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Nonkonform gy(jt6s cimfi kiiillitds

Szakmai beszdmol6

Tisztelt lgazgat6sdg!

A Nonkanform g,,tijtds munkacfmti ki6llitris egy ndgy 6vtized alatt fel6piilt, eddig -
eseti kcilcs6nzdsekt6l eltekintve a nyilvilnoss6g elott teljesen ismeretlen

mag6ngyrijtem6ny els6 bemutatkozisa volt. A ki6llft6st A1fr6ldi R6bert 2018. jrinius

13-rln nyitotta meg a Budapest Galdria Lajos utcai ki6llit6 helysz(ndn.

A nagy 6rdeklod6sre tekintettel a ki6llit6st ndgy hdttel, augusztus 20-ig

meghosszabbitottuk.

Ki6ll it6 mtivdszek, tdbbek kdzdtt:

Barab6s M6rton, Birk6s Akos, Csernus Tibor, Deim P6l, Ef ZSmbo Istv6n, El

Kazovszkij, Fehdr Liszlo, Fillenz Istv6n, Hencze Tam6s, Kdrolyi Zsigmond, Kepes

Gy6rgy, Korniss Dezs6, Kov6ts Albert, Lakner Liszlo, Nino Longobardi, Mdhes

L1szlo, Moln6r S6ndor, N6dler Istv6n, Paizs Liszl6, Salomd, Szirtes J6nos, Wahom

Andriis

Gy6rfiis P6ter jogrisz - es az l97}-es 6vek vdg6tol kcizel egy dvtizeden 6t aktfv

mtivdszeti ir6 - kezdetben a magyar progresszi6 (els6sorban a neoavantg6rd: Lakner,

Mdhes, Maurer, Major, Moln6r, Csernus, valamint az ellzmenynek tekintheto

modernek: Barcsay, Anna, Amos, B6lint) mtivei mellett a kor,,st[di6s" fiataljait6l



(Barab6s, Fehdr, Fillenz, Varkoly) 6s a m6ra klasszikussd vilt grafikusnemzedek

k6pvisel<iit<51 (Szemethy, R6kassy, Banga) v6siirolt. A ki6llft6s egyik nagy egysdge

ezekbol a munk6kb6l nyujtott b6 vdlogatrist. Ebb6l az anyagbol ki kell emelni a

felsziimolt irjpesti Alkotmriny mozi el6csarnok6b6[ kimentett, monument6lis

fareliefet, Csiky Tibor egyik f6 mrivdt.

Az internet egyik els<i felhasznil1jakent Gy6rf6s gytijtdsi stratdgiSja alaposan

megvdltozott: a neten - elsosorban 6rverdseken - a nemzetk6zi kort6rs miivdszet

jelent6s ds kev6sb6 ismert alkot6it6l kezdett v6s6rolni. A gytijtem6ny stlyponda

6tkeriilt ezekre a gyakran t6bb n6gyzetmdteres, ,,mrizeumi" ldptdkii darabokra. A

kidllftris m6sik fo egysdge fgy R. R. Zakanitch, Salome, Jim Dine, Nino Longobardi,

illetve Annette Lemieux. Pierre Haubensak. Peter Schuvff ds t6rsaik miiveit

vonultatta fel.

A t6rlat abba az aktu6lis hazai tendenci6ba illeszkedett, mely jelent6s magyarorszitgi

mag6ngyiijterndnyeket ismertet meg a k6zonsdggel; a Budapest Gal6ria ki6llit6srival

pdrhuzamosan h6rom hason16 bemutat6 is zajlott, melyeket Grtiner Gycirgy (Vasarely

Mfzeum), Ger6 Liiszl6 (Mtivdszet Malom, Szentendre) ds Hunya G6bor (Koh6n

Kdpt6r, Gyula) kollekci6ib6l rendeztek. Ldnyeges ktilcinbsdg azonban, hogy Gyrlrf5s

reflektiv 6s kritikus m6don kdzelit a miigyrijt6shez, ds idevrig6 gondolatait ir6sban is

megfogalrnazza.Ezeket az (<in)reflexi6kat a ki6llftris alkahn6b6l a Budapest Galdria

honlapja tette kozz6.

A ki6llit6sr6l sz6mos ismerteto megielent nyomtatott ds online f6rumon, mint pdldrlul

a Magyar Hirlap ds a Magyar Narancs has6bjain.

Tdbb trirlatvezetdsre keriilt sor, tribbek kcizott a Kass6k 6s a Vasarely M0zeummal

egytitt szervezett M0zeumi est obudrln - 3 mrizeum / 3 gyrijtemdny / obuda

programsorozat keretdben 201 8. augusztus I 6-6n.

A ki6llitls megval6sit6s6hoz nagyban hozziljdrult az On<jk t6mogat6sa is, hiszen a

szakmai anyagok vds6rl6srit ds a mtitiirgyak sz|,llitisit tette lehet6v6. A
megval6sitris6r6l kdsziilt enteri6r, illetve a megnyit6n k6sztilt fot6kat a besz6mol6

leveliinkh<iz melldkeljtik. Nagyon k<iszdnjiik a Nemzeti Kultur6lis Alapnak, hogy

Gy6rfris gytij tem dny bemutat6s6t nagym drtdkben t6mo gatta.

Kciszdnettel,

S z eged y-M aszik Zsuzsanna

mb. foosztiilyvezet6

BTM-Budapest Galdria
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linkek:

http://magyarhirlap.hu/cikk/ I 240484'ieeyven ev-eyujtomunkab

http ://m.magyarnarancs.hulkepzomuveszet/anarchista- g),ujto- I 1 245 5

http://budapestgaleria.hu/ /2018-kiallitasok/muvek-mentesek-a-qyarfas-peter-

eyujtemenv/
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