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F6v6rosi K6pt6r

A kort6rs miivek szerzemdnyez6sire kiirt pfllyhzaton elnyert 650.000 forint triLmogat6ssal Esterhazy
Marcell: Pieta (Joseph Beuys) cimii, 2017 -18 fordul6jrim k6sz0lt grafikai lapj6t tudtuk megvrlsrirolni.
A trirnogatrist ezriton is kdszdnjtik.
Esterhiizy Marcell (1977) munk6iban mindig fontos szerepet jAtszott a csal6di archiwm kutat6sa es
a mrilt feldolgoz6sa. Vizurilisan megjelenitett oknyomoz6 stratdgi6jrit, amellyel egy ennfre
k6zismert csal6d t6rt6netdhez viszonyult, az acb Gal6ri6ban rerrdezell Farkasvalcdg cimrj
kiAllit6san lethattuk. Az itt - 2017 v6gen, 6desapja, Esterh6zy P6ter hal6la utiin - ki6llitott 5 reszes
Pi6ta-sorozatnak ez a darabja, ahogyan a teljes sorozat er6s miiv6szettdrt6neti 6s bibliai
utal6srendszerrel bir, mindeglk darabja Pi6ta-parafiri.zis. A Mriria-figurriLk n<ialakjai az Eslerhtay
csal6d archinrm6b6l szrirmaznak, mig a Krisztus helyzet6ben levti f6rfialakok kiil<inb6z<i fot6kb6l

montiroz6dtak 5ssze.
Az iiltalunk megvas6.,rolt, Joseph Beuys alcimet visel6 lap ferfialakja Beuys 1952-ben k6sziilt
plasztik6jrinak
kompozici6j6.ra utal egyszerre ironikusan, ugyanakkor fajdalommal telitve.
-Esterh{zy
Marcell a szemelyes gy6szt a mtiv6szettdrt6neti utal6sokkal kollektiv szintre emelte.
A Kiscelli Mfizeum - F6vrirosi K6ptar kortiirs szerzem6nyez6s6ben a a 2000-es 6vek mrisodik
fel6ben kezdodtitt a fot6 alapri, vagy a fot6t innovativ m6don haszn6l6 mtivek gyrijt6se. Az ut6bbi
6vekben is sikeriilt nehriny fontos miivel gyarapitani ezt a kiilSnleges gytijtem6nyi egys6get. 2016ban Gerhes Gitbor Neue Ordnung sorozatti.nak tit darabj6t viisrlroltuk meg. Ladik Katalin B lackshave
Poen (1978) cimii kritikai perfbrmanszanak 1979-es budapesti, Fiatal Mtiveszek Klubj6ban
megrendezett bemutat6j6r6l k6sztilt vintage fot6k pedig 2019-ben kertiltek a gydtemenybe. Szintdn
2019-ben tudtuk megszerezni Hajas Tibor 1980-as Mak6i mapp6jrit es Szacsva Y P6l Reprojecio
XVI cimri alkotasat. A fot6 alapri mriveknek ebbe a soriba illeszkedik Esterh:izy Marcell munk6ja,
amely mtiv6szt kepviseli a fiiv6rosi gytijtemenyben.
A mti K.M. 2O2O.15.l.leltii,ri sz6mon keriilt belet6roz6sra a Budapesti Tdrt6neti Mizeum, Kiscelli
Mrizeum - Fovri.rosi K6ptar leltark6nyv6be, a lelt6rk6nyv 88-89. oldal6t a bejegyz6ssel mell6keljiik.
a
Elhelyezesre a K6pt6r Grafikai Gyiijtem6ny6nek rakt6r6ba kertilt. A nagyobb k6z6ns6g szim6ra
bemutatni'
F<ivrirosi K6ptrir mrlr miik<ido facebook oldalan a,,Gyarapodunk" sorozatban tudjuk
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