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éjszakám, nappalom

lóska lajos művészettörténész felvezető 
szavaival nyílt meg a Koller Galéria 

évzáró, éjszakám, nappalom címet viselő, 
csoportos-tematikus kiállítása, amely 2010 
december 23-ig látogatható. A tárlaton 
való részvételre 12 kortárs képzőművészt 
kért fel a Koller Galéria, köztük grafikuso-
kat és festőket egyaránt (Bikácsi Daniela, 
Csató József, herman levente, incze 
Mózes, Kondor Attila, Kovács tamás vilmos, 
Papageorgiu Andrea, szenteleki Gábor, 
szurcsik József, takáts Márton, véssey Gá-
bor), mi több egy szobrászt is Párkányi Pé-
ter személyében. A kötött felületű és tech-
nikájú (70x50 vagy 50x70 cm, olaj, vászon), 
egymással összefüggő, így elválaszthatat-
lan munkák mindegyike ahhoz a nap-
jainkat átjáró kettősséghez kapcsolódik, 
amelyet a nappalok és éjszakák egymást 
váltó füzére alkot életünkben. A nappal-
hoz fűzött és az éjszakához kötődő képek 
között gyakori az áthallás, az áttűnés, a 
képtárgyak olykor megkettőződnek – in-
dividuális képét mutatva a mindig 
ugyanolyannak tűnőnek. így a nappali ké-
pek mindig hordoznak valamilyen utalást 
az éjszakára, és viszont.
A kiállított munkákról kétnyelvű, 
magyarul és angolul olvasható katalógus 
jelent meg, amely a Koller Galériában szin-
tén megtekinthető, megvásárolható.
A 2010-es kiállítási program utolsó 
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eseménye csupán az évet zárja. A kiállí-
táson szereplő alkotók a közeljövőben 
visszatérnek, alkotásaikkal további 
egyéni és csoportos tárlatokon jelent-
keznek. hiszen a Koller Galéria – régi 
hagyományainak megfelelően – a kortárs 
művészet és művészek támogatását, 
alkotásaik bemutatását a jövőben is 
elsőrendű hivatásának tekinti.

A kiállított munkák honlapunkon 
tekinthetők meg:

http://www.kollergaleria.hu/svgals/CsoportoshU/index.html

Barátainknak, ügyfeleinknek és
partnereinknek kellemes, békés 

ünnepeket kívánunk !
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BIKÁCSI DANIELA | CSATÓ JÓZSEF | HERMAN LEVENTE

INCZE MÓZES | KONDOR ATTILA | KOVÁCS TAMÁS VILMOS

PAPAGEORGIU ANDREA | PÁRKÁNYI PÉTER | SZENTELEKI GÁBOR

SZURCSIK JÓZSEF | TAKÁTS MÁRTON | VÉSSEY GÁBOR

nappaloméjszakám



Amerigo tot -
rómában és Budapesten

A lezárt életművek sajátja, hogy idővel 
kikopnak az emlékezetből, nemrit-

kán a teljes feledés veszélye leselkedik 
rájuk. Az életében nemzetközi hírnevet, 
művész-mester rangot kivívó Amerigo tot-
ról is ritkán esett szó az elmúlt évtizedben. 
Azonban a tavalyi év, születésének 100. 
évfordulója kedvező alkalmat nyitott arra, 
hogy ismét mérlegre kerüljön életműve: 
figurális és absztrakt szobrászata, monu-
mentális és kisplasztikai alkotásai, grafikai 
munkái, csempeképei. ez utóbbiak jó 
néhánya 1952-ben, vietriben készült. A 
római Galleria iUnO ezen munkákat tárta 
látogatói elé: korábban kiállításon nem 
szereplő, nagyobb és kisebb méretű égetett 
kerámia-  munkákat, amelyek sajátos, kar-
colt- visszakapart eljárással készültek. Az 
alkotások különös módon, egyetlen műfaj 
keretén belül foglalják össze egy szerte-
ágazó, eklektikus alkotói világ elmozdulá-
sait, hiszen figurális és absztrakt alkotások, 

