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Erdélyi Gábor Gézkép című alkotásának megvásárlása 

 
Erdélyi Gábor (1970-) művészetére jellemző a redukált, monokróm jellegű, megbontatlan, sík 
felületek alkalmazása, melyek azonban csupán kiindulópontot jelentenek az absztrakt kép 
fogalmának kritikai megközelítéséhez. Műveiben a kép hagyományosan elvont felületének 
tárgyiasítása sokszor ironikus, játékos gesztusokon keresztül történik a szobrászat térkezelő 
eszközeivel, vagy a kép alkotóelemeire, például a pigment helyett a hordozó szövetére (mint a géz) 
irányított hangsúlyokkal. Több munkájában a képfelület és a perem, a festmény és a valós tér 
tradicionális viszonyának megbontásával foglalkozik. A sok esetben sorozatokban kibomló 
kísérletezésen keresztül azonban nem pusztán formai, tárgyi-fizikális, a festészet saját magára 
vonatkoztatható kérdéseit veti fel, képei metafizikai problémákra, transzcendenciára való indirekt 
utalásként, materializálódott metaforákként is értelmezhetők.  
 
Erdélyi Gézkép című művét a 90-es években kibontakozó posztkonceptuális tendenciák 
szellemében készített, mely a táblakép klasszikus, hierarchikus értelmezését meghaladó analitikus 
felfogáson alapul. A művész ebből a korszakból készült alkotásaival szerepelt az 1999-ben 
megrendezésre kerülő Velencei Képzőművészeti Biennálén. A megvásárolni kívánt mű pedig 
reprodukálva lett a L’Assunzione della techné. La Biennale di Venezia, Hungarian Pavilion című 
kiadványban is.Erdélyi nemzetközi összefüggésben is jelentős, kortárs szellemiségű műveket hoz 
létre, amelyek a közönségre és a képzőművészet sok generációjára hatnak. Művei eljutottak nagy 
nemzetközi és hazai gyűjteménybe.  

A Ferenczy Múzeumi Centrum számára fontos, hogy olyan hazai képzőművészek munkáival 
gazdagítsuk gyűjteményünket, akiknek életművük jelentős és nem csak a hazai, de a nemzetközi 
színtéren is elismerésre tettek szert. Így a pályázat segítségével Erdélyi Gábor 1994-ben készült 
művét sikerült megvásárolnunk. 

Intézményünk, a hazai viszonylatban tekintélyes, közel 10 000 darabos gyűjteményében 
megjelennek olyan ismert iskolák, mint kezdetben a nagybányai, az abból kiváló Neósok, a Nyolcak, 
az Európai Iskola, az École de Paris magyar szekciója, a hatvanas évek modern absztrakciója, a 
konstruktív törekvések, a szürrealizmus, a dada és ezek neoavantgárd, valamint mai friss változatai, 
amelyek már „szentendrei művészet” címszó alatt vonultak be a köztudatba. Mindezek mellett nagy 
hangsúlyt fektetünk kortárs művek megvásárlására is, így olyan művekre is, melyek a 
művészettörténeti kánon szempontjából igen fontos alkotások, éppen ezért kívánta a Ferenczy 
Múzeumi Centrum gyűjteményét gyarapítani ezzel a művel.  
 
Köszönjük a Múzeumok Kollégiuma támogatását!  
 
 
Szentendre, 2022. január 5. 
 
         Kigyós Fruzsina 
         Ferenczy Múzeumi Centrum 
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