SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma
Pályázó szervezet: Petőfi Irodalmi Múzeum
Pályázati téma: Értelmező közösségek a múzeumban. A Kassák Múzeum új szerzeményi kiállítása
Kiállítás címe: Értelmező közösségek. Új szerzemények 2012–2018.

A kiállítás ismertetője
A Kassák Múzeum több mint harmincéves működése után, 2011-ben egy koncepcióváltás jegyében
újragondolta gyűjteményezési stratégiáját. Ennek lényege az volt, hogy a Kassáki életmű esztétikai
aspektusai mellett markánsan fókuszba kerülhessen Kassák szellemi öröksége, sokirányú tevékenységének
társadalmi és történeti beágyazottsága. A múzeum - Kassákhoz kapcsolódva - olyan szerzőkkel, alkotókkal
is elkezdett foglalkozni, akik kritikai vagy szimpátia viszonylatba hozhatók az életművel vagy Kassák
személyével. Pályatársak, riválisok, Kassák kritikusai, mai követői, szellemi örökösei itthon és külföldön.
Célunk az volt, hogy a Kassáki életműnek ne csak egyfajta, kanonikus olvasata legyen, hogy Kassák ne
pusztán, mint emlékmű, hanem mint a magyar művészet máig eleven alakja állhasson előttünk. Az elmúlt
években e koncepció mentén alakult át a múzeum gyűjteményezési politikája is. A magyar avantgárd
dokumentumainak gyűjtése mellett olyan kortárs alkotókat is bemutatunk, akik nem a szigorúan vett
esztétikai határokon belül képzelik el az avantgárd művészet örökségének továbbvitelét. Az elmúlt
évtizedekben az avantgárd dokumentumai történelmi okokból szisztematikusan és programszerűen főként
magángyűjteményekben őrződtek meg, így a Kassák Lajos köreihez tartozó személyek és az avantgárd
mozgalmakhoz kapcsolódó magángyűjtemények kutatását is feladatunknak tartjuk.
A kiállítás nem elsősorban a műtárgyakat, hanem a kassáki életmű értelmezőit állította a
középpontba. Az „értelmező közösségek” fogalma az irodalomelméletből kölcsönzött kifejezés, mely azon a
feltevésen alapul, hogy az irodalmi művek jelentése nem pusztán a szövegben kereshető, hanem a befogadó
maga is alakítói szerepet játszhat az értelmezésben. A különböző értelmezői csoportok nem véletlenszerű
ötletek és benyomások szerint, hanem a maguk előfeltevései és elvárásai mentén kezelik a szövegeket. Ez az
elmélet alkalmazható a múzeumi tárgyak és gyűjtemények értelmezése során is: egy tárgy jelentését nem
csak a története, gyűjteményi pozíciója, szakmai és művészeti kontextusa határozza meg, hanem az
értelmező személye is. A kassáki életmű tekintetében háromféle csoportot különítettünk el, akik aktívan
kinyilvánítják Kassák Lajos hagyatékához és szellemi örökségéhez fűződő viszonyukat.
Megkülönböztethetjük azt a művészettörténészekből, irodalmárokból, kritikusokból álló szakmai
közösséget, akik az életmű kutatói és rendszeres értékelői. Beszélhetünk azokról a művészekről, akik Kassák
szellemi és művészeti örökségét saját alkotótevékenységükben aktualizálják. Emellett létezik egy
emlékezetközösség, melynek tagjai rokoni és baráti kapcsolatok révén személyes viszonyt alakítottak ki
Kassákkal és életművével.
A kiállítás szerves részét képezték a kiállított tárgyak és műcsoportok előző tulajdonosaival készített
interjúk. Az interjúalanyok a következők voltak: Bagó Gyuláné, Farkasné Gellér Julianna, Havas Fanny,
Juhász R. József, Kaszás Tamás, Kollár Marianne, Mezei Gábor, Nemes Csaba, Rudas Klára, Tóth Gábor.

