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A kiállítás megtekinthető:
2020. június 9 - 25-ig

grafikák, festmények, digitális nyomatok, szobrok, objektek, videó installációk, művészkönyvek

Kiállító művészek:
BORNEMISZA Rozi • CSÁKI Róbert • DRÉHER János • ERŐSS István • FELHÁZI Ágnes • G. HELLER Zsuzsa • GÁBOR Áron • 
HAJNAL Gabriella • HÉRICS Nándor • ISKI KOCSIS Tibor • KÁDÁR Katalin • KASS Eszter • KASS János † • KONOK Tamás • 
KOROKNAI Zsolt • KOVÁCS Lola • LOSSONCZY Ibolya † • LOSSONCZY Tamás † • LOVAS Ilona • LUZSICZA Árpád • MÁTRAI Erik 
• MAYER Berta • NAGY Judit • SCHNEDAREK Réka • SINKÓ István • SÓVÁRADI Valéria • SZABADOS Árpád † • SZÉKELYI Kati • 

VÉGH András • WOLF Mariann

II. Kerület Napja / Művészek a II. Kerületben 

A Vízivárosi Galéria támogatói: a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma és a II. Kerületi Önkormányzat

"25 év – 30 művész" – Ünnep a Vízivárosi Galériában

A művészet fontos. Erőt ad, vigasztal, érzelmeket ébreszt, elgon-
dolkodtat. Ezt most mindannyian fokozottabban megtapasztal-
hattuk. Az elmúlt hónapok embert próbáló járványos napjaiban 
sokaknak segített elviselni a kényszerű bezártságot. A hétköznapi 
rohanás, az állandó forgatag egyszer csak lebénult és kívül rekedt 
a házak, lakások, szobák falain. A félelem és bizonytalanság zavar-
odottságában sokan a művészethez fordultunk. Elővettük rég nem 
olvasott könyveinket, próbáltuk megnyugtatni magunkat valami 
szép zenével, kedvenc filmjeinket néztük újra. Az internet virtuális 
terében keresgéltük a remekműveket.

Most végre talán oldódik kicsit a feszültség, lassanként kimerész-
kedünk a közösségi térbe, a kommunikáció közvetlenebb formái 
ismét lehetségessé válnak. A Vízivárosi Galéria, mint a II. kerület 
patinás kiállítóhelye mindig is azt tartotta szem előtt, hogy a leg-
fiatalabbaktól kezdve az idősebb generációig, a hagyományosabb 
kifejezésmódokban alkotóktól az új médiumokban gondolkodókig, 

a képzőművészeti műfajoktól a fotóig és a videó installációig min-
den értékes művészeti megnyilvánulásnak helyet adjon. Idén lesz 
25 éve, hogy ebben a formációban működik a galéria, s ez idő 
alatt számtalan önálló tárlat, tematikus csoportkiállítás, kulturá-
lis ese mény, előadás, művészeti párbeszéd, kamara-koncert talált 
ott hont ebben a II. kerületi kiállítótérben. A negyedszázados jubi-
leum tiszteletére harminc II. kerületi művészt hívtunk meg, hogy 
válogassanak munkáik közül. Vannak fiatalok és elismert mesterek, 
néhányan már nincsenek köztünk. Vannak művészházaspárok és 
több gene rációs művészcsaládok tagjai. Gazdag műfaji arzenál 
vonul fel a grafikától a művészkönyvig, a digitális nyomattól a kis-
plasztikáig, a festményektől a textilkárpitig és a fényinstallációig. 
Lassanként kimozdulhatunk számítógépeink mellől, hogy egyedi 
alkotásokkal találkozzunk, és újra megtapasztaljuk az anyag és 
a kézimunka varázsát, hogy ismét érezzük, hogy mit jelent egy 
műalkotás a maga tárgyi valóságában.

Gergely Mariann
művészettörténész
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