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Tisztelt Igazgatóság! 
 
 
A BTM-Budapest Galéria – Budapest Fıváros és Európa számos fıvárosa, 
valamint mővészeti szempontból jelentıs városa között mőködı cserekapcsolat 
keretében –1989 óta fogad külföldi mővészeket budapesti alkotótelepén a két 
mőteremlakásában, - a VII. ker. Klauzál tér 2. II. és III. emeletén - egy, illetve két, 
hónapra, és a viszonosság alapján, így magyar mővészeket küld ki az európai 
partnervárosok alkotótelepeire. (Bécs, Salzburg, Krems, Lisszabon, Párizs, 
Strasbourg, Stuttgart, Helsinki és Gyergyószárhegy). 
 
A budapesti mővészteleppel a delegált külföldi mővészek igen elégedettek, így az 
ıket küldı partnervárosok is. Jó alkotó lehetıséget biztosítunk munkájukhoz, és a 
magyar mővészekkel való megismerkedésük révén gyakran közös kiállításokon 
vesznek részt, valamint egyéni kiállítást rendezhetnek a BTM-Budapest 
Galériában, de több más magyarországi kiállítóhelyen is. 
A magyar mővészek beszámolóiból is kiderül, hogy a kint töltött idı alatt, ideális 
körülmények között tudtak alkotni, jó szakmai kapcsolataik és szép mővész 
barátságaik alakultak ki, tehát az utazásuk nagyon hasznos volt a pályájuk 
fejlıdése szempontjából. A külföldön töltött egy, vagy két hónapnak az élményei 
hosszú évek után is hatnak és megjelennek a munkáikban. 
 
A program hasznosságát mutatja, hogy évrıl –évre több, az utóbbi években már 
200 körüli magyar mővész pályázott. 
Ezért meggyızıdésünk, hogy e program fenntartása és folyamatos fejlesztése a 
kortárs magyar képzımővészet külföldi megismertetése, minden magyar 
képzımővész és Budapest érdeke egyaránt. 
Ennek szellemében munkálkodva, az utóbbi években már 15-17 mővészt tudtunk 
“cserélni”, így eddig, 2015-el bezáróan 340 magyar mővész külföldi tanulmány 
útját tettük lehetıvé a felsorolt városokban. 
 
 
 
A 2015-ös évben a zsőri döntése alapján a 117 pályázó közül a következı 15 
magyar mővész utazhatott a partner városokba: 
Bánföldi Zoltán és Rabóczky Judit ( ı tavaly is nyert, de nem tudott elutazni, így a 
szavazatok szerint soron következı pályázó Korodi Luca utazhatott helyette. Ezért 
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Rabóczky Judit újra pályázhatott) Bécsbe, Széri-Varga Géza, Szentesi Csaba és 
Verebics Ágnes  Salzburgba, Szigethy Anna Kremsbe, Koós Gábor és Kútvölgyi-
Szabó Áron Stuttgartba, Fátyol Viola Párizsba, Gallov Péter Strasbourgba, Illés 
Zsófia és Pecsics Mária Lisszabonba, B. Páger Bernadett Helsinkibe, Basa Anikó 
és Kelemen Dénes Lehel Gyergyószárhegyre. 
 
 
Ezen kívül, a kölcsönösségi megállapodás szerint, a külföldi mővészek itt 
hagynak egy-egy mőalkotásukat, amivel a Fıvárosi Képtár Nemzetközi Kortárs 
győjteménye gyarapszik folyamatosan. Sok alkotás a mővésztelep ihletı közegét 
Budapestet választja témául. Az itt hagyott mőveket a Budapest Galéria 
munkatársa minden évben átadja a Kiscelli Múzeumban a győjtemény számára. 
A magyar mővészek is ugyanakkor a partner városokban hagyják egy-egy 
alkotásukat, a magyar mővészet jelenlétét erısítve ezzel a külföldi 
győjteményekben.  
 
