiállítás meghívóját, 

plakátját 1–1 példányban, valamint a kiállítás elrendezését rögzítő CD-t is. 

 

1. A támogatott tevékenység megvalósításának tapasztalatai, szakmai vonatkozásai:  

 

Kondor Attila: Ontogenezis. Részesülni a létben  

Háromcsatornás festményfilm-animáció 

Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum 

Templomtér és Barokk csarnok 

2015. június 10 – szeptember 20. 

Kurátor: Leposa Zsóka 

Megnyitotta: Készman József művészettörténész, zenélt: Szőke–Szalai Duó 

 

Kondor Attila érdeklődése a filozófia és a képzőművészet sajátos határterületén mozog. A 

Kiscelli Múzeum Templomterében kiállított festményei, grafikái és a háromcsatornás 

festményfilm egyetlen installációnak tekinthetők. A művek ugyanis – nagyon következetesen 

– egy alkotói folyamat, művészi gondolkodásmód fázisainak a kivetülései: a belső útkeresés, 

a folyamatos önreflexió formái.  

Világa duális világ, a lét elméleti kérdéseit ellentétpárokon keresztül (vagy ha úgy tetszik: 

egymást feltételező fogalmak segítségével) kutatja: természetes–mesterséges, például az 

irodaház raszteres ablakain visszatükröződő hegy képén (Individuáció), rész–egész, a 

könyvtár végtelen polcaiból kivilágló könyvgerinc felvillantásával (Figyelem), 

axonometrikus–perspektivikus, egyedi–univerzális; állandóság és változás (ahogy a 

festmények mint állóképek mozgóképpé transzformálódnak). E fogalompárok persze 

átjárhatók, ugyanakkor egy pontra irányulnak: a kontempláció segítségével önmagunk, a 

minket körülvevő világ megismerésére. 

Az installáció helye, tere és ideje – mint a művész kiállításain általában – itt is részévé válik 

az alkotói folyamatnak. A genius loci, a hely szelleme finom absztrakciókon keresztül 

többféleképpen is megjelenik: a Kiscelli templom alaprajza felbukkan a festményfilm 

metamorfózisai között, ugyanitt megidéződnek a Templomtér falain kívüli teret meghatározó 

lakótelepek is. A festmények közül pedig a templom kapujának motívuma az egykori szentély 

fő falára került, reflektálva a kiállítótér sajátságaira: bevonja a térbe az amúgy használaton 

kívüli bejáratot, utal az épület történetében bekövetkezett térhasználati változásokra 

(szentélyből bejárati tér), és egyben beemeli a művészt foglalkoztató örök kérdéseket is – kint 

és bent, ittlét és távozás, lét és nem-lét problematikáját. 

 

 

 

 



 

2. A megvalósítás eredményessége: 

 

A kiállítás látogatószáma: 
2015. június 10 – szeptember 20. között    2 569 fő  

 

Szakmai vezetések: 
A kiállításban három nyilvánosan meghirdetett szakmai vezetés volt a művész részvételével. 

Múzeumpedagógiai program is kapcsolódott a kiállításhoz. 

 

Kapcsolódó szakmai programok:  

A Kondor Attila-kiállításhoz kapcsolódóan két kísérőrendezvényt szerveztünk:  

1) 2015. szeptember 10-én, csütörtökön 18 órától A kontempláció mint akció címmel 

rendeztünk kerekasztal-beszélgetést körülbelül 40 fős hallgatóság előtt. A 

beszélgetés résztvevői voltak: 

Vékony Délia kurátor, művészeti író, Csontó Lajos képzőművész, Szaladják István 

filmrendező, Kondor Attila képzőművész. Moderált: Leposa Zsóka, a kiállítás 

kurátora. A Facebook-event itt: https://www.facebook.com/events/597721590370183/ 

2)  A Kondor Attila-kiállítás finisszázsán 2015. szeptember 19-én a neves esztéta, Bacsó 

Béla tartott záró tárlatvezetést és előadást, illetve Szalai Péter tablaművész zenélt a jó 

hangulatú záróeseményen.  

A Facebook-event itt: https://www.facebook.com/events/1038850989479939/ 

 

Médiafigyelés - Internetes megjelenés: 

 

Fővárosi Képtár | Kondor Attila Ontogenezis 

fovarosikeptar.hu/kiallitasok-2015-ben-templomter/kondor-attila/ 

2015. jún. 11. - Kondor Attila érdeklődése a filozófia és a képzőművészet sajátos 

határterületén mozog. Itt kiállított festményei, grafikái és a háromcsatornás ... 

Kondor Attila Ontogenezis - Részesülni a létben - Museum.hu 

www.museum.hu/.../Kondor_Attila_Ontogenezis_-_Reszesulni_a_letben 

A Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum szeretettel várja az érdeklődőket Kondor Attila 

Ontogenezis - Részesülni a létben című háromcsatornás ... 

