SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szeretettel meghívjuk Önt a

Koller Galéria 60. évfordulója
alkalmából rendezett kiállításra,
könyvbemutatóra és ünnepélyes fogadásra
a MTA Zenetudományi Intézete Haydn termébe
(Budai Vár, Táncsics M. u. 7.)
A 60 év 60 művész című kiállítást

Melocco Miklós
szobrászművész nyitja meg.

2013. május 9.-én, 17 órakor.
Az este során a Corvina Kiadó gondozásában megjelent

„Koller – Egy legenda nyomában”
című könyvet mutatjuk be.
A kiállítás helyszíne az ünnepélyes megnyitó után június 2-ig tekinthető
meg a Koller Galériában (Budai Vár, Táncsics M.u.5)
A kiállításról:
A Koller Galéria, illetve jogelődje, az 1953-ban létrehozott Rézkarcoló Művészek
Alkotóközössége fennállásának 60. évfordulóját ünnepli. Ha még élne, s még élhetne, Koller
György (1923-1996), az alapító éppen ebben az évben lenne 90 éves. Műkereskedelmi
tevékenysége révén nem csupán lehetőséget, egzisztenciális biztonságot teremtett a köréje
gyűlő alkotóművészek számára, de a létrejött alkotások széles közönség elé tárásával, a
viszonylag alacsony áron való hozzáférés biztosításával ízlésformáló szerepet is játszott.
Az évforduló alkalmából, a Corvina Kiadó gondozásában jelenik meg Feledy Balázs számvető és
tisztelgő album „Koller – Egy legenda nyomában” címmel. A kötetcím találó, mivel Koller György
– a műértő, a művészetpártoló, a műkereskedelem művésze – nehéz időkben tett szert rendkívüli
népszerűségre, s személyisége legendássá vált a művészek körében. És legendája tovább él.
Azon művészek emlékezetében és alkotásaiban, akik közeli együttműködésben, üzleti
kapcsolatban, de ugyanakkor baráti viszonyban álltak Koller Györggyel. És tovább él a Koller-díj
révén, amelyet 1997 óta folyamatosan, minden évben azon alkotóknak ad át a Koller Galéria,
akiknek művészi kvalitása az elődökhöz, az alapító tagok alkotásaihoz méltónak mutatkozik.
A Koller Galéria „60 év, 60 művész” című ünnepi tárlatát – távollétében is – mintha az alapító,
Koller György hívná életre. Az alkotóközösség egykori tagjainak, s az alapító nevét,
személyiségét őrző és megidéző Koller-díjban részesültek alkotásai most együtt szerepelnek e
kiállításon. Együtt a nyomra vezetők és a nyomkövetők, újabb nyomokat hagyók. Hatvan év
hatvan művésze Koller György jegyében.
További információ, képanyag kérése: Köster Iris, info@kollergaleria.hu , www.kollergaleria.hu

