
A támogatott tevékenység megvalósításának tapasztalatai, szakmai vonatkozásai:  

A.)  Őrzők. Gádor Magda és Nagy Sándor szobrászművészek kiállítása  

Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár  

Oratórium 

2016. június 10 – szeptember 25. 

Kurátor: Leposa Zsóka 

Megnyitotta: Nagy T. Katalin művészettörténész, zenélt: Bálványos Judit szaxofonon 

Gádor Magda és Nagy Sándor párosa különleges jelenség Budapest képzőművészeti életében. A 

szobrászművészek a Képzőművészeti Főiskolán találkoztak, 1952 óta élnek és alkotnak közösen. 

Hasonlóságot mégis talán csak abban fedezhetünk fel, ahogy az alkotásról gondolkodnak: a szobrászi 

következetességben és a folytonos megújulásban, de életművük alapvetően különbözik. A Kiscelli 

Múzeum Oratóriumában arra vállalkoztunk, hogy a két életműről átfogó képet mutassunk minden 

alkotói korszak egy-két kiemelkedő alkotásával, a fő hangsúlyt mégis a legújabb munkákra helyezve. 

Itt, az előtérben pedig – egy személyesebb hangnem megütésével – a látogató bepillantást nyerhet 

az alkotás terébe a Százados úti műterem és a művészpár életében fontos szerepet játszó baráti háló 

megidézésével. 

A házaspárnak 1963-ban utalták ki a Százados úti művésztelep egyik műtermét. A „közös alkotás” 

Gádor Magda és Nagy Sándor esetében azonban csak formula, hiszen – a korai években – amíg az 

egyikük dolgozott a műteremben, addig a másik elment moziba, de legalábbis a falakon kívül maradt 

– hiszen az alkotás magányos tevékenység. 1967-ben sikerült egy zuglói kertet megszerezniük, azóta 

Nagy Sándor a mai napig itt faragja kő- és faszobrait. 

Aki járt már náluk a Százados úton, sosem felejti el a látványt: a több mint ötven év során egymás 

hegyére-hátára halmozott szobrok között kis ösvények vezetnek labirintusszerűen. A műteremben 

egészen sajátos atmoszféra uralkodik: szinte kézzel tapintható az idő rétegzettsége, a művek mégis 

archaikus időtlenséget sugallnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.)  Én vagyok az. Miskolczi Emese kiállítása 

Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár 

Oratórium 

Kurátor: B. Nagy Anikó 

2016. október 28. –2017. január 10.  

Megnyitotta: Wessely Anna művészettörténész 

Miskolczi Emese (1975) Párizsban élő fotó- és videóművész, aki az utóbbi években sajátos 

mozgóképes zsánert fejlesztett ki. Egyazon szociokulturális körbe tartozó csoportok tagjairól 

videóportrékat rögzít, amint elmondanak egy rájuk jellemző rövid mondatot. A felvételeket egymásra 

vágja áttűnésben úgy, hogy külön-külön senkit sem lehet felismerni, hiszen minden egyéni vonás 

eltűnik az egymásra montírozott szekvenciákban, ám előtűnik egy új arc, amely egyszerre mindenkié. 

A közös vonások felerősödnek. A folyamatban nincs manipuláció, a megközelítés dokumentum 

jellegű marad. Ugyanígy csengenek össze, mintegy kórusként, a mondatok is.  

Az alkotás maga csoportkép és egyéni portré különös mixtúrája, amely a vetítővásznon egyedi 

vonásokból, társas jellemzőkből és a bemozdulások rebbenő kontúrjaiból szőtt vibráló, beszélő 

sziluettként jelenik meg. 

Jesuis un pêcheur (Halász vagyok) – mondja a 11 halász, Jedonne des soins (Betegeket ápolok) – 

mondja a 11 nővér, Díszleteket festek – mondják a Magyar Állami Operaház díszletfestői, Fúvós 

hangszeren játszom – mondják a fúvósok, Muzeológus vagyok a Kiscelli Múzeumban – mondjuk mi, 

muzeológusok, s valóban, a mozgóképeken ők és mi mind, önazonosságunkat és közösségünket 

egyaránt reprezentáljuk.  

