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A 2018.januiir 18- iin, csut6rtdkdn 18:00 6rakor nyilt kiillitis a Balkon koniirs m(v6szet i Ioly6irat 6s

a Budapest Ga16raa eSy0ttmUkdd6s6ben jdtt I6tre. A ki6llit6st Hajdu lstviin mUkritikus, a Ealkon

Kortiirs M0v6s2etiMa8a2in f6szerkes2t6je nyitotta me8. A Ealkon eltalalapitott, most negyedszer

iitadott INSIDER dijat a foly6irat inside express cim0 rovatiiban az elmdlt 12 h6napban bemutatkoz6
alkot6k k6zUl BarnafijldiAnna 6s Sz6cs6nyiNagy Lor6nd nyerte el. A m(v6szek kijzds kiiillitiissal
mutatkoznak be a Budapest Gal6ri6ban. A kiillitiis cimdt 6s tematikus keretet oveges J6lsef 1957-t6l

a Magyar Tel€viri6ban azonos cimen sugirzott, kdzkedvelt tudomdnyn6pszer(isit6 m(jsora adta. A

Kossuth-dijas fizikus, kdzismen nev6n oveges professzor ismeretterjeszt6 sorozata nemcs.k a

mindennapok r6szek6nt 16ttatta a bonyolult fizikai 6s 16m iai folya matokat, hanem szem6lyis6g6vel 6s

performativ el6adiismodjirnak fesztelensdgdvel mintegy beavatottii is tette a n6z5t. A sorozatban

bemutatott egyszeri, b6rki6ltal elv6gerhet6 6s megdrthetd kis6rletek testkozelbe hozt6k a

term6szettudom6nyos megfigyel6seket dsszegz6, iim a laikusok iltalgyakran hozz6f6rhetetlennek

t(n6 k6pleteket.

Oveges professzor kis6rletei nyomiin BarnafiildiAnna €s Sz6cs6nyi-Na8y Iorind tudom5nyos
fantasztikus vizsgii l6disa a o lya n k6rd€sekre keresik a vdlasrokat, hogy mi t6rtdnne akkor, ha a

tudomiinyos k6pletelet m0t5r8yakk6nt 6rtelme.nenk? Milyen k6pet ldthatunk, ha egy csillagiis2ati

tivcs6ben megfordul az alapfunkci6? Hogyan mUk6dik a kontextus6b6l kiemeh, fi2akai

tatrvanyszenls6get szeml6ltet6 rajz egy tetsz6le8esen kiv,la,ztott bibliai id6rettel p6rositva? ililyen
k6pet rdgzit a2 eg6sz napos expozici6 soran e8y szol6rgratikihoz hasonlatos fotoBrdfia a tech n ika ?

A Barnaf6ldi Anna rajr- 6s vade6mdve az oveSes professzor kis6rleteihez kdt6d6 reflexa6kon tIl
viiltozatos m6don kapcsol6dik az egykor 11899-1915) Budapesten m(kddtjtt uriinia Tudominyos
S2inhiiz sz6rako2tat6 ismeretterjeszt6 e16adiisaihoz. Sz6c56nyi-Nagy Lorind multim6dia install6ci6ja

ds a na l6g fot6so ro2ata a kdrnyezet csallaBiiszata16pt6kU itsszetijgg6seine k fe lt6 rk6 pezdseare tesz

kis6rletet. Me8ligyelesei 6s lekepez6sei olyan objektekre is meditativ folyamatokra f6kusz6lnak, mint

a csillagiis2ati tiivcs6 m6dauma, a csilla8ok relativ mozgdsa va8y a mo286sok iiltal fokoratosan

kirajzol6d6 p6lyaivek kdvet6se. Anal6E fot6sorozat6nak 16g2it6s6he2 egy s2oliirSrafikdhoz hasonlatos

fotogriifiai m6dszert is kikiserletezett. A ki5llit6 fiatal mUv6szek Sltal k6szitett tudomiinyos reflexi6k

sz6leskdrU 6rdekl6d€sre tartanak s2iimot, a kiiillitiis me8nyit6sa 6ta, ttjbb tucat 6vodiis €s iskoliis

csoport jelentkezett be m[2eum 6s m (v6s2et peda868ia i fo8la lkoziisokra, valamint olyan tudomirnyos

m6diumok is interjikat 6s t6v6 felvdteleket kdszitettek a kiiillh6 m(v€szekkel6s a kuriitorral, mint az

(let 6s Tudomiiny cim0 foly6irat, 6s az MTV Mindennapi kis6rleteim cimii mUsora.



Ez[ttal szeretn6nk megkdszdnni a Tisztelt NKA Szakmai Kurat6riumnak a ki6llitds t6mogatiis,t, amely
jelent6sen hozzejarult a ki6llit6s l€trejdtt6hezl

Zsikla M6nika
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