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 A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány kilencedik alkalommal rendezi meg a 

FRISS-t, a legfiatalabb művészek éves kiállítását. A válogatás arra törekszik, 

hogy egyre szélesebb körben vizsgálja a pályakezdő, harminc év alatti fiatal 

alkotók művészetét, azokat a stiláris és tematikai tendenciákat, amelyek 

leginkább jellemzik ezt a generációt. A FRISS 2012 kurátorai a 

hagyományokhoz híven a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, a Pécsi 

Tudományegyetem Művészeti Karán valamint a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetemen diplomázott művészek alkotásaiból válogatták az anyagot, az idei 

külföldi meghívottak pedig a svájci Zürcher Hochschule der Künste végzős 

hallgatói közül kerültek ki.  

A központi téma idén az empátia/manipuláció. A kiállítás azt igyekszik feltérképezni, milyen viszonyt 
feltételez a legfiatalabb művész generáció az empátia és a manipuláció között az élet különböző 
szintjein. Hogyan látják megnyilvánulni hétköznapi kapcsolatainkban vagy éppen a globális 
gazdasági/társadalmi folyamatokban illetve a művészetben. Az empátia/manipuláció fogalompár 

körüljárása lehetőséget ad arra, hogy kritikai látleletet kapjunk a mai, változó korról és művészeti 
vonatkozásairól.  A műfajilag sokszínű kiállításon huszonhat művész festményei, installációi, videó 
munkái és térbe helyezett objektjei láthatóak.  

A látogatók szeptember 9-től minden vasárnap 11 órától ingyenes tárlatvezetésen ismerkedhetnek 
az alkotásokkal.  A sorozat szeptember 2-án 16 órakor kezdődik egy rendhagyó programmal: a 
tárlatvezető Kiss Tibi, a Quimby frontembere, zenész-képzőművész lesz. A kiállítás záróakkordjaként, 
az október 12-i finisszázson pedig - a hagyománynak megfelően - immár kilencedik alkalommal kerül 
sor a KOGART-díj kiosztására. A díjat - a havi 100 ezer forintos támogatást egy éven át - a kiállítás 
egyik legígéretesebb alkotója kapja, hogy megteremthesse a nyugodt alkotómunkához szükséges 
körülményeket. 

A kiállító művészek: Stefan BALTENSPERGER, GERŐCS Júlia, GRUDL-TURI Gábor, GYURKOVICS Anna, 
Elena HABICHER, HERMÁN Alíz, HERMANN Ildi, Florence JUNG, KEREKES Péter János, KISS Gábor 
Attila, KNOPF Andrea, KOCSI Olga, KOÓS Gábor, LAKATOS Áron, MELKOVICS Tamás, MOLNÁR Judit 
Lilla, MOLNÁR Zsolt, RÁDÓCZY Bálint, ROMHÁNY Veronika, David SIEPERT, Monika STALDER, SZABÓ 
Ottó, SZIGETI Árpád, TÓTH Márton Emil, TÓTH Zsófia, TRANKER Kata 
    
 
A FRISS az elmúlt csaknem egy évtizedben: 

⋅ több mint 200 fiatal művésznek teremtett kiállítási lehetőséget exkluzív környezetben, 

⋅ több mint egy tucat külföldi művészeti intézménnyel kötött együttműködési megállapodást,  
több mint 15 millió forint ösztöndíj-támogatást osztott szét a Kovács Gábor Művészeti 
Alapítvány által alapított díj keretében a legfiatalabb tehetségek között, 

⋅ több mint 25.000 látogató számára tette lehetővé, hogy megismerkedhessen az új művész  
generációval. 

 

 
Info: sajto@kogart vagy 30/488-2915  
Nyomdai minőségű fotók letölthetők: http://www.kogart.hu/letoltes/sajtoanyag/friss_2012 
 