E különös portrék vizuális előzményeit a tudománytörténet az 1880-as években működő angol 

statisztikus, Francis Galton nevéhez köti. Galton a „kompozit fotográfiának” nevezett módszertől 

adott társadalmi csoportok közös antropológiai jellemzőinek megtalálását, esszenciális megragadását 

várta. Sigmund Freud az Álomfejtésben mint ideáltípusok megismerésére szolgáló metaforákat 

méltatta az ilyesfajta képeket, s maga is beszámolt több szereplőt vizuálisan egybemosó álmairól. 

A végső soron tudományos zsákutcának bizonyuló – a szociáldarwinista elméletek szellemi 

környezetében is használt – metódus nyomait néhány nagy fotográfiai életmű őrzi. Az amerikai Lewis 

Hine (1874–1940) mellett Arthur Batut (1848–1918) − az első sárkányrepülőről készített légi 

felvételeiről is nevezetes francia fotográfus − foglalkozott elmélyülten ezzel a művészi technikával.  

A Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár tárlatán a művész legújabb, francia és magyar csoportokról, 

többek között zenészekről, táncosokról, ápolónőkről, látássérültekről, sírásókról, vasúti 

forgalmistákról készült keresztreferenciális videó munkáit állítottuk ki.  

Egy kisebb kabinetben kitértünk a kompozit fotográfia sokrétű történeti kontextusára, így az 

eredetileg az életkörülmények jobbítását és a társadalmi tervezhetőséget célul tűző eugenikára is, 

amely a 19. század második felében Európa-szerte népszerű szociális reformmozgalomból a 20. 

században fajelméletek igazolására használt, eredeti ethoszából kiforgatott nézetrendszerré torzult.  

 

 



2. A megvalósítás eredményessége: 
 
A. Őrzők. Gádor Magda és Nagy Sándor szobrászművészek kiállítása:  
 
A kiállítás látogatószáma: 
2016. június 10 – szeptember 25. között    3700 fő  
 
Szakmai vezetések: 
A kiállításban kettő nyilvánosan meghirdetett szakmai vezetés volt a művészek részvételével. 
Múzeumpedagógiai program is kapcsolódott a kiállításhoz. 
Kapcsolódó szakmai programok:  
 

1) A kiállítás finisszázsán 2016. szeptember 25-én kurátori tárlatvezetés volt Leposa Zsókával, 
felolvasást tartott Kukorelly Endre író, majd a művészekkel beszélgetett Feledy Balázs 
művészeti író.  
A Facebook-event itt: https://www.facebook.com/events/1848268855393412/ 
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A kiállítás zárása után terápiás program volt az egyik kiállított mű felhasználásval. 
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Médiafigyelés - Internetes megjelenés: 
 
Nagy T. Katalin: Őrzők. Gádor Magda és Nagy Sándor kiállítása, Új Művészet, 2016/8. 50–51. 
Nádas Sándor: Őrzők, 168 Óra, 2016. augusztus 4. 57. 
Feledy Balázs: A művészet szárnyalása. Gádor Magda és Nagy Sándor szobrászművész kiállítása, 
Magyar Krónika, 2016/8. 96–103. 
 
Kelet, 2016. 06. 13.http://www.kelet.hu/este/2016/06/13/szaz-szobor-tarlata.kelet#registered 
(letöltve: 2016. június 16.) 
http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=2&cikk=39816 (letöltve: 2016. június 13.) 
Art Limes: http://www.artlimes.hu/esemeny.php?id=293 (letöltve: 2016. július 12.) 
168 Óra: http://www.168ora.hu/arte/orzok-147760.html (letöltve: 2016. augusztus 8.) 
museum.hu: http://www.museum.hu/kiallitas/16972/orzok (letöltve: 2016. szeptember 16.) 
IKON: 
http://www.ikon.hu/artroll/index?search=n&search_string=+Kukorelly+Endre+z%C3%A1r%C3%B3+t
%C3%A1rlatvezet%C3%A9se+%C3%A9s+felolvas%C3%A1sa (letöltve: 2016. szeptember 16.) 
https://etrigg.com/event/finisszazs-kukorelly-endrevel/40508784/ (letöltve: 2016. szeptember 16.) 
http://www.wherevent.com/detail/Fovarosi-Keptar-Kiscelli-Finisszazs-Kukorelly-Endrevel 
(letöltve: 2016. szeptember 16.) 
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B. Miskolci Emese kiállítása 
 
A kiállítás látogatószáma:      3.600 fő 
2016. október 28. –2016. december 15. között: 3100 fő látta. A 2017. január 15-ig meghosszabbított 
ünnepi nyitvatartás idején még körülbelül 500 fogják látni. 
 
