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A KOGART Tihany legújabb kiállítása két, a nagyközönség 

számára kevéssé ismert magángyűjteményből válogatva, 

mintegy 70 alkotáson keresztül mutatja be az európai 

avantgárd grafika főbb tendenciáit. Többek között olyan 

művészek alkotásaival találkozhatnak ősszel a Tihanyba 

látogatók, mint Georges BRAQUE, Marc CHAGALL, Sonia 

DELAUNAY, Natalia GONCHAROVA, Max ERNST, Joan MIRÓ, 

Pablo PICASSO, Dorothea TANNING, vagy a magyar származású 

Etienne BEÖTHY, HANTAI Simon, REIGL Judit és Victor 

VASARELY. 

 

A kiállítás két olyan jelentős és különleges hazai 
magángyűjteményt állít párba, amelyek nemcsak a 
magyar, hanem a nemzetközi művészettörténet-kutatás 
szempontjából is értékesek. A KOGART Tihanyban látható 
sokszorosított lapok, egyedi rajzok, vázlatok, illusztrációk 
és önálló kompozíciók képet adnak gyűjtői szemléletről, 

baráti kapcsolatokról, alkotói folyamatról, korról, művészeti irányzatokról. A művek mellett, a 
kiállításban elhelyezett szövegek, archív dokumentumok segítenek eligazodni a két gyűjtemény 
történetében és a 20. századi absztrakt törekvésekben, grafikai újításokban. 
 

A gyomai születésű Patkó Imre (1922-1983) az 1950 utáni magyar műgyűjtés-történet fontos szereplője 
volt. Széleskörű tájékozottság, a progresszív művészet iránti fogékonyság jellemezte gyűjtői habitusát. 
Patkó 1945-től különböző lapoknál dolgozott újságíróként, hosszú ideig tudósított külföldről (Peking, 
London, Saigon), 1974-1979 között a párizsi magyar követség munkatársaként tevékenykedett. Azok 
közé a magyar gyűjtők közé tartozott, akik bár kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek, 
„kispénzű” gyűjtőként inkább passzióból, mintsem a jól megtérülő befektetés reményében gyűjtöttek. 
Patkó Imre nemcsak saját ösztönös megérzéseire hagyatkozott, hanem egész életében tudatosan 
képezte magát. 1972-ben ötven évesen elvégezte az ELTE művészettörténet szakát. Gyűjteménye 1986 
óta a győri Vastuskós Házban látható. 

 
Az Európai Iskola művészcsoport egyik alapítójaként ismert Pán Imre (1904-1972) a magyar és a 
nemzetközi avantgárd mozgalmak egyik kulcsfigurája volt. Íróként, művészeti szervezőként sokrétű, 
szerteágazó tevékenységet fejtett ki élete során itthon és külföldön egyaránt: lapokat indított, 
kiállításokat rendezett, szerkesztett, művészeket fedezett és karolt fel. 1957-ben távozott az országból, 

 

Max Ernst: Cím nélkül, 1949, Pán-Mezei Gyűjtemény  



és 53 évesen új életet kezdett Párizsban. Szívós munkával nemcsak egzisztenciát sikerült teremtenie, 
hanem szakmai tekintélyt is kivívott magának a francia fővárosban. Galériákkal, könyvesboltokkal 
működött együtt, összeismerkedett a párizsi magyarokkal (Prinner, Vasarely), felújította kapcsolatát 
Corneille-el és Doucet-val, akiknek pályája elindításában, művészeti szemléletük formálásában még 
Budapesten játszott jelentős szerepet. Baráti kapcsolatainak emlékét őrzik azok a személyes ajánlásokkal 
ellátott lapok, amelyek a kiállításban is helyet kaptak. Gyűjteményét fia, Mezei Gábor belsőépítész vette 
át, és folytatta gyarapítását. A gyűjtemény egy része a székesfehérvári Városi Képtárban 2003-ban 
megnyílt Pán Imre Emlékszobában látható letétként.  

 
 
A gyűjtemények történetén keresztül a tárlat ízelítőt ad az európai avantgárd művészet 

nonfiguratív, expresszív- illetve geometrikus absztrakcióhoz kötődő művészeinek munkáiból, nagy 

hangsúlyt fektetve a magyar származású, de a nemzetközi művészeti színtéren elismerést szerzett 

alkotók bemutatására is. 

 

A kiállítás elektronikus katalógusa a megnyitó napjától elérhető a KOGART Tihany honlapján 

(www.kogarttihany.hu), ahol az érdeklődők a művészekkel, gyűjtőkkel kapcsolatos információk és 

érdekességek között böngészhetnek, írásaikból olvashatnak szemelvényeket és tanulmányozhatják 

a kiállítás teljes képanyagát. 
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