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Tisztelt Igazgatóság! 

 

A Másodlat című csoportos kiállítást a Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria Lajos utcai 

kiállítótermeiben 2017. június 13-án Závada Péter, a kiállítás alkalmából írt költeményének 

felolvasásával nyitotta meg. A kiállítás 2017. július 23-ig volt látogatható.  

A 10 művészt bemutató Másodlat című csoportos kiállítás kortárs magyar művészek közül olyan 

alkotókat mutatott be, akiknek munkájában hangsúlyos szerepet kap a saját maguk utánzása, a már 

létező, korábbi alkotásaik másolása. Ahogy a 2015-ben rendezett Munka-művek és a 2016-ban 

rendezett Akkumulátor című kiállítások, ez a válogatás is egy jelen korban (is) felfedezhető művészi 

attitűdöt vett nagyító alá. A kiállításon látható volt rajz, szobor, festmény, digitális nyomat, installáció 

és videó. A kiállított alkotások túlnyomó többsége a jelen tárlatra készült.  

A kiállító művészek: 

Benczúr Emese, Bernát András, Chilf Mária, Erdélyi Gábor, Gallov Péter, Káldi Katalin, Keresztes 

Zsófia, Király András, Molnár Zsolt, Szász György 

 

A kiállításhoz 300 példányban készült egy színes reprodukciókkal illusztrált leporelló, melyben 

minden művész egy saját oldalon képpel és/vagy szöveggel megjeleníthette a kiállításon is látható 

alkotását/alkotásait. A leporellóból egy példányt postai úton juttatunk el az Igazgatósághoz. 

A kiállítással a Budapest Galéria részt vett a Múzeumok Éjszakája programban, ennek keretében 

tartott Szabics Ágnes és Szegedy-Maszák Zsuzsanna kurátori tárlatvezetést. Szabics Ágnes Nincs 

recept című, tanároknak, szülőknek és múzeumi szakembereknek szervezett múzeumpedagógia 

workshop sorozatának 4. részét a kiállítás szintén a Másodlat kiállítás terében tartotta, erre kb. 20 

szakember és érdeklődő jött el. Szintén a kiállítás időtartama alatt rendezte meg Szabics Ágnes a 

Budapest Galéria nyári alkotótáborát, melyben 20 kisiskolás gyermek vett részt 5 napon keresztül. 

Június 29-én rendezett irodalmi esten Péterfy Gergelyt és Závada Pétert a litera.hu főszerkesztője, 

Nagy Gabriella, Zsikla Mónika pedig a kiállításon szereplő művészeket kérdezte a másolás, az utánzat 

és a reprodukció lehetőségeiről. A programról Szihalmi Csilla részletes beszámolója olvasható a 

litera.hu oldalán. Finisszázs keretében a művészek és a kurátorok jelenlétével tartottuk meg az utolsó 

tárlatvezetést. A különböző kapcsolódó programok révén látogatók száma nemcsak nagy volt, de a 

Budapest Galériába ritkábban ellátogató közönséget is megszólítottuk.  

A tárlatról Eged Dalma az Új Művészet folyóiratba és Fülöp Luca a Kortárs Online-ra írt részletes 

kiállítás recenziót.  

A kiállítás, a leporelló és a kapcsolódó irodalmi est megvalósításához nagyban hozzájárult az Önök 

támogatása is, hiszen a leporelló nyomdai kivitelezését, egyes nagyméretű műtárgyak szállítását és az 

irodalmi est szerzői tiszteletdíj kifizetését tette lehetővé. A megvalósításáról készült enteriőr, illetve a 



megnyitón és az egyéb kapcsolódó programokon készült fotókat a beszámoló levelünkhöz 

mellékeljük. Nagyon köszönjük a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy a 2015-ben indult kiállítás-sorozat 

immár harmadik részét is nagymértékben támogatta.  

Budapest, 2017. szeptember 18.      

 

             Köszönettel: 

 Szegedy-Maszák Zsuzsanna 

 

linkek: 

 

Budapest Galéria honlapján: 

http://budapestgaleria.hu/_/2017-kiallitasok/masodlat-magukat-masolo-muveszek/ 

 

Kortárs Online-on olvasható kiállítás recenzió: 

http://www.kortarsonline.hu/aktual/kepzo-masodlat.html 

 

A litera.hu oldalán olvasható beszámoló az irodalmi estről: 

http://www.litera.hu/hirek/masodlat-az-irodalomban-es-a-kepzomuveszetben 
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KÉPEK A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓRÓL 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

ENTERIŐR KÉPEK 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 
 

  



 

IRODALMI EST NAGY GABRIELLA, PÉTERFY GERGELY ÉS ZÁVADA PÉTER RÉSZVÉTELÉVEL  

 

 

 
 

 

 

  



 

KURÁTORI TÁRLATVEZETÉSEK  

  