A kiállítás adatai
Nyitva tartás: 2018. július 7. – október 14.
Helyszín: Kassák Múzeum (1033 Budapest, Fő tér 1.)
Látogatók száma: 630 látogató
Jegybevétel: 57 380 Ft
Kiadvány: nem készült
Közzététel: http://kassakmuzeum.hu/index.php?p=kiallitas&id=472 (kiálltás)
http://kassakmuzeum.hu/index.php?p=archivum (nyilvános programok)

Közreműködők listája
Interjúalanyok: Bagó Gyuláné, Farkasné Gellér Julianna, Havas Fanny, Juhász R. József, Kaszás Tamás,
Kollár Marianne, Mezei Gábor, Nemes Csaba, Rudas Klára, Tóth Gábor
Interjúk késztői: Sasvári Edit és Csatlós Judit a Kassák Múzeum munkatársai.
Interjú felvétel és vágás: Bognár Benedek és Simon Zsuzsanna
Videók feliratozása: Sipos Dániel
Angol fordítás: Sipos Dániel
Dizájn: Thury Lili
Kivitelezés: Badak Ferenc, Batári Attila, Gyürki László, Herendi Péter

Sajtókritika
Dékei Krisztina:„Kiállítana ma Kassák?” Értelmező közösségek. Új szerzemények 2012–2018. Magyar
Narancs, 2018. 09. 27.
Frazon Zsófia: Az elveszett paradicsom és a megtalált olvasó
Magyar Múzeumok, 2018. 07. 09.
Megmutatkozó emlékezetközösségek. Magyar Hírlap, 2018. 10. 04.

Sajtómegjelenés
A Kassák Múzeum sajtóanyaga, valamint az alapján készített ajánlók megjelentek a következő helyeken:
-

Petőfi Irodalmi Múzeum és Kassák Múzeum online és offline felületein
a kortárs művészeti események kiküldésére szolgáló ikon hírlevél
a 2 havonta megjelenő index című kiadvány
az artmagazin.hu, az artportal.hu, a magyarmuzeumok.hu, a mutargy.com, a 444.hu oldalakon
program magazinok ajánlói
Óbuda Újság

A kiállítás fotódokumentációja

A kiállítás hasznosulása
Az információk hatékonyabb átadását szolgáló eszközök a kiállításban
A kiállítás minden szövege, beleértve a hangzó anyagokat is kétnyelvű volt, magyar és angol. Ezzel lehetővé
tettük, hogy a külföldi látogatók számára is hozzáférhetőek legyenek az információk.
A hatékony tudásátadás érdekében a kiállításban hivatkozott személyek és az interjúalanyok közti kapcsolatot
családfák segítségével mutattuk be.
Audiovizuális megoldások: A gyűjteményünkben található műalkotások egykori tulajdonosaival, illetve a
kortárs művek alkotóival késztett interjúk lehetővé tették, hogy élvezetes, közönségbarát formában mutassuk
be az érintettek motivációját, a múzeumhoz való viszonyukat, Kassák személyiségéről és műveiről alkotott
szubjektív nézőpontjukat.

Kapcsolódó programok
A kapcsolódó programok és tárlatvezetések a kiállításon felvetett témák népszerűsítését és az érdeklődés
elmélyítését szolgálták. A kiállítás nyitvatartási ideje alatt összesen négy nyilvános tárlatvezetés illetve
előadás valósult meg, valamint egy családi nap.
Nyilvános tárlatvezetések:
2018. augusztus 9.
2018. augusztus 16.
2018. szeptember 27.
2018. október 11.
Szakmai nap (társszakmák dolgozói számára ingyenes látogatás és tárlatvezetés)
2018. október 10.
Iskolai csoportoknak tartott tárlatvezetések: 2 alkalom
2018. október 5. Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 12. év
2018. október 12. Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet szak 1. év

Múzeumpedagógiai program
Családi nap: A családi nap a kiállításon látható két kortárs művészeti alkotásokat helyezte a középpontba.
Rudas Klára és Kaszás Tamás műveiből kiindulva a terv és megvalósítás, leírás és megformálás, makett és
valóság közötti viszonyt vizsgálták a barkácsolás, gif késztés, 3D nyomtatás, mobil szobor késztés
segítségével a gyerekek. A feladatok során a résztvevők kipróbálhatták a kalapács, a csavarok, a festékek és
ecsetek, valamint a különböző kamerák és fényképezőgépek működését és használati technikáját. Ezzel
párhuzamosan a felnőttek számára a kiállításon tárlatvezetést tartottunk. A komplex program hozzásegíti a
családokat, hogy a különböző korosztályokat közösen vonzó, élményteli, és nem utolsó sorban, korszerű
ismeretterjesztő programon vegyenek részt. Az egyes foglalkozásokat a Demo Wood dizájn csapat tagjai
vezették és korrdinálták.

