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JELÖLTEK I NOMINEES

Batykó Róbert

Esterházy Marcell

Németh Hajnal

Katarina !eviæ

Société Réaliste

Tehnica Schweiz



Aviva Képzõmûvészet i Dí j 2010

A 2009-ben alapított díjat az elsõ évben a szakma és a közönség egyaránt nagy

várakozással fogadta, a kiállítás, maga a díjazás, illetve mindezek utóhatása:

a mûvek köz- illetve magángyûjteménybe való kerülése az anyagi siker mellett

presztízsértékûnek bizonyult.

Az idei kiállítás zsûritagjai – Bencsik Barnabás, Hornyik Sándor, Páldi Lívia mûvé-

szettörténészek, Szûcs Attila festõmûvész, Hans Knoll galerista és Karvalits

Ferenc mûgyûjtõ – olyan mûvészek mellett tették le a voksukat, akik érdeklõ-

désük, szakmai munkájuk révén bizonyították, hogy amagyarmûvészet határain-

kon kívül is érvényes értékeket, minõséget közvetít.

A J E L Ö L T E K :

BATYKÓ RÓBERT festõmûvész következetes utat járt be eddigi pályáján: a graffittis

gyökerektõl jutott el a funkciójuktól megfosztott tárgyak szürreális világához.

ESTERHÁZY MARCELL mûveinek témái többnyire közvetlen környezetébõl erednek,

olykor szinte közhelyes szituációk, események kapnakúj értelmezést fotóin, filmjeiben.

NÉMETH HAJNAL audiovizuális kisérleteken alapulómûvészete érzékenyen egyen-

súlyoz a társadalomkritika és az identitáspolitika szempontjai között.

KATARINA !EVIÆ a megfigyelés és a kommunikáció különbözõ startégiáit alkal-

mazva munkáiban a magán- és a közszféra metszéspontjait keresi.

A 2004 óta együtt dolgozó SOCIÉTÉ RÉALISTE (Gróf Ferenc és Jean-Baptiste

Naudy) új terminusokat hoztak be a mûvészet fogalomtárába: politikai design,

kisérleti közgazdaságtan, társadalmi manipulációs technológia.

A szintén 2004-ben összeálló TEHNICA SCHWEIZ (László Gergely és Rákosi Péter)

társadalomtudományi érdeklõdéstõl vezérelve „vizuális szociológusként” gyûjti

és dokumentálja egy adott témában az eltûnt élettér, létforma megszûnését,

illetve átalakulását.

A díj ünnepélyes átadására november 3-án kerül sor, amikor a szakmai fõdíj

mellett a közönségdíjat is átveheti a látogatók és facebook rajongók szavazatai

alapján legjobbnak ítélt mûvész. A közönségdíjra a kiállítás helyszínén és

a www.avivadij.hu weboldalon lehet szavazni.



Esterházy Marcell

2007 óta folyamatosan készíti fotósorozatát, amelyben Budapesten alkotó képzõ-
mûvészekmûtermeit mutatja be atelier_bp címmel. Amegszokott mûteremfotók-
kal ellentétben ezeken a képeken az alkotók nem szerepelnek, csak a környezet,
amiben dolgoznak. A dokumentált helységek nem feltétlenül klasszikus értelem-
ben vett mûtermek, sokkal inkább, gyakran kényszerbõl átalakított nappalik, háló-
szobák. Ezek a terek folyamatosan változnak, így a fényképezett helyszín az adott
idõszak érdekes dokumentuma mind a tulajdonosa, mind pedig a nézõ számára.

