
KE SZEG AN NA AJÁNL JA
Ezt a könyv aján lót most egy ro mán ki ad vány kö ré épí tem: 2014 ja nu ár já ban ke rült

a köny ves bolt ok ba Erwin Kessler kö te te, mely a ro mán kép zõ mû vé szet 1989 utá ni ala -
ku lá sát te kin ti át. A mû vész kö rök ben rég óta várt össze fog la ló dizájnra is igé nyes, s ar ról
az adat bá zis sze rû en fel épí tett mun ká ról tu dó sít, mely a kö tet el ké szü lé sé hez szük sé ges
volt (in téz mé nyek, al ko tói élet rajz ok, gyûj tõk, ga lé ri ák át te kin té se, lis tá zá sa, prog ram -
nyi lat ko za tai stb.). A kö tet négy kor szak ra oszt ja az el múlt két év ti zed ro mán mû vé -
szet tör té net ét – ezt a négy kor sza kot fe dez ze fel a kö tet ben a ked ves ol va só! Úgy tû -
nik, vég re itt az ide je an nak, hogy a kom mu nis ta in téz mé nyi struk tú rát le vál tó, ka pi -
ta lis ta in téz mé nyi mo del lek sze rint szer ve zõ dõ kre a tív ipar ágak szá mot ves se nek 
je le nük kel. Az esz kö zök fel hal mo zá sá nak fel ada ta vi szont más te rü le te ken to vább ra is
el vég zés re vár.
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