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Szakmai bemutatkozó
Művészettörténészként 2007 óta dolgozom a képzőművészet bemutatásán. Az ELTE művészettörténet és tanár
szakán diplomáztam, ahol még hallgatóként csatlakoztam a VIVO (Vízválasztó Vizuális Oktatásért) alapítvány
csapatához, akikkel múzeumpedagógia tananyagokat és foglalkozásokat dolgoztunk ki, és tartottunk kis- és
középiskolások számára. Innen először a közoktatásba, majd a műkereskedelembe vezetett az utam. Gimnáziumi
tanárként két középiskolában tanítottam, ahol heti egy órában el tudtam érni, hogy egy-egy osztályból 4-5 diák
érettségizzen művészettörténetből, sőt két tanítványom helyezést ért el az OKTV-n, majd művészettörténet szakon
folytatták tanulmányaikat. Ebben az időben kezdtem el kísérletezni egy olyan, nem kronologikus oktatási programmal,
melynek során vizuális azonosságok alapján, tematikus bontásokban, szinoptikusan tanítottam az európai művészet
történetét. Ezzel párhuzamosan másfél évig tanácsadóként dolgoztam egy gyűjtőnek, ahol főleg az aukciók és a
műgyűjtés világát ismertem meg. Ez alatt elvégeztem a festménybecsüs tanfolyamot, ahol a korábban megszerzett
tudásomat kanalizáltam.
A tanítást 2012-ben abbahagytam és a kortárs műkereskedelemben helyezkedtem el, először egy kortárs galériában
kiállításokat és kortárs művészeti programokat szerveztem, majd 2013-tól a Pintér Galéria és Aukciósházban főként
a kortárs művészeti kiállítások szervezéséért, illetve a kortárs műtárgyanyag aukciós válogatásáért voltam felelős.
Elértem, hogy az klasszikus aukciók anyagának közel 30%-át a kortárs festmények és műtárgyak tegyék ki. Ezzel
a másodlagos aukciós piacot erősítetve folyamatos megjelenést biztosítottunk a számos képzőművész számára.
2015-ben indítottam útjára Resident Art Budapest néven azt a kortárs művészeti szolgáltatást, melynek keretében
rendszeres galériasétákat és műteremlátogatásokat kezdtem szervezni Budapesten. A szolgáltatás támogatása
érdekében létrehoztam egy bemutatótermet, melyet később galériává alakítva üzemeltettem három éven keresztül.
2018 őszétől a Ferenczy Múzeumi Centrum kurátoraként dolgozom. A galériaséták és a műteremlátogatások azóta heti
rendszerességgel folynak. A projektet azóta Resident Art kortárs művészeti ügynökség néven működtetem. Az elmúlt
10 évben több tucat egyéni és csoportos kiállítást szerveztem és a legalább ennyi kiállítást nyitottam meg.
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Projektleírás
A Resident Art Budapest művészeti szolgáltatást 2015-ben azzal a céllal
hoztam létre, hogy olyan platformot teremtsek a kortárs képzőművészet
iránt érdeklődők számára, melynek segítségével a kortárs galériák
kiállításait és a budapesti művészek műtermeit látogatva, értő
tárlatvezetések és beszélgetések folyamán, személyesen ismerhetik
meg a hazai művészetet és műkereskedelmi szcénát.
Művészettörténészként, tanárként, majd később műkereskedőként
szerzett tapasztalataim szerint egyre többen foglalkoznak vizuális
művészettel, ugyanakkor hiányzik a megfelelő képzőművészeti nevelés,
és az értő látás tanítása az oktatásból. Célom volt, hogy a vizuális
művészeteket emberközelbe hozzam, másrészt értően bemutassam
azoknak, akikhez, és akikről szól.
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Az ötlet
A koncepció ötlete a múzeumpedagógia és a tárlatvezetések
kiterjesztése a városban található galériák kiállításaira, illetve
a képzőművészek műtermeire. Az emberek nagyobb része
tanulmányai során egyáltalán nem találkozik huszadik századi
és kortárs képzőművészettel, mivel a kortárs művészet
oktatása jóformán hiányzik az intézmények programjából.
A képzőművészet világába való belépés így sokak számára
lehetetlennek tűnik, részben a oktatás hiánya, részben
a szakma zártsága, részben pedig a galériák elitista
hozzáállásának köszönhetően.

Azt tapasztaltam, hogy kevés az olyan fórum, ahol edukativ
módszerekkel beszélnének a művészetről, holott ezen a
területen elengedhetetlenül szükséges a magyarázat, és a
szakszerű értelmezés. Szerencsére a nagyobb múzeumok,
közgyűjtemények
évről-évre egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a
tárlatvezetésekre, múzeumpedagógiai programokra és
a befogadást elősegítő programokra. A magánszférára
azonban jellemző, hogy sokan feszengve lépnek kortárs
galériákba – ha egyáltalán – mert félnek a rájuk nehezedő
képzelt, vagy valós elvárásoktól (vásárlási kényszer, belépő),
tovább igen kevés kísérőprogram, tárlatvezetés
valósul meg az egyébként is gyorsan váltakozó kiállításokon.
Ezt a „küszöbfrász” jelenséget, illetve a tárlatvezetések hiányát
szándékoztam megtörni a művészeti séták elindításával,
melynek során a résztvevők művekkel, koncepciókkal, galériás
szakemberekkel és képzőművészekkel ismerkedhetnek meg.

