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A Magyar Iparművészeti Múzeum hatodik alkalommal ad helyet a Magyar Kulturális
Alap (NKA) Iparművészeti Kollégiuma alkotói pályázatán támogatást elnyert
művészek alkotásai bemutatására rendezett kiállításnak.
Az „Alkotói támogatás új iparművészeti alkotások létrehozására” címmel kiírt
pályázaton az NKA Iparművészeti kollégiuma évente 25 művészt támogat. Az
alkotók kiválasztása a benyújtott művészeti program és a korábbi munkásságot
bemutató portfólió alapján történik. A kollégium az NKA törvényben foglalt
feladatához igazodva közösen kialakított értékrend alapján nemzeti és egyetemes
értékű alkotások létrehozását támogatta. A friss és újszerű munkák mellett helyet
kaptak olyan művészek is, akik munkásságuk egy fontos szakaszát összefoglaló mű
létrehozását valósították meg. A pályázati kiírás szerint a díjazottak közös beszámoló
kiállításon mutatják be az elkészült műveket, amelynek évek óta az Iparművészeti
Múzeum ad helyet. Az Iparművészeti Múzeum számára ez a kiállítás-sorozat
lehetőséget teremt arra, hogy a kortárs alkotókat a lehető legközvetlenebbül
mutathassa be, s velük a magyar kortárs kultúra egyik legizgalmasabb műfaját, az
iparművészetet, szinte az alkotás pillanataival egy időben.
Mivel ezek az alkotások egymástól mind műfajukban, mind témájukban nagyon
különbözőek, a kiállítás sem hasonlítható egy megszokott, tematikus tárlathoz. Ez a
kiállítás a kortárs iparművészet sokszínűségét, műfajgazdagságát tükrözi és képet ad a
magyar kortárs iparművészet alkotóinak magas szakmai felkészültségéről és

alkotókedvéről. Az így létrejött tárlat, - tehát, - nem központi gondolat, program köré
szervezett tematikus bemutató, hanem inkább keresztmetszet a szakterület jelenéről; szándékunk szerint, - műhelykiállítás művész-személyiségekkel, pillanatfelvétel
alkotói életpályákról. Szokás szerint a támogatást nyert alkotók az iparművészet
különböző ágaiban alkotnak, van köztük textil- és ruhatervező, keramikus és
üvegművész, plakáttervező grafikus és egyéb alkotók; befutott és elismert művészek
valamint pályakezdő fiatalok egyaránt. Fontos, hogy több generáció munkája került
egymás mellé, így teljesebb képet tudtunk nyújtani a magyar iparművészet aktuális
irányairól és törekvéseiről.

A kiállítás kurátora ebben az évben Cseh Borbála (a FISE kurátora) volt, aki a
rendezés munkája mellett a katalógus szerkesztését is végezte. Az Iparművészeti
Múzeumban munkáját elsősorban Kancler Zsófia kiállításszervező segítette. A
katalógus és plakáttervet, valamint a kiállítási installáció grafikáit Sára Ernő
grafikusművész készítette. A kiállítást köztéren és a sajtóban is hirdettük;
hirdetéseinket a Fidelio Medián és az Epamedián keresztül bonyolítottuk.
A bemutatott művekhez kísérő kiadványként színes képekkel illusztrált katalógus
készült, amely a bevezető szövegek mellett röviden bemutatja a résztvevő
művészeket, ars poeticájukat és a kiállított műveket, Cseh Borbála szerkesztésében. A
kiadványhoz a múzeum minden elkészült alkotásról új fotókat készíttetett (Áment
Gellért munkái). A katalógus formátuma az

Iparművészeti Múzeum kiadvány-

arculatához igazodik.
A kiállítást L. Simon László, a Nemzeti Kulturális Alap igazgatója nyitotta meg. A
kiállítás helyszíne az Iparművészeti Múzeum első emeletének mintegy 200
négyzetméteres nagy terme volt, erre a célra kialakított installációval.

A Megvalósult Művek 2011 c. kiállítás regisztrált látogatóinak száma 2011. december
és 2012. január során 3530 fő volt.

Az NKA támogatását a mellékelt elszámolás szerint a kiállítás létrehozására:
installáció építésére és festésére, fotózásra, a műtárgyak installálására, valamint a
katalógus, meghívó, plakát tervezésére és nyomtatására és hirdetésre használtuk fel.
A kiállítást bemutató honlap az alábbi címen érhető el:
http://www.imm.hu/hu/exhibits/view/116
A kiállítás készült szakmai beszámoló az alábbi oldalon található meg:
http://www.imm.hu/palyazatibeszamolok
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