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A BTM-Budapest Galeria - Budapest F6v6ros 6s Eur6pa sziimos f6v6rosa, valamint miiv6szeti
szempontb6l jelent6s v6rosa kitzdtt miikdd6 cserekapcsolat kerctdben -1989 6ta fogad kiilftildi
miivdszeket budapesti alkot6telep€n a ket miiteremlakisiban, - a VII. ker. Klauzal ter 2. IL ds III.
emeletEr - egy, illetve kdt h6napra, €s a viszonoss6g alapj6n, igy magyar miivdszeket kiild ki az
eur6pai paltrervdrosok alkot6telepeire. (B€cs, Salzburg, Krems, Freising, Lisszabon, Piirizs,
Stasbourg, Helsinki 6s Gyergy6szirhegy).

A budapesti miiv6szteleppel a delegalt kiilliildi miiv6szek igen eldgedettek, igy az 6ket kiild6
partnervrirosok is. J6 a1kot6 lehet6s6get biztositr.mk munkajukhoz €s a magyar miiv6szekkel val6
megismerked6siik rev6n gyakan kiiziis ki6llitdsokon vesznek reszt, valamint egydni ki6llitdst
rendezhetnek a BTM-Budapest Gal6ri{ban, de tdbb mes magyarorszrigi kirillit6helyen is.
A magyar miiv6szek besz6mol6ib6l is kideriil, hogy a kint tiiltdtt id6 alatt, ide6lis kiiriilm6nyek
kiiziitt tudtak alkotni, j6 szaknai kapcsolataik 6s szep miiv6sz bar6ts6gaik alakultak ki, teh6t az
utaz 6suk nagyon hasznos volt a p6ly6juk fejl6d6se szempontj6b6l. A kiilftilddn tdltiitt egy vagy kdt
h6napnak az €lm6nyei hosszir €vek utdn is hatnak 6s megielennek a munkriikban.

A program hasznoss6g6t mutatja, hogy 6w6l {r,re tijbb, az ut6bbi 6vekben mrir 200 kiiriili magyar
miivEsz p6lyAzott.
Ez6rt meggy6z6d€siink, hogy e progam fenntat6sa €s folyamatos fejleszt6se a kortars magyar
kdpziimiiv€szet kiilftildi megismertet6se, minden magyar k6pz6mtvesz, Budapest 6s az orsz6g 6rdeke
egyarant.
Ennek szellem€ben munkrilkodv4 az ut6bbi dvekben mrlr 13-16 miiveszt tudtunk "cserelni", igy
eddig 2018-al bez6r6an 403 magyar miivesz kiilfiildi tanulmdny ftjat tettiik lehet6v6 a felsorolt
viirosokbafl.

A 2018-as 6vben a zsiiri ddntdse alapjdn a 191 p6ly6z6 kiizill a kiivetkez6 14 magyar miiv6sz utazhat
a parher viirosokba:
A 2018-as pelydzat nyertesei
B6cs: 2018. augusztus I - augusztus 30. I Dob6 Bianka
2018. szeptember 1 - szeptember 30. Fajgern6 Dudris Andrea
Salzburg: 2018. janu6r I januer31. Murdnyi M6zes
2018. m6rcius 1-m6rcius 30. lSzentesi Csaba
201 8. mircius I - m6rcius 30. I Moln6r Judit Lilla
Krerns: 2018. m6rcius I - mdrcius 30. I Kov6cs Krist6f
Freising (Schatlof): 2018. m6rcius I - rulilcius 30. Fridvalszki Mrirk
Pdrizs: 2018. m6jus 4 -jilius 4. (2 h6nap) | Siiveges Rita
Strasbourg:2018. mdjus 1-mdjus 31. Szemzi Zs6fia
Lisszabon: 2018. jrinius 2 -jtnius 31. Szrisz Lilla
20l8.jri l ius I -jt l l ius 30. lSzab6 Esner Agnes



Helsinki (Vantaa): 2018. jrjlius 1 jrilius 30. lVekony Dorottya
Gyeryy6sztuhegy 2018. jnlius 1-jilius 15. (2 hetes) lSomogiLaura
20l8.jflius I jilius 15. (2 hetes) | Keller Diana

Ezen kiviil, a kdlcsdndss6gi meg6llapodrls szerint. a kiilfdldi miiv6szek itt hagyhatnak egy
miialkotest, arnivel a F6v6rosi Kept& Nemzetkiizi Kort6rs gyiijtem6nye gyarapszik folyamatosan.
Sok alkot6 a miiv€sztelep ihlet6 kiizeget Budapestet v6lasztja t6mdu1. Az itt hagyott miiveket a
Budapest Gal€ria munkatA$a minden 6vben 6tadja Fitvarosi K6pt6r gyiijtem6ny6nek.
A magyar miiv€szek is ugyanakkor ig6ny szerint a partner vitosokbaa hagyhatjrik egy-egy
alkotiisukat, a magyar miivdszetjelenl6tdt er6sitve ezzel a kiilfiildi gyiijtemdnyekben.