a reneszánsz eszményekhez igazodó 
munkák  egyaránt megjelennek. (A kiállí-
tás 2011. január 11-ig tekinthető meg.)
és Magyarország sem feledkezett el a 
kalandos életutat bejáró, művészetét 
idegenben kiteljesítő szobrászáról. 
Pécs, valamint Fehérvárcsurgó mellett 
Budapest is állandó Amerigo tot kiállí-
tással gyarapodott. A Koller Galéria régi 
szándéka valósult meg:   Amerigo tot 
egykori műteremházában immáron Bu-
dapest is állandó kiállítással, emlékszoba 
megnyitásával tiszteleg a nemzetközi-
leg is jól ismert, magyar származású 
alkotóművész, tót imre művészete előtt. 
Az emlékszoba a Koller Galéria nyitva-
tartási idejében, a hét minden napján 10 
és 18 óra között díjtalanul látogatható. 

. A galériánkban jelenleg megvásárol-
ható Amerigo tot műveket az alábbi 
linken lehet megtekinteni: 

http://www.kollergaleria.hu/index.php
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Amerigo tot
égetett egyedi kerámia, (195 x 80 cm), 1952 



Kass János emlékezete

h ogyan lehetséges összefogni, elme-
sélni egy élet történetét: útleágazásait, 

fordulópontjait, munkafeladatait, örömeit 
és krízis-helyzeteit, a személyes és a szak-
mai élet eseményeit? talán sehogy. Meg 
kell élni, végig kell küzdeni. vagy esetleg 
úgy – ha másképpen nem is, szubjektív kí-
sérlet gyanánt, amely a tényeket objektív 
alkotássá rendezi –, ahogyan azt az életmű 
egyes darabjai, munkaciklusai közvetítik. 
hiszen üzenni egy életúttal nem csupán 
közvetlen megélőjének lehet, de annak 
is, aki nyomon követi, feldolgozza és köz-
vetíti a szélesebb közönség felé. erre talán 
Kass János is rábólintana, ha tehetné, ha az 
idei év tavasza nem fosztotta volna meg e 
jóváhagyó mozdulat megtételétől.
A 2010 tavaszán elhunyt Kass János több 
szállal is kötődött a Koller Galériához. Már 
a kezdetektől, a múlt század közepétől a 
grafikai műhely egyik legkiemelkedőbb, ál-
landó művésze, kiállítója, nem mellesleg a 
galériaalapító Koller György közeli jó barát-
ja volt.
egy későbbi másik, barátsággá növő 
rokonszenv, amelyet a képek, a fény- és 
mozgóképek keltettek életre – Jelenczki 
istvánhoz, a fotó- és képzőművészhez, a 
filmrendezőhöz fűzte, aki munkái közép-
pontjába rendre az elkerülhetetlen elmú-
lást állítja.
Jelenczki istván filmes interjúja Kass Já-
nos életútjába és művészetébe, s a kortárs 
magyar képzőművészet számára immáron 
kikerülhetetlen életművébe vezet be. egy 
„megkésett” film, amely tiszteleg és em-
lékezik: egy kivételes alkotó életpályáját 
idézi fel. Az élettörténet és annak minden 
hozadéka ugyan üzenetté szűkül, de így ta-
lán könnyebben célba ér.

A Koller Galéria támogatásával készült  
Kass János üzenete (1995-2010) című 
dokumentumfilm bemutatójára az 
Uránia nemzeti Filmszínház dísztermé-
ben kerül sor (1088 Budapest, rákóczi 
út 21.) 2010. december 15-én, 19 óra-
kor. (Jegyváltás szükséges!)
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Felelős Kiadó:

 Koller Galéria Kft.
Táncsics Mihály utca 5.

1014 Budapest

A hírlevelet szerkesztette:
Balázs Sándor

Megjelenik magyar
 és angol nyelven

www.kollergaleria.hu