FŐVÁROSI KÉPTÁR - KISCELLI MÚZEUM 

www.btmfk.iif.hu/ 

FŐVÁROSI KÉPTÁR — KISCELLI MÚZEUM. 1037 Budapest, Kiscelli u. 108. ... KONDOR 

ATTILA ONTOGENEZIS Részesülni a térben · háromcsatornás ... 

Budapesti Történeti Múzeum: Kiállításaink 

www.btm.hu/ 

Új Budapest Galéria - Bálna. Nyitva: 2015. április 13-tól. Kondor Attila - Ontogenezis. 

Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár. Nyitva: 2015. június 10 - szeptember 20 ... 

https://www.facebook.com/events/597721590370183/
https://www.facebook.com/events/1038850989479939/
http://fovarosikeptar.hu/kiallitasok-2015-ben-templomter/kondor-attila/
http://www.museum.hu/program/43360/Kondor_Attila_Ontogenezis_-_Reszesulni_a_letben
http://www.btmfk.iif.hu/
http://www.btm.hu/


Kondor Attila Ontogenezis - Részesülni a létben - PORT.hu 

www.port.hu/kondor_attila_ontogenezis.../event.event_page?... 

Leírás. A kiállítás előre láthatóan 2015. július 15-től 2015. augusztus 17-ig technikai okok 

miatt zárva tart. Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár június 10. (szerda) ... 

Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum / Municipal Gallery ... 

https://www.facebook.com/fovarosikeptar 

Kondor Attila Ontogenezis című kiállítása mától újra a maga teljességében látogatható! 

Mindenkit várunk szeretettel! Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum ... 

aktuális kiállítások - exindex - 

exindex.hu/index.php?l=hu&page=10 

Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum. Festmények Farkas István hagyatékából ... Fővárosi 

Képtár/Kiscelli Múzeum · Kondor Attila. Ontogenezis. Részesülni a létben. 

 

Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár - Helyszín | Fidelio 

fidelio.hu/.../40298p_kiscelli_muzeum_fovarosi_keptar?... 

Farkas István kiállítása - Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár (Budapest) ... Kondor Attila 

Ontogenezis - Részesülni a létben - Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár ... 

20 « június « 2015 « - Fidesz Óbuda 

fideszbp3.hu/?m=20150620&cat=5 

2015. jún. 20. - A Fővárosi Képtár modern- és kortárs képzőművészeti programjai ... 19.00 és 

21.45 Kondor Attila: Ontogenezis – Részesülni a létben – A ... 

Képzőművészeti programajánló (24. hét) | GITTEGYLET 

gittegylet.com/2015/06/07/kepzomuveszeti-programajanlo-24-het/ 

2015. jún. 7. - Megnyító: Kondor Attila Ontogenezis – Részesülni a létben című kiállítás 

(Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár – 18:00). CSÜTÖRTÖK – JÚNIUS ... 

Kiscelli Múzeum - Múzeumok Éjszakája 

https://www.muzej.hu/index.php?page=muzeum&mid=914 

A Fővárosi Képtár modern- és kortárs képzőművészeti programjai mellett a látogatókat az ... 

Kondor Attila: Ontogenezis - Részesülni a létben / Háromcsatornás ... 

Múzeumi körkép - Manóprogram 

www.manoprogram.hu/kezdolap/124-cimlap/3417-muzeumi-koerkep 

A Fővárosi Képtár modern- és kortárs képzőművészeti programjai mellett a látvány 

szerelmeseit az Élőkép ... Kondor Attila: Ontogenezis - Részesülni a létben 

http://www.port.hu/kondor_attila_ontogenezis_-_reszesulni_a_letben/pls/w/event.event_page?i_event_id=2774114&i_event_area_id=24
https://www.facebook.com/fovarosikeptar
http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=10
http://fidelio.hu/helyszin/40298p_kiscelli_muzeum_fovarosi_keptar?cname=fesztiv%C3%A1lzenekar&ccid=&ccat=0&cfree=&cstart=2014.05.01.&cend=2014.12.31.&view=date
http://fideszbp3.hu/?m=20150620&cat=5
http://gittegylet.com/2015/06/07/kepzomuveszeti-programajanlo-24-het/
https://www.muzej.hu/index.php?page=muzeum&mid=914
http://www.manoprogram.hu/kezdolap/124-cimlap/3417-muzeumi-koerkep


Budapest megye | Kiállítás programok - Kisalfold.hu 

www.kisalfold.hu › Kiállítás programok 

Farkas István kiállítása - Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár, Egész nap ... Kondor Attila 

Ontogenezis - Részesülni a létben - Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár, ... 

Kiállítás kereső - delmagyar.hu 

m.delmagyar.hu/kiallitas/?select_theatre_date=0...1... 