Szakmai vezetések: 
A kiállításon 4 alkalommal tartottunk szakmai vezetést felnőtteknek, továbbá 5 múzeumpedagógiai 
programot szerveztünk. 
 
Családi délelőtt és tárlatvezetés: 

2016. november 19-én, szombaton 10.30-tól 12.00-ig alkotó délelőttre vártuk a kisgyerekes 
családokat, ahol a kiállításhoz kapcsolódóan újrahasznosított anyagból és színes papírokból 
maketteztünk, majd krétákkal közös alkotásként városképet készítettünk. Amíg a gyerekek alkottak, a 
szülők 11 órától kurátori tárlatvezetésen vehettek részt, amit 15 órakor megismételtünk. 
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Szakmai nap: 

November 28-án, hétfőn 10 és 15 órakor a múzeumi- és társszakmák képviselőit vártuk kurátori 
tárlatvezetésre a kiállításban, ahol a kiállítás létrejöttével kapcsolatos szakmai kérdések 
megbeszélésére is lehetőség nyílt. 
 

 
 
Múzeumpedagógiai programok: 
 
Programok az óvodás- és a kisiskolás korosztály számára 

Az óvodás- és kisiskolás korosztályt a kiállításhoz kapcsolódó mesés történettel vártuk, amin 
végighaladva hangrejtekhelyeket készítettek a gyerekek és lerajzolták egy különleges város 
lakóházait. November 23-án egy óvodás csoport vett részt a programon, 13 fővel. 
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Programok a felső tagozatos és a középiskolás korosztály számára 

A tizenéves korosztállyal az osztály közös arcát készítettük el digitális technikával a kiállítás kompozit 
felvételeinek inspirációjára, majd a diákokkal meghatároztuk a létrejövő személy identitását, végül 
beszélgettünk a szetereotípiák és az előítéletek létrejöttéről. December 14. és január 6. között 
összesen öt középiskolás, egyenként 25-30 fős osztályt fogadtunk a kiállításban. 

December 15-én egy olyan általános iskolás csoportot fogadtunk, akikről TV-felvétel is készül. 
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Művészetterápiás program november 29-én 

A Kiscelli Múzeumba rendszeresen érkezik egy 10 fős, ép és értelmi akadályozott diákokból álló 
általános iskolás integrált csoport, akikkel minden alkalommal más műtárgyakkal dolgozunk. Ezen a 
foglalkozáson megfigyeltük a bemutatott videókat, a diákok párosították a hangokat a szereplőkkel, 
majd különleges portrékat készítettünk először önmagunkról, majd párban dolgozva a társainkról. 

  
Facebook event:  
https://www.facebook.com/pg/fovarosikeptar.kiscellimuzeum/events/ 
Mivel a kiállított munkák közt látássérültekről készült portrék is szerepelnek, őket célzottan külön 
vezetésre invitáltuk. A szakmai anyagokat braille- írással is kinyomtattuk számukra. 
 
Kapcsolódó szakmai programok: 
 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Látványtervező hallgatóinak kihelyezett órát tartottunk a 
tárlatban. 
Szakmai nap: 

November 28-án, hétfőn 10 és 15 órakor a múzeumi- és társszakmák képviselőit vártuk kurátori 
tárlatvezetésre a kiállításban, ahol a kiállítás létrejöttével kapcsolatos szakmai kérdések 
megbeszélésére is lehetőség nyílt. 
 
 

Médiafigyelés - Internetes megjelenés: 
Katolikus rádió: helyszíni interjú a kurátorral, 2016. október 28. 
Francia Intézet Budapest: http://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/programok/kiallitasok/miskolczi-
emese-kiallitasa.html (letöltve: 2016. december 2.) 
museum.hu: http://www.museum.hu/muzeum/1163/Kiscelli_Muzeum_-_Fovarosi_Keptar (letöltve: 
2016. december 2.) 
IKON: http://www.ikon.hu/artroll/index?search=t&search_string=2016-10-
28+17%3A00%3A00.0(letöltve: 2016. december 2.) 
gyerekprogramok.info: http://gyerekprogramok.info/csaladi-delelott-kiscelli-muzeumban/ (letöltve: 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