Módszer
A séták módszertana a bevonódáson és a személyes
megtapasztaláson alapul, azaz a konkrét tárlatvezetéseket
követően az önálló vélemény megformálása és a személyes
viszonyulás artikulálása kerül előtérbe. A tárlatvezetés során
szóba kerül a művész megközelítésmódja, alkotói módszere,
műveinek hazai és nemzetközi kontextusa, a kiállítás
koncepciója, melyek fontos támpontot nyújtanak a személyes
interpretáció kialakításához. A művésszel való találkozás,
a vele folytatott beszélgetés, a készülő művek és a műterem
hangulata személyes viszonyt és egy zárt körhöz való tartozás
(beavatás) érzését kelti a résztvevőkben. A galériák közötti
útvonalat sétálva tesszük meg, melynek során a kiállításon
szerzett benyomásokat egymással is megvitatják a résztvevők.
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Menetrend
A séták során általában 3, max. 4. kiállítást látogatunk
meg, majd műteremlátogatással fejezzük be a programot.
Az egyes galériákban 20-25 percet töltünk, a művész
műtermében kb. 30-40 percet, így a sétával töltött időt
hozzáadva kb. 2,5 óráig tart egy program.
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Helyszínek
A Kortárs találkozások séta Budapest három, gyalogosan is bejárható
területére fókuszál:
1.) Terézváros, azaz Király utca, Andrássy út, Nagymező utca környéke
(itt található a Deák Erika, Neon, Horizont, Viltin, Knoll, GlassYard, Fészek,
acb és Inda galéria),
2.) Palotanegyed, azaz a Kálvin tér vonzáskörzete (itt található: Vintage,
Kisterem, Trapéz, EastTopics, TOBE, Molnár Ani, A.P.A galéria)
3.) Bartók-negyed. Itt található a K.A.S. Godot, Faur Zsófi, Háromhét,
ArtPhoto, B32 galéria, valamint a Karinthy Szalon.
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Műtermek
és művészek
Bánki Ákos, Szotyory László, Jovián György, Kondor Attila,
Gaál Kata, Varga Zsolt, Mátyási Péter, Verebics Ágnes,
Szüts Miklós, Vojnits Erzsébet, Sztefanu Marina, Fülöp Gergő,
Zelena Veronika, Horváth Ágnes, Korodi Luca, Baranyai Levente,
Haász Katalin, Bullás József, Wolsky András, Ottó László,
Nagy Gábor György, Soós Nóra, Győri Márton, Romvári Márton,
Bernát András, Osnowski Stefan, Karácsonyi László, Szűcs Attila,
Majoros Áron Zsolt, Esse Bánki Ákos, Kucsora Márta,
Szász Sándor, Juhász Dorka, Batykó Róbert, Luca Zsigmond,
Gerber Pál, Karátson Gábor, Barabás Márton, Gaál András,
Köves Éva, Horváth-Lóczi Judit, Gáspár György, Korodi Zsuzsa,
Ludovic Thiriez, MeetLab, Szabó Kristóf, Kőszeghy Flóra,
Takács Márton, Galambos Áron
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Megjelenés
A séták szervezését eleinte kizárólag a social media
felületeken reklámoztam, később számos helyen megjelent
a kezdeményezésről cikk, beszámoló, képes riport, majd
a nyomtatott sajtó is hírt adott a kezdeményezésről (ld.:
linkgyűjtemény).
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Eredmények
Három év alatt több mint 150 szervezett sétát és
műteremlátogatást vezettem, több mint 60 művésszel
folytattam műtermi beszélgetést, és megközelítőleg
2500 főt vittem galériasétára. A legnagyobb közösségi
oldalon 5000 követőm, sétáimon több tucat visszatérő
vendégem van, akikből nem csak műkedvelő, de bizonyos
esetekben vásárló, vagy gyűjtő lett. A séták havi 2-4
alkalommal indulnak 2016 januárja óta folyamatosan. Évi
6-8 alkalommal külföldi érdeklődők is igénybe veszik a
szolgáltatást, amely angol és német nyelven is elérhető.
A Forbes Magazin 2017-ben és 2018-ban is beválasztott
a „Kik tették a világ legjobb városává Budapestet” címmel
indított 125 fős listájába.

Linkek:
Facebook, honlap
Videók:
Kortárs találkozások
meetup.com
Galéria- és műteremséták Budapesten

