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2019. m6rcius 8. 6s mdjus 19. kdzott az NKA tiimoBatdsiival keriilt megrendez6sre a

Budapesti Tdrt6neti M(zeum - tij Budapest Gal6ria Biiln5ban taldlhat6 kiSllit6te16ben Cstirg5

Afila M ozgdste rek cim( kiiill itdsa.

A hazai kortdrs k6pz6mfiv6szet egyik nemzetkttzileg is legismertebb alkot6jiinak korai, a

kilencvenes 6vek elej6n szuletett munk6it6l a legtijabbakig sz6mos ismert, ritk5n ldtott ds

korSbban m6g be nem mutatott m(iv6t gy(jtdtttik egybe, liithat6v6 t6ve a m(vek kira.izolta

intellektudlis felfedez6rit szertedgaz6, de egyszersmind leny(gciz6en konzekvens mivoltdt.

csdrg6 Attila 2009-es, a Ludwig Mizeum - Kortdrs Miiv6szeti Mdzeumban megrendezett

retrospektiv t6rlata dta a hazai kcizons6g csak kisebb kiillitiisok alkalmdval taldlkozott

m(veivel, igy egy 6vtizeddel az emlitett dtfog6 t5rlat utdn, m(veinek bemutatdsa

hidnyp6tl6nak tekinthet6.

csdrg6 iitalakitott h6tkciznapi tSrgyakb6l 6s mechanikai alkat16szekbSl ap16l6kosan

megtervezett vagy a ,,p16biilkozils 6s kudarc" mddsze16nek segits696vel meg6pitett

szerkezetei nem csak a kisdrletek eredm6nyeit, de a2 oda vezetS utat is megmutatjiik.

Munk6i tSvol16l sem csupdn fizika.lelens6gek 6s a term6szettudom5nyok tcirv6nyeinek

demonst16ci6s eszkdzei, sokkal inkiibb gondolkodSsi folyamatokba bevezet5 kis6r5k.

Hat6rhelyzetek kirajzol6i, a geometria, a mechanika szabiilyait kiivet6, de olykor azoknak

ellentmondani liitsz6 konstrukci6k, pillanatnyinak t(n6 egyenstlyi helyzetek fenntart6i.

MunkSi szii ks6gsze r(s6ge k 6s ellentmonddsok tal6lkozdsai, a v6letleneket megragadd,

funkciondlisan megtervezett m(tdrgyak, amelyek kis6rleti jellegtk mlatt egyszeriek 6s

egyediek: mintha itt 6s most elSszcir vdltak volna megval6sithat6kkd, szeml616b6l

szemtandvd avatva a ldtogatdt. Szabdlyok 6s tdrv6nyszer(s6gek ismeret6ben a kiizttik l6v6

teret kutatja 6s veszik birtokba.

A ki6llitdsi koncepci6 kialakitdsakor 6s a mfivek v6logatds6n5l fontosnak tartottuk, hogy

kirajzol6djanak az 6letm( azon dsszeftigg6sei, amelyek a korai, m69 egyetemi 6vek alatt

k6szitett 6s az utdbbi 6vekben sziiletett munkSkat is meghat6rozzdk. Csorg6 Attila 6vtizedek



dta konzekvens m6don foglalkozik a vildg 6s iSbriizolhat6sdgdnak nagy k6rdeseivel, legyen sz6
a ktikinbciz6 id6szem l6letekrSl, er5terekr5l, a perspektivd16l vagy a mozgdsba hozott
geometriSr6l. Mivel a m(v6sz a kis6rletek m6gdttes6t is liithat6vd teszi a munkdiban, igy azok
rendkivul kdzonsegbar5tak, bevonj:ik a l6togat6t az els5 pillant:isra taldn bonyolultnak t(n6,
term6szettudomii nyos fe lkesz ti ltseget sejtet6 m(vekbe.

A kidllit:is nyitva tartdsa alatt szdmos nyilvdnos vezet6st tartottunk - kett5t ezek koziil a
mfv6sz vezetett -, di6kcsoportok 6rkeztek (m(v6szeti k6pz6sb5l 6s mdshonnan is), valamint
m(v6szetpeda969iai fogla lkozaiso kat rendezt[ink, hdrom korcsoportnak. Mindegyik egy fiktfv
tort6net segits6g6vel mutatta be a kiiillitott alkotdsokat a fiataloknak; a legkisebbek egy
ldthatatlan mdgus16l sz6l6 mes6t hallgathattak meg, a nagyobbak egy elk6pzelt bfv6sziskola
n<ivend6keik6n, illetve egy fizikai kutat6int6zet munkatdrsaik6nt m6lytilhettek el a
kiiillitdsban. A gyerekek a m(vekrdl sz6l6 besz6lget6s mellett rajzoltak, festettek, tdrgyakat 6s
maketteket k6szitettek. A programokra egy 6vodai, tizenh6rom 6ltaldnos iskolai 6s h6rom
gimndziumi csoport jelentkezett. A ki6llitdson mrizeu mpeda969iai workshopokat tartottunk a
Moholy-Nagy M(v6szeti Egyetem valamint az EITE Tanitd- 6s 6v6k6pzd Kar hallgat6inak.
Mijus 4-6n a Pet6 lntdzettel kdzdsen integrdlt csalddi d6lel6ttcit, miijus 7-6n pedig szakmai
napot szerveztiink tandroknak 6s m(zeumpedag6gusoknak. A kidllit6s csaknem 2OO0
l6togat6t vonzott.

A Mozgdsterek-r5l r6szletesen beszdmolt a M(6rt6, a Balkon, az artportal, a fotdklikk, de
szdmos on- 6s offline kulturiilis rjjs6g is tdj6koztatott 16la.

sajniilatos mddon a kiiillitdst a tervezettn6l egy h6ttel el6bb kellett bezdrnunk, a Bdlna
hirtelen bek6vetkezett eladdsa miatt kdnyszerriltUnk erre, a kikdltdz6sre nagyon rdvid
hatdrid6t kaptunk.

A kiiillitiishoz k0l6n magyar es angol nyelv(i katal6gus k6szi]lt ibooks es pdf formdtumban,
amely letdlthet6 az aldbbi oldalakr6l:

htlo: / /budaoestea leria. h /u i/kiadvanvok/ orgo-attila-moz terek/

A kidllitiis megvaldsitiis6hoz 6s az e-book katal69us megval6sitiis6hoz jelentds m6rt6kben
jiirult hozzi az NKA tiimogatiisa, amelyet eziton kriszcintink meg.

KOszt nettel:

Er6ss Nikolett, a kiSllitds kurdtora

Cr^ ,tl

Budapest, 2019. jUlius 11.


