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A Kiscelli Mrizeum - F6viirosi K6pt6r miik<iddsdben a gyrijtem6nyi ds a ki6llitrisi munka szorosan

Osszekapcsol6dik. Az elmrilt dvekben n6h6ny Franciaorszrlgban 616 miiv6sz, kd,zt[ik Vera Molnar

egy-egy miiv6t sikeriilt a gyrijtem6ny szilmira megv6s6rolni. A miit6rgy szerzemdnyezdssel

egyid6ben mertilt fel egy Vera Molnar-ki6llitris rendezdsdnek az 6tlete a 5z6llosi-Nagy - Nemes-

gyrijtemdnybol, ahol egy szinte a teljes 6letmrivet fel6lel6 Vera Molnar-mitdrgyanyag talilhat6.

Ezek mellett el6szdr voltak l6that6ak a mfizeumi fj szerzemdnyek.

Vera Molnar nemcsak napjaink k6pzomiiv6szet6nek egyik kiemelked6 alkot6ja. de meghat6roz6

jelentosdgti el6futira is. A mtivdsztmdr az dtvenes-hatvanas dvekben foglalkoztatta a,,machine

imaginaire" , az embert helyettesit6 gdp ds a mtiv6szet <isszefiiggdsdnek a kdrddse. A hatvanas 6vek

vdg6tolmeglanult programozni, s szdmit6gep 6ltal gener6lt miiveket hozott letre, ezdrt a nemzetkd,zi

szintdren is a komputermtivdszet egyik megrijitojakdnt tartjikszdmon. Etet-iir6nek besorol6sa

egyik vagy mrlsik kateg6ri6ba azonban cseppet sem ilyen egy6rtelmti. Szorosan vdve nem tartozik

sem a konkr6t, sem a geometrikus absztrakt kdnyzathoz, ugyanis aliltszat ellendre alkot6sai nem

felelnek meg sem az egyik, sem a m6sik kateg6ria szigonian vett krit6riumainak. Nem konkr6t, mert

mdrtdktart6an, de elt<;k6lten rirgja fel annak merev szab6,lyait, ds klasszikus 6rtelemben nem

tekinhet6 a geometrikus absztrakt kdpviseloj6nek sem, mivel tdbbnyire nem form6kkal dolgozik,

hanem vonalakkal. Ezek a vonalak form6l6dnak keze alatt egyszeni geometriai idomokk6.

A ki6llft6son a Kiscelli Mfzeum Orat6rium:lban 6s az ahhoz kapcsol6d6 eloterekben a

mtiv6szn6 munk6ss6g6t h6rom csoportra osztva mutattunk be. A legkor6bbi ds legfrissebb munkilk

mintegy feliitdsk6nt a bejrirati szakaszba keriiltek, ahol nem csak a ritkasdgszflmba meno, s a

mtiterembentalillt l95l -es korai grafikrit ds a jSt6kos legfjabb kisdrleteket tekinthettdk meg a

l6togat5k, de sz6mos filmet, fot6t is, melyek betekint6st engedtek az alkot5folyamatba, s ktizelebb

hoztrlk Vera Molna lenyugozo szem6lyisdg6t is. Az Orat6rium el6tti folyosot az egesz 6letm[ivdn

rltivelo hommage-oknak szenteltiik, az orat6riumi r6szen pedig az 17o rendetlenseg, az algoritmikus

gondolkod{st ttikrdz6 grafik6k, livrimage-ok kaptak helyet, kiegdszitve a Sztill6si-Nagy - Nemes-

gyiijtemdny kiilonleges darabj6val, egy Vera Molnar 6ltal tervezett sz6nyeggel.



A kirillftrishoz sz6mos mfzeumpedag6giai program csatlakozott, jelentos volt a

sajt6megjelen6s is. Osszesen l6 alkalommal rendezttink gyrijt6i/kur6tori t6rlatvezetdseket, majdnem

l0 egyetemi csoportot kfsdrttink vdgig a tdrlaton. A kirillitris mintegy 2000 litogat6t vonzott.
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