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Szakmai beszámoló
Lét-szekvenciák
Vajda Lajos Múzeum, Szentendre
2017. szeptember 15. – október 29.
A klasszikus és kortárs szentendrei művészek munkáiból válogatott Lét-szekvenciák című
kiállítás a 2017. évi Art Capital keretében nyílt meg, és koncepciója összhangban volt
annak Otthon, otthontalanság tematikájával.

A tárlat helyszíne, a Vajda Lajos

életművének bemutatása céljából alapított Vajda Lajos Múzeum nyújtotta azt az
alapgondolatot, hogy Korniss Dezsőnek az a kompozíciója kerüljön fókuszba, amely az
1935 és 1936 nyarán a Vajda Lajossal

közösen

végzett szentendrei, valamint

szigetmonostori gyűjtőmunka során született meg. Ez a két nyár mindkét művész
életében egy különleges, de nagyon rövid életű harmóniát jelentett, amikor szegényes
létformájuk ellenére is otthon érezték magukat
szűkebb környezetükben, Szentendrén
közeli

Szigetmonostoron.

érzékletesen
Szigetmonostori

kifejeződött

Ez
Korniss

csendéletének

és a

rendkívül
Dezső
egyszerű

motívumaiban, amelyeknek lebegő univerzumát
a mediterrán világot jelképező kék színmező
fogja körül.
A kiállítás olyan alkotásokat gyűjtött egybe, amelyek a következő, Korniss Dezső
festményén megjelenő motívumok és az azokhoz fűződő további életelemek köré
rendeződtek: ház, ablak, ég, templom, család, termőföld, vegetáció, fény, asztal,
táplálék, természet, utazás. A műalkotások révén nyomon követhettük, hogyan erősödik
meg a konkrét valóságelemek egzisztenciális mélysége, mi módon alakulnak át
jelképekké, és miképpen válnak létezésünk helyét meghatározó jelszerű koordinátákká.
A kortárs és néhány klasszikus művész munkái a következő szekciókba rendezve jelentek
meg: Több mint otthon, Házak, sorsok és emberek, Otthon-metaforák, Otthon az
univerzumban. A hagyományos festmények, plasztikák mellett grafikák, textilművek,
printek, üvegplasztikák, kovácsoltvas szobor, installációk, videófilmek kerültek egymás
mellé, így a művészet különféle műfajai egyaránt képviselve voltak.
A szentendrei művészeti hagyományokra Korniss és Vajda művein kívül Szántó Piroska,
Bálint Endre, Barcsay Jenő, Czimra Gyula, valamint a nemrégiben elhunyt Deim Pák

műveivel utaltunk, és ezzel sikerült a múlt és a jelen közötti folytonosságot bemutatni.
Zömében azonban kortárs alkotókat kértünk fel a részvételre.
A két szinten több teremből álló kiállítótér és posztamensek előkészítésén kívül a
videófilmek lejátszásához a kábelvezetéseket kellett megoldani. A digitalizálás révén régi,
archív filmanyagokat tettünk vetíthetővé.
Minden

egyes

kiállítási

szekcióhoz

készült

vékony, kék szövetre nyomtatott magyar és
angol nyelvű leíró szöveg, amely egyaránt
megkönnyítette az összefüggések felismerését
és a tájékozódást. A további grafikai anyagok –
főfal

szöveg,

képelemzések,

meghívó,
fotók

–

plakát,

molinó,

egységes

grafikai

arculatot követve, Asztalos Zsolt tervei alapján
kerültek kivitelezésre. Az előtérbe az osztrák költő, Rainer Maria Rilke egy idevágó
idézete került szintén vékony szövetre nyomtatva.
A kiállítás fókuszába állított Korniss Dezső alkotását az Első Magyar Látványtártól
kölcsönöztük. Mivel a festmény kis méretű, ezért egy nagyobb, biztonsági keretet
készíttettünk az installálásához.
A

kiállítás

visszhangja

egyértelműen

pozitív

volt.

Kísérőrendezvényként

tárlatvezetéseket, két kiállító művész, Pacsika Rudolf és Vincze Ottó közreműködésével
pedig

finisszázst

rendeztünk,

valamint

családi

napot

és

gyermekfoglalkozásokat

tartottunk.
A kiállításon szereplő művek alkotói:
Barcsay Jenő, Bálint Endre, Bogdándy Szultán, Bukta Imre, Czimra Gyula, Csontó Lajos,
Deim Balázs, Deim Pál, Farkas Ádám, Farkas Zsófia, Gubis Mihály, Hajdú László, Imre
Mariann, Korniss Dezső, Kovács László Putu, Lois Viktor, feLugossy László, Melcher
Mihály, Pacsika Rudolf, Regős Anna, Regős István, Richter Sára, Szántó Piroska, Sz.
Varga Ágnes Kabó, Vajda Lajos, Vincze Ottó, efZámbó István
Az összes látogató száma: 963 fő, ebből 127 diák volt.
Ezúton köszönjük a Képzőművészeti Szakmai Kollégium támogatását!
Szentendre 2017 dec. 5.
Bodonyi Emőke
a kiállítás kurátora

Meghívó

Műértő cikk

