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KOGART Kortárs Művészeti gyűjtemény

Ki tudja, becammog-e a hazai művészettörténetbe a gipszelt kezű medve?
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Ott áll a KOGART földszinti
kiállítótermének bejáratánál medve
kartárs, és úgy magasodik a látogató
fölé, mint egy hegy. Az embernek
óhatatlanul eszébe jut a székely
mondás, miszerint a sör nem ital, a nő
nem ember, a medve nem játék. De az
ember jól nevelt, ezért az efféle
csúfondáros és tiszteletlen gondolatokat
gyorsan elhessenti, kivéve tán az utolsó

részét, mert a medve azért tényleg nem játék.

Általában.

Ez a begipszelt és felkötött kezű mackó viszont, ijesztő mérete ellenére is, játék, vicc, merő kajánság.
Kortárs művészeti alkotás, alapanyaga festett purhab, és azon a kiállításon ijesztgeti/ nevetteti a
látogatókat, amelyen a KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény legújabb kollekcióját mutatják be.

A KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény második éve végzi
úgynevezett gyűjteményépítő munkáját, részint saját pénzből,
részint hazai vállalatoktól összegyűjtött (idén éppen 80 vállalattól
származó) 80 millióból, részint az ehhez állami támogatásként
hozzáadott 40 millióból. Két évvel ezelőtt, amikor az első hírek
napvilágot láttak erről a speciális gyűjteményépítésről, támadt
némi vihar, és tán még ma is ver kisebbnagyobb hullámokat a
KOGART-tulajdonos Kovács Gábor és Hiller István oktatási és
kulturális miniszter megállapodása mely szerint az OKM minden
megszerzett egymillió forinthoz hozzátesz ötszázezret.

A KOGART-gyűjtemény művészeti zsűrije most tehát 120
millióból gazdálkodhatott, ebből 91 művész 131 alkotását tudta
megvásárolni, amelyből 80 a gyűjteményt gyarapítja, 20-at pedig
elárvereznek, hogy a befolyt öszszegből támogassanak arra
rászoruló intézményeket. Aztán hogy ez jó szerződés volt vagy
sem, azt eldöntik majd a hozzáértők, miként azt is a
szakemberekre bízzuk, hogy az említett zsűri tagjai jól
válogatnak-e a kortárs művek között. Amúgy persze a művészet
területén aligha van ennél hálátlanabb feladat, mert hát ki tudja,
mely alkotók mely művei épülnek be a magyar művészet értékei
közé. Becammog-e oda a méretes medve, az utókor is értékelni
fogja-e például Wahorn András izzó kékségben menetelő fekete
bikáját, Szemethy Imre fosszíliákkal zsúfolt, a szigeti veszedelmet
idéző, gyönyörű rézkarcait, Vilhelm Károly testes ecsetvonásait,
ef. Zámbó István jól ismert jelképeit? Bólint-e majd az utókor
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ami ennél is fontosabb: lesznek-e jövőre is adakozó vállalatok, és lesznek-e érdeklődők arra a 20
műtárgyra, amely március 18-án kerül kalapács alá, hogy aztán a bevétel idén is jótékony célokra
hasznosuljon?

Kérdések, amelyek egy részére választ kaphatunk, ha megnézzük a KOGART legújabb kortárs művészeti
kollekcióját. Március végéig megtehetjük ezt.

Infó: KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény – új kollekció.

Nyitva: március 2–28-ig.

A tárlat látogatása ingyenes.

Top 5

1. A másik Csinszka

Márffy Ödön múzsája a festőművész eddigi legnagyobb magyarországi kiállításán Debrecenben a
MODEM-ben.

2. Aranyba rejtett arcok

24 arany és 3 ezüst maszk Délkelet-Ázsiából a Néprajzi Múzeumban.

3. Csillagok plakáton

A Magyar Plakát Társaság, a csillagászat évét ünneplő kiállítása a Klebelsberg Kultúrkúrián.

4. Tóth Menyhért Szegeden

A festőművész emlékkiállítása Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban látható.

5. Iseum 1955–2010

Isis savarai templomának modernkori története fotókon a Szombathelyi Képtárban.


