
ÉRTÉKMENTŐ SZENVEDÉLY c. kiállítás
az Iparművészeti Múzeumban

2008. január 21-én nyílt meg az Iparművészeti Múzeumban
az „Értékmentés szenvedélye” kiállítás, amely száz éves ha-
gyományt elevenített fel s magyar műtárgyakat mutatott be a
magángyűjteményekből.

A modern és jelenkori művészet keretében kiállításra
kerültek ex librisek is – s nagy örömünkre a Kisgrafika Barátok
Köre tagjainak gyűjteményéből válogattak és állítottak ki.

100 évvel ezelőtt – 1907-ben – rendezett utoljára az Iparmű-
vésze ti Múzeum a magángyűjtők számára átfogó kiállítást, s
most ezzel a kiállítással, a centenáriumi eseménnyel köszöntöt -
te 2008-ban a múzeum a Magyar Kultúra napját.

A felsorolt grafikusművészek alkotásai szerepeltek a kiállí -
tá son: Baász Imre, Bardócz Lajos, Bálint Ferenc, Cseh Gusztáv,
Deák Ferenc, ifj. Feszt László, Hervay Katalin, Kass János,
Kazinczy Gábor, Müller Árpád, Olexa József, Vén Zoltán,
Xantus Géza.

Külföldi művészek: Baramov Robert (Bulgária), Hamanishi
Katunori (Japán), Kulhanek Oldrich (Csehország), Kalinovich
Konstantin (Ukrajna), Ondreicka Karol (Szlovákia), Penkov
Edward (Bulgária), Richter Marina (Csehország), Werner Josef
(Németország).

A kiállító gyűjtők névsorát 2007/4. számunkban közöltük
Horváth Hilda tollából.

A múzeum nemes támogatók bevonásával 2008. április 12-
én a kiállítás keretében jótékonysági akciót rendezett, amelynek
célja az volt, hogy a művészek által felajánlott képeiket árve-
résre bocsátották és annak bevételét nemes célra: a múzeum
gyűjteményében lévő két ritkaság számba menő zongorát,
egyik az 1800-as évekből származó ERARD, amilyenen Haydn
játszott, a másik az 1898-ban készült PLEYEL, amelyen Chopin
művei csendültek fel, felújíthassák.

Az árverés előtt Szilasi Alex zongoraművész bemutatta és
megszólaltatta a múzeum Pleyel zongoráját.

A nemes cél – a jótékonysági árverés a zongora restaurálá -
sá ra – megkívánja, hogy a képeket felajánló művészeket is
megismerjük: Nádler István, Dráher János, Szépfalvi Ágnes,
Schéffer Anna, Kun Éva, Bak Imre, Soós Tamás, Mulasics
Lász ló, Haraszty István, Haraszty Zsófia, Jermakov Katalin
Tóth Zoltán, Smetana Ágnes, és a felajánló képzőművészek:
Szemereki Teréz, Fehér László, Klimó Károly, Barabás Márton,
Fehér László.

Az árverés sikeres volt, amiért köszönetét fejezte ki a
múzeum a mecénásoknak, a kiállítóknak és a szervezőknek.

Mi külön köszönetünket fejezzük ki Dr. Horváth Hilda
muzeológusnak (szakmai koncepció/projektvezetés), hogy a
KBK tagjai is részt vehettek ezen a nagyszerű kiállításon.

Mayer József
�

SZLOVÉNIÁBAN dr. prof. Rajko Pavlovec, a szlovén
egye sület titkára két helyen is állított ki gyűjteményéből. Az
egyik Logatec városában, míg a másik a kromberki Vármúze -
um ban volt. Szintén Logatecben volt Salamon Árpádnak, egye-
sületünk tagjának önálló kiállítása, ahol csak irodalommal,
könyv tárakkal és írókkal foglalkozó ex libriseit állította ki.
Ezek között magyar vonatkozásúak is voltak.

Egy celjei galéria kisgrafikát készítő magyar művészeket
hívott meg. Egyheti ott létük alatt (vagy akár már előbb is) 6-6
lemez elkészítése után 24-24 nyomatot kell leadniuk. A
metszetek nagysága max. 15×10 cm lehet. Az idén a következő

magyar grafikusok kaptak meghívást: László János, Tamus
István, Szepessy Béla Szilágyi Imre valamint e sorok írója.

Salamon Árpád
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Az ÚJ EMBER hetilapban (2008. június 8.) hosszabb és
igen alapos cikk emlékezik meg Dalos László tollából Fery
Antal grafikusművészről A százesztendős címmel.

FELHÍVÁS

A készülő Széchenyi katalógus összeállításához kérem a
tisztelt gyűjtőtársadalom segítségét.

Vajer Lajos, majd Rózsa Gyula összeállította a Széchenyi
Istvánról készült ábrázolások – festmények, metszetek, nyoma -
tok – sorát 1900-ig. A munkának lenne folytatása a grafikai
lapok, illusztrációk, karikatúrák képeinek, adatainak összegyűj -
té se, közlése a képek méretétől függetlenül.

A második részben a gyűjtési kör kiterjed Széchenyi mun -
kás sága, vele kapcsolatba hozható tevékenység ábrázolására.

A lapokat megvásárolnám, örömmel vennék jó minőségű
másolatot, mely közölhető.

Minden segítséget előre is köszönettel veszek.
Egervölgyi Dezső, 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/B.

LAPSZEMLE

A Helsinkiben megjelenő EXLIBRIS UUTISET 109.
számában megemlékeznek a finn egyesület nemrég elhunyt
tiszteletbeli elnökéről. Matti Verho (1925-2007) az Egyesült
Államokban vesztette életét, amikor ott élő leányát meglátogat -
ta. Hivatása szerint nyomdász volt, aki korán tagja lett a finn
exlibris-egyesületnek. Tevékenyen vett részt a finn ex libris
történetét megörökítő katalógus összeállításában. Az általa
készített 23 ex librisről a lap következő számában közöltek
méltatást.

Egy további írás az ógermán rovásírást, runákat tartalmazó
kövek kisgrafikai ábrázolásáról szól 9 illusztráció kíséretében.
A szerző szerint 2000 évvel ezelőtt Itáliában tűnt fel ez az írás-
mód, Európa északi országaiban a XIX. századig volt haszná-
latban. – Figyelemre méltó a lapnak az a cikke is, mely gumi -
bé lyegzők ex librisként történő felhasználását hozza szóba.

Végül egy gyűjtő hozzászólásában azt panaszolja, hogy az
ex libriseket tartalmazó csere-levelek gyakran válasz nélkül
maradnak és csak kivételes esetben keresik fel gyűjtők egymás
gyűjteményét.

♣
Az előbbiekben említett finn lap 110. száma köszönti a 60

éves Lembit Löhmus észt grafikust, akinek munkássága a
magyar gyűjtők körében is ismert. Ebben a folyóiratban először
jelent meg külföldi lapszemle, mely – feltehetőleg a mi példánk
nyomán is – szinte valamennyi szaklapban megtalálható már.
Az említett szám lapunk tavalyi 3. számát ismerteti.

♣
A szlovén OBVESTILA 176. száma beszámol Salamon

Árpád és Heda kiállításáról, melyet a Postumia melletti Laze
helységben rendeztek. – Városuk, Komenda Most neve már
többször szerepelt lapszemléinkben. A múlt gyakorlatát foly-
tatva ismét megrendezték a gyermek-exlibrisek kiállítását.

♣
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