Az  program NKA  által támogatott idıszakában, 2014. 03. 01- 2015. 07. 01.  
között a BTM Budapest Galéria a mőterem lakásaiba a következı külföldi 
mővészeket fogadtuk: 
 
Andreas Werner – 2014. Krems 
Tina Kohlmann – 2014. Frankfurt 
Klaus Taschler – 2014. Salzburg 
Felix Pöchhacker – 2014. Salzburg 
Doris Moser – 2014. Salzburg 
Sophie Dvorak – 2014. Bécs 
Bruno Cidra –2014. Lisszabon 
Filipa Roque – 2014. Lisszabon    
Janne Siltanen – 2014. Helsinki 
Christian Hutzinger – 2014. Bécs 
Martin Keindl – 2014. Salzburg 
Célie Falieres – 2014. Strasbourg 
Ferencz Zoltán – 2015. Gyergyószárhegy 
Veronika Lucia Gahmel – 2015. Bécs 
 
Irena Eden – 2015. Bécs 
Joseph Marsteurer – 2015. Krems 
Daniel Toporis – 2015. Salzburg 
Pokorny Attila – 2015. Marosvásárhely 
Catarina de Oliveira – 2015. Lisszabon 
 
 
 
 
 
A BTM-Budapest Galéria nemzetközi mővészcsere programjában az ideérkezı 
külföldi mővészek költı pénzt kapnak személyi juttatásként, és külön összeget  
szakmai anyag vásárlására. 
A fenti névsorban szereplı elsı 14 külföldi mővész költségeit tudtuk fedezni 
az NKA támogatásából. 
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A BTM-Budapest Galéria mővészcserével kapcsolatos költségeihez tartozik 
mindezeken kívül még a mőterem lakások egész éves fenntartási költsége is. 
 
A mővésztelep természetesen kölcsönösségi alapon mőködik. 
Így a magyar mővészek is szállást, mőtermet, napidíjat, és anyagvásárlási 
költséget kapnak a vendéglátó várostól.  
A partner városok ezt így megfelelınek tartják, ezért bízunk a mővészcsere 
sikeres, további folytatásában. 
 
2014-15-ben is folytattuk azt a 2012-ben kezdıdött hagyományt, hogy a Nagy 
diófa utcában (a Klauzál tér sarkán) lévı Massolit angol nyelvő könyvesbolt és 
kávézó galériájával olyan megállapodást kötöttünk, hogy a mővész cserében 
résztvevı külföldi mővészeknek idırıl-idıre rendeznek egy-egy kiállítást a 
könyves bolt galériájában. A megnyitókra mindig eljöttek, többek között azok a 
magyar mővészek is, akik a csere program keretében korábban az itt kiállító 
mővész városaiban voltak. 
A külföldi mővészek nagyon örültek ennek a bemutatkozási lehetıségnek is, 
hiszen a céljuk egyfelıl Budapest atmoszféráját, kulturális lehetıségeit 
megismerni, ennek hatása alatt nyugodt körülmények között alkotni, másfelıl 
viszont, lehetıség szerint a saját mővészetüket is megismertetni a budapestiekkel. 
A BTM Budapest Galéria célja pedig az, hogy minden segítséget megadjon 
ahhoz, hogy a külföldi mővészek kapcsolatba kerüljenek a magyar kultúrával, 
bekapcsolódjanak a budapesti mővészeti életbe és így barátokat találjanak a 
magyar képzımővészek között. Tapasztalataink szerint ezek a barátságok évek 
után is folytatódnak és segítik a magyar mővészet bekapcsolódását az európai 
mővészet vérkeringésébe.  
 
Tudjuk, hogy az országok közötti jó kapcsolat személyes kapcsolatokon 
keresztül szövıdik. A külföldi m ővészek itt számos szakmai és személyes 
barátot szereznek, akikkel a jövıben is tartják a kapcsolatot. Gyakran 
visszalátogatnak ide. Egyszóval, barátként mennek el és barátaink maradnak 
a jövıben is. Ezzel jó hírünket viszik Európába és így az országimázs 
alakításában biztosan hiteles és pozitív szerepük van. 
 
Ezúton is megköszönjük a Nemzeti Kulturális Alap értı támogatását, amivel 
jelentıs mértékben járultak hozzá a mővészcsere program sikeres folytatásához. 
                                       
Budapest, 2015. július 28. 
 
                                                                                     Tisztelettel: 
 
 
                                                                       Török Tamás 

osztályvezetı 
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