
A Szőllősi-Nagy – Nemes gyűjtemény még hangsúlyosabban, újabb műtárgyakkal 
átgondolva és kiegészülve. A Bibliamúzeum megszokott kiállításrendezési elképzelésein 
és törekvésekein átlépő tárlata:

SAJTÓANYAG

A közelmúltban elbúcsúztatott Párizs-Paris! – „ Ha a hajnal szárnyaira kelnék...” (Zsolt 139,9) című 
időszaki kiállítás Szőllősi-Nagy András és Nemes Judith magángyűjteményének egy kisebb szeletére 
hívta fel a látogatók figyelmét, ugyanakkor már magában hordozta a lehetőségét egy későbbi, nagyobb, 
átfogóbb és jellegzetesebb rátekintést felvető és megvalósító összeállítás létrehozásának.

A Bibliamúzeum új tárlata, – az ebben a térben még nem látott műtárgy-társak kölcsönhatásában 
-, reményeink szerint segíti a látogatókat abban, hogy saját értelmezéseiket fellelve, kialakítva, kicsit 
közelebb kerülhessenek a kortárs képzőművészet jelentős, emblematikus alakjaihoz és absztrakt geo-
metrikus, konstruktivista műalkotásaihoz.

Az előző kiállítás anyagának egy részétől kénytelenek voltunk megválni annak érdekében, hogy 
Hajdu Etienne, Major Kamill, Csato Georges, Szenes Árpád, Braun Vera, Hantaï Simon, Szobel Géza, 
Vajda Julia, Kolos -Vary Zsigmond, Kadar Joseph, Szittya Emil, Hervé Lucien és Bálint Endre munkái 
is megjelenhessenek a kiállítótérben.

A kurátori szándék az „...ott is a te kezed vezérelne engem„ ( Zsolt 139,10) alcímmel újra bibliai 
kontextusba is helyezi az alkotásokat, jelezve/megteremtve  a folytatólagosságát az előző, Párizs-Páris 
kiállításban felvázolt elképzeléseknek (erre az 1.2 jelzéssel is utalunk). Ugyanakkor rámutat arra a bib-
liai üzenetre is, amelyet Isten ígér az embernek. Nem csak a képzőművész, de minden ember számára 
áldás az, ha élete Istentől vezérelt.

Külön érdekessége a kiállításnak, hogy – szokatlan módon – a rendezés lehetőséget biztosított arra 
is, hogy emlékezzünk a párizsi Notre Dame nagyheti tragédiájára is.

A kiállítás megtekinthető 2019. október 3-tól december 21-ig, hétfőtől péntekig 10 óra és 18 óra 
között, szombaton 17 óráig a Bibliamúzeum időszaki kiállítóterében.
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PÁRIZS-PARIS!  
„Ha a hajnal szárnyaira kelnék(...)
ott is a te kezed vezérelne engem” 

                                                                (Zsolt 139,9-10)