1 napja - Farkas István kiállítása - Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár, Egész nap ... Kondor 

Attila Ontogenezis - Részesülni a létben - Kiscelli Múzeum ... 

Budapesti Történeti Múzeum programok 2015 ... 

www.programturizmus.hu/ajanlat-budapesti-torteneti-muzeum.html 

2015. aug. 24. - Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár. Budapest Galéria. Új Budapest .... 

Kondor Attila: Ontogenezis - Részesülni a létben. Háromcsatornás ... 

Museum - Hírkereső - Híroldalak 

www.hirkereso.hu/hirsiteok/museum/ 

10:40 Augusztus 17-éig nem látogatható a Kiscelli Múzeum Kondor Attila kiá... Kondor 

Attila: Ontogenezis. ... az osztrák fővárosban egész nyáron számos nyitott helyen ingyenesen 

vagy hat-nyolc euróért .... Központban, a csaknem 500 képzőművészeti alkotás 2016 január 

végéig lesz látható a képtár három szintjén. 

A kontempláció mint akció | Kerekasztal-beszélgetés ... 

www.wherevent.com › Hungary › Budapest › Budapest X. › Budapest 

A kontempláció mint akció | Kerekasztal-beszélgetés Kondor Attila kiállítása kapcsán ... A 

Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum állandó és időszaki kiállításaival kapcsolatos ... Részesülni 

a létben - írja az Ontogenezis cím fordításaként az alkotó. 

 

Tájékoztató a Vizuális Művészetek kollégiuma pályázatáról 

www.nka.hu/archivum/tamogatasok/.../vizualis-muveszetek_140516 

2014. máj. 16. - ... A FŐVÁROSI KÉPTÁR ÉVES, KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI .... 

KONDOR ATTILA: ARKHÉ CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA MEGRENDEZÉSÉRE ... 

kiállítóhelyek - Art Kalauz 

www.artkalauz.hu/kiallitohelyek 

Válogatás a Fővárosi Képtár XX. századi és XXI. század első éveinek műveiből ... 

Ontogenezis-Részesülni a létben - Kondor Attila képzőművész kiállítása. 

Kiállításkereső - Cím szerint - PORT.hu 

195.56.65.77/pls/w/portal.area?i_where=0&i_county_id... 

http://www.kisalfold.hu/kiallitas/?select_theatre_date=0&subm_search_date=Keres%C3%A9s&select_county=1&select_city=-1&act=0
http://m.delmagyar.hu/kiallitas/?select_theatre_date=0&subm_search_date=Keres%C3%A9s&select_county=1&select_city=-1&act=0
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-budapesti-torteneti-muzeum.html
http://www.hirkereso.hu/hirsiteok/museum/
http://www.wherevent.com/detail/Fovarosi-Keptar-Kiscelli-A-kontemplacio-mint-akcio-Kerekasztal-beszelgetes-Kondor-Attila-kiallitasa-kapcsan
http://www.nka.hu/archivum/tamogatasok/tamogatott_palyazatok/vizualis-muveszetek/vizualis-muveszetek_140516
http://www.artkalauz.hu/kiallitohelyek
http://195.56.65.77/pls/w/portal.area?i_where=0&i_county_id=1&i_topic=9&i_time=2


Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár - Budapest .... József Attila Emlékhely - Budapest .... 

Kondor Attila Ontogenezis - Részesülni a létben (Időszaki kiállítás). 

november - Új Művészet 

www.ujmuveszetfolyoirat.hu/wp-content/.../uM-2014-11-november.pdf 

Kondor Attila és Mátyási Péter kiállítása. B ORDÁCS A NDREA ...... képzőművészeti 

kiállításoknak ad otthont a Gyárfás Jenő Képtár is a város központjában ... 

ISSUU - Új Művészet, 2014, november by Új Művészet 

issuu.com/ujmuveszetfolyoirat/docs/um-2014-11-november 

2015. febr. 11. - A kiállítás kurátora: Nemes Attila, társkurátorai Kiss László és Boros Judit. 

..... Értékes állandó és időszakos képzőművészeti kiállításoknak ad otthont a Gyárfás Jenő 

Képtár is a ...... Kondor Attila és Mátyási Péter kiállítása Molnár Ani Galéria, 2014. ..... 

Installációk a Fővárosi Képtárban 1992–2014 X. 2–XI. 

 

 

 

 

Meghívó és plakát 

 

 

http://www.ujmuveszetfolyoirat.hu/wp-content/uploads/2014/07/uM-2014-11-november.pdf
http://issuu.com/ujmuveszetfolyoirat/docs/um-2014-11-november


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kondor Attila: Ontogenezis – Részesülni a létben 
Kiállítás a Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum Templomterében és a Barokk csarnokban 

2015. június 10 – szeptember 20. 

 

Templomtér: fotók az elrendezésről 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Barokk csarnok: fotók az elrendezésről 

 

 

 

 

 

 

 

 


