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Elszámolás és beszámoló

Tisztelt Igazgatóság!

A Budapest Galéria Lajos utcai kiállítótermeiben 2019. január 24. és március 10. között
látható Ajándék című csoportos kiállítást Mélyi József nyitotta meg. Megnyitóbeszédében a
művészettörténész utalt a potlacs szertartás hagyományára és kihangsúlyozta az
ajándéktárgyak mágikus jellegét.
A 18 magyar művészt bemutató csoportos kiállítás annak az évente megrendezett kiállítássorozatnak a negyedik része, amely 2015 óta a kiállított alkotások közös jegyeként a művészi
alkotófolyamatnak egy-egy típusát jelöli meg. A közös jegy jelen esetben a művek készítője
és birtoklója közötti személyes kapcsolaton túl, a készült alkotás időnként konkrét időhöz,
esetleg élethelyzethez köthető volta. Az ekképpen készült műalkotások sokszor az ajándékban
részesülő fél alapos, mély ismeretét is magukba foglalják. Jelen bemutatásukkal a kiállított
tárgyak szinte kivétel nélkül először kerülnek ki a privát szférából a nyilvánosság elé.
Értelmezhetőségükhöz fontosnak tartottuk, hogy az ajándékozás hátterének történetét is
megismertessük a közönséggel.
Kiállító művészek: Antal Balázs, Chilf Mária, Csató József, Cseh Lili, Eperjesi Ágnes,
Jagicza Patrícia, Kovách Gergely, Martin Henrik, Mátrai Erik, Pacsika Rudolf, Süveges Rita,
Szabics Ágnes, Robotto – Szabó Ottó, Szalay Péter, Szász György, Szemző Zsófi, Várnagy
Tibor, Várnai Gyula
A kiállításhoz készült leporelló, mely minden kiállító művész alkotásának színes
reprodukcióját és a kurátori szöveget tartalmazza, digitális verzióját a beszámolóhoz
illesztettük.
A kiállítás nyitva tartása alatt meghirdettünk kurátorok és művészek által tartott tárlatvezetést,
emellett több csoport külön is jelentkezett kurátori tárlatvezetésre. Szabics Ágnes és Tóth
Anna múzeum pedagógusok óvodás és iskolás csoportokat fogadtak tanítási időben. Továbbá
Szabics Ágnes az Óvónőképző hallgatói számára tartott módszertani gyakorlatot a kiállítás
apropóján.
A kiállításról több kritika is megjelent: Dékei Krisztina a Magyar Narancsban, Margl Ferenc
az ÚjMűvészet online-ra, Fülöp Luca a Kortárs Online-ra írt és a MagyarHírlap.hu is
beszámolt a tárlatról. Valamint a helyszínen riportot készített a Bartók Rádió és a Hegyvidék
Televízió.
A kiállítás megvalósításához és a hozzá kapcsolódó leporelló elkészítéséhez nagyban
hozzájárult az Önök támogatása, különösen a kiállításhoz kapcsolódó kommunikációs

anyagok grafikai tervezésével, nyomdai kivitelezésével és a szakmai anyagokkal járó
kiadások fedezetét segítette. A megvalósításáról készült enteriőrfotókat a beszámoló
levelünkhez mellékeljük.
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Köszönettel:
Szabó Ádám, Szegedy-Maszák Zsuzsanna,
a kiállítás kurátorai
linkek:
http://www.ujmuveszet.hu/2019/02/ajandekotletek-haladoknak/
https://www.kortarsonline.hu/aktual/kepzo-ajandek.html
https://www.magyarhirlap.hu/kultura
Budapest Galéria honlapján:
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