Esterházy sorozata azonban leginkább nem a tárgya, hanem a fotográfia mûfaja
és mai értelmezése felõl ragadható meg. A lefényképezés gesztusával ugyanis
a képkészítõ egyszerûen kisajátítja másokmûvészetét, természetesen nem a lopás,
hanem a posztmodernbõl ismert átemelés értelmében. A mûterem hirtelen kikerül
a kiállítótérbe: a produkció helye egyszerre csak kiemelkedik a prezentáció helyére.
Esterházy mások környezetét, munkáját, szubjektív lenyomatát kisajátítja, és saját
mûként a galéria falára helyezi. Nem is egyenként, hanemmindenkiét egyszerre,
akármeddig folytatható sorozatban. Mûteremfotói gyûjteményfotók, hasonló módon,
ahogy a kisajátítások egyik élharcosa, Louise Lawler évekkel ezelõtt a múzeumi
gyûjtemények képeibõl állította össze sorozatát (...).

MÉLY I JÓZSEF : REJTÕZÕ MÛVÉSZ , ÉLET ÉS IRODALOM 52 . ÉVFOLYAM , 0 5 . SZ

A fotók egyszerre nagyon személyesek – hiszen az embert körülvevõ tárgyakmindig
árulkodnak tulajdonosáról –, de az ember hiánya miatt mégis távolságtartóak,
ugyanakkor érdekes játékra adnak alkalmat: a mûalkotások ismeretében társí-
tani tudom-e a mûvészekhez a mûvek létrehozásának helyszínét.
Amásik bemutatottmû „Feketén-fehéren”Gazdag Gyula 1971-es Sípolómacskakõ
címû filmjének zárójelenetét dolgozza fel, amelyben a mûvész apai nagyapja sze-
repelt statisztaként. Látunk egy embert, aki hol felemelt fejjel néz a szemünkbe,
hol pedig lesütött tekintettel mered maga elé miközben egy vonaton utazik.
Ez a videó loop tükrözi a mûvész családjához, múltjához való viszonyát, kérdéseit,
kétkedéseit, mindazt az ambivalenciát és feszültséget, ami a megélt és a tudott
dolgok, érzelem és értelem között van.

MA Y E R M A R I A N N A

atelier_bp I 2007–2010 fotó I photo I 30x40 cm





Feketén-fehéren I Black-and-white I 2010 dvd-loop



Marcell Esterházy

Esterházy has been working on atelier_bp since 2007, a photo series that presents
the studios of artists who work in Budapest. Unlike in customary atelier photos,
the artists are now absent, only the environments are shown in which they work.
More often than not what we see are not classic studios but living rooms or bed-
rooms converted for the new function out of necessity. These spaces keep changing,
so the photos are interesting documents, both for the owner and the viewer, of
the conditions of a given time.

“It is however not the subject that fills Esterházy’s series with meaning but the
genre of photography and its contemporary interpretation. With the gesture of
photography, the maker of the image simply appropriates others’ art-not in the
sense of stealing but in the postmodern sense of transfer. The atelier suddenly
finds itself in the exhibition room: the place of production emerges in the place
of presentation. Esterházy appropriates others’ environments, work and subjective
impressions, and presents them in the gallery as his own work. And he presents
not one but all, together, in a potentially endless series. His photos of ateliers are
photos of collections, in the manner of that champion of appropriation, Louise
Lawler, who built a series from images of museum collections ...

( J ÓZSEF MÉLY I : “ CONCEAL ING ART . ” ÉLET ÉS IRODALOM , 52 : 5 ) .

The photos are both very personal – because the objects a person lives among
always reveal much about their owner – and reserved, thanks to the absence of
persons. They also provide a chance for an interesting game: knowing the art-
works, can you match the artists and the places where the works were realized?
The other work presented, “Black-and-white” relies on the closing scene of Gyula
Gazdag’s 1971 film, TheWhistling Cobblestone, in which the artist’s paternal grand-
father appeared as an extra. We can see a man on a train, who now looks in our
eyes, now stares in front of him with eyes lowered. The video loop reflects the
artist’s relation to, as well as questions and doubts about, his family and past,
all the ambivalence and tension that exists between things experienced and known,
between reason and sentiment.

MA Y E R M A R I A N N A
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