Az program NKA {ltal t6mogatott id6szak6ban, a BTM Budapest Galeria a miiterem lakrisaiba a
ktjveLkez6 hilGjldi miivdszeket fogadn*:

Cs6ka Szilerd Zsolt - MarosvAs6rhely
Alja Piri - Becs
Elisabeth Wieder - Salzburg
SebastiaoLopez Lisszabon
Bemhard Rappold - Ikems
Jan Heinonen - Helsinki
Barbara Bulhao - Lisszabon
Paul Eckschlager - Salzbrrg /2 h6nap/
Viola Kiiriisi - Strasboug
Chdstelle Tea Piizs /2h6mpl
F ercAcz Zoltin - G y er gy 6 szirhegy
Sabine Jelinek - B€cs

A BTM-Budapest Gal6ria nemzetkijzi miivEszcsere programj6ban az ide6rkez6 kiilfiildi miiv6szek
kiilt6 penzt kapnak szem6lyi juttat6skdnt, 6s kiiliin 6sszeget szakmai anyag vds6rlisrira.
A fenti n6vsorban szerepl6 12 kiilliildi miivesz 14 h6napjdnak kdltsegeit tudtuk fedezni az NKA
t6mogatds6b6l.
A BTM-Budapest Gal6ria miivdszcserevel kapcsolatos kdltsegeihez tartozik mindezeken kiviil m€g a
miiteren lak6sok eg6sz 6ves fenntart6si kdltsdge is.

A miiv6sztelep term6szetesen kiilcsiiniissdgi alapon miikddik.
igy a magyar miiveszek is sz6116st, mfitsrmet, napidijat, 6s anyagvrsirlAsi kdltseget kapnak a
vend6gl6t6 vdrost6l.
A parher viirosok ezt igy megfelel6nek tartjrik, ez6rt bizunk a miiveszcsere sikeres, tovAbbi
folytatdsdban.

2014-15-ben is folyattnk ad a 2012-benkezd6ddtt hagyomAnl, hogy a Nagy Didfa utceban l6v6
Massolit angol nyelvii kdnlvesbolt 6s k6v6z6 gal6riajaval olyan megdllapodest kdtdttiink, hogy a
milv€sz cserdben r6sztvev6 kiilfiildi miiv6szeknek id6r61-id6re rendeznek egy-egy ki6llitrist a
kdnyves bolt gal6ri6j6ban. A megnyit6ka mindig eljitttek, tiibbek kdziitt azok a magyar miiveszek is,
akik a csere program keret6ben korebban az itt kir411it6 mijv6sz vrirosaiban voltak.
A kiilfdldi miiv6szek ddlnek emek a bemutatkoz6si lehet6segnek is, hiszen a celjuk egfel6l
Budapest atrnoszferiijit, kultur6lis lehetiisdgeit megismemi, ennek hatesa alatt nFgodt kdriilm€nyek
kdziitt alkotni, m6sfel6l viszont, lehet6seg szeritt a sajiit miiveszetiiket is megismertetni a
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budapestiekkel. A BTM - Budapest Galeria celja pedig az, hogy minden segitsdget megadjon ahhoz,
hogy a kiilfitldi mtvdszek kapcsolatba kedljenek a magyar kultur6val, bekapcsol6djanak a budapesti
miiv6szeti 6letbe 6s igy bardtokat talaljanak a magyar kfuz6miiv€szek kdziitt. Tapasztalataink szerint
ezek a bardts6gok 6vek ut6n is fo$at6dnak 6s segitik a magyar mriveszet bekapcsol6d6s6t az eudpai
miivdszet v6rkeringds6be.

Tudjuk, hogy az o$z6gok k6ztttti j6 kapcsolat szem6lyes kapcsolatokon keresztiil szdv6dik. A
kilfildi mtvdszek itt sz6mos szaknai 6s szern6lyes badtot szereznek, akikkel ajiiv6ben is tartj6k a
kapcsolatot. Gyakmn visszal6togatnak ide. Egysz6val, baritkent mennek el €s banitaink maradnak a
jiiv6ben is.
Ezfton is megkdsziinjiik a Nemzeti Kultur6lis Alap t6mogatAs{it, amivel jelent6s m&tekben j6rultak
hozz6 a miiv6szcsere program sikeres folytatdsdhoz.

Budapest, 2018. m6jus 25.
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Mell6klet:

A progamban 2017-18 k6ziitt reszt vett k fiildi miiveszeknek a F6vArosi Kcptfu sz6mfua itt hagyott
munkAinak a jegyz€ke.
A kiilfdldi miiv6szeknek a Massolit Gal6ri6ban rendezett ki6llitdsainak 6s a Klauz6l ted miiteremben
k6sziilt fot6inak dokumen&ici6i a
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