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FÖLDI GERGELY, 1978 
Útszéli (Betakarva), 2021        farost, vászon, gouache 103×140 cm 

 

Leltári szám: 2022.6.1. 

Gyarapodási szám: 103/2022 

(Huntéka: 797) 

 

Földi Gergely 1978-ban született Salgótarjánban. Tanulmányait az egri Eszterházy Károly Főiskola 

Rajz – Vizuális-kommunikáció szakán (1998-2002), majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 

(2006–2009) folytatta. 2010-ben Derkovits-ösztöndíjat nyert el. 2000 óta számos hazai csoportos 

kiállítás résztvevője és többnek díjazottja. Számos egyéni kiállítása volt. 

Egész életművét a tárgyakra építi. Az ember által létrehozott profán tárgyakat (leginkább a 

modern, gépesített ember tárgyait – teherautó, dömper, busz…) a művészet témái közé emeli – 

mintegy portrészerű megjelenítéssel. Minden eszközünk, amit készítünk, amivel törődünk, amit 

szeretünk festményein lelket kap. Azon túl, hogy festményei múltidéző emléklenyomatok, 

élményfoszlányok, ezek identitáskereső és -teremtő (ön)vallomások. A mindenkori jelen 

kontextusából kiemelve, a kollektív emlékezet elemeiként az időtlen létbe helyezve „őket”, e 

tárgyakkal valójában az emberi tevékenységet, emberlétünket emeli egy magasztos szférába. 

Általuk reflektál modern időnk, környezetünk aktuális problémáira, párbeszédet folytatva 

entrópikus korunkkal – a létezéshez megóvandó jövő érdekében valamiféle harmóniát vágyva. 

Következetesen végig vitt, közel két évtizedes, szelídségbe burkolt (mely leginkább színvilágában 

mutatkozik meg) művészi életútja – a világ harsogó intellektuális rohamai, de a megélhetés 

hétköznapi küzdelmei közepette – olykor-olykor elhalkul. E műve azonban – valószínűleg jól látjuk 

– összefoglalója korábbi képi világának, de egyben egy új nézőpont eredője is.  
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Gaál József tanulmányait 1979 és 1986 között Magyar Képzőművészeti Főiskola sokszorosító 

grafika szakán végezte, mesterei Kocsis Imre, Raszler Károly és Rozanits Tibor voltak. Művészeti 

rajz, szerkesztő- és ábrázoló geometria, valamint művészettörténet szakos középiskolai tanári 

diplomát szerzett. Rendszeresen állítja ki műveit főiskolás kora, 1983 óta. 1987–1993 közt a 

Ferenczy István rajzkörben tanított, 1993 óta tanít a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, 1993–

1996 közt a Vizuális Nevelés Tanszéken, 1996 óta a Festő Tanszéken, közben 1999–2005 közt a 

Zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskolában festőtanár. A festészet mellett 

grafikával, szobrászattal és írással is foglalkozik: szépirodalmi és művészetkritikai jellegű munkákat 

publikál. Munkácsy-díjas, az MMA Képzőművészeti Tagozatának tagja. 

Művészetének fontos vonása a múlttal való intenzív kapcsolat, tartalmi és formai archaizálás. 

Ősi rítusok világába vezető magánmitológiai univerzuma pusztulásformákból, rombolással 

építkezik, de a kultúrtörténeti fogalmak, jelek, nyomok és hagyományok a modernizálás és 

aktualizálás szándékából ered. Múlttal való kapcsolata soha nem formai átvételen alapul, hanem 

tartalmi archaizálást jelent. Művészete ugyanakkor transzcendentális és metafizikus jelentéssel is 

telítődik. (Szeifert Judit) Ecsetrajzai a könnyedség etűdjei, mégis a sötétség világát nyitják fel. 

Könnyedek formai értelemben, a vonalas szerkezetek spontaneitását és az akvarell szabadon 

szétfutó foltjait tekintve; sötétek, ha a kompozíciókból teremtődő jelentésrétegeket nézzük. 

(Széplaky Gerda) Umbra figurája megtépázva, szétmállva úgy lép elő a múlt árnyékából, hogy 

megkérdőjelezhetetlen a jelenléte. Az életmű szerves részeként jól reprezentálja 

gyűjteményünkben alkotója művészi hitvallását, és mely jól rímel ars poeticájának egy lényegi 

gondolatára: „Sajátomként megélt produktumaim egy mitikus, archaikus állandóságban akarnak 

létezni, nem egy eszme vagy művészeti ideológia bűvkörében, hanem korokat átívelő állandóságban.” 

E vásárlással hiánypótló művel gyarapodott kortárs akvarell gyűjteményünk. 

 

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kollégiuma támogatásával megvásárolt két festmény 

jól kiegészíti kortárs akvarell gyűjteményünket, mely az Egri Országos Akvarell Biennálék majd 

Triennálék anyagából az 1970-es évek óta gyarapodó egységkét regisztrálja a hazai kortárs 

akvarell festészet változásait.  

 

 

 

Eger városa 1968-ban kapcsolódott be abba az országos programba, mely a képzőművészeti 

technikákat biennálé rendszerben (2009-től triennálé) kívánta bemutatni. Az országos tárlatra 

építetten a Dobó István Vármúzeum, mint rendező intézmény a kezdeti időktől a kortárs 

akvarellfestészet tekintetében országos gyűjtemény kialakítására törekszik, mely gyűjteményezési 

tevékenység az 1970-es és az 1980-as években – elsősorban a minisztériumi támogatások révén –, 

majd az 1990-es évektől NKA támogatással történik. Gyűjteményünk több hazai és külföldi 

kiállításon különböző válogatásokban mutatkozhatott be.  

Mindig fontos volt, hogy a megrendezett aktuális tárlatot ne csak a megjelentetett 

katalógussal, hanem múzeumunk, a rendező intézmény gyűjteményének folyamatos 

gyarapításával is dokumentáljuk, és ezt a kollekciót a magyar kortárs akvarell festészet változásait 

folyamatosan követni képes gyűjteménnyé fejlesszük. Így az aktuális rendezvényhez kapcsolódóan 

mindig történtek vásárlások, átlagosan 5–6 mű került alkalmanként a gyűjteménybe. Fontos 

feladatunknak tartottuk, hogy a kollekciót kiállításokon mutassuk be, mely kiállításokon nem 

pusztán a múzeum gyűjteményét, hanem a magyar kortárs akvarell festészetet, a megtett utat, az 

éppen aktuális trendeket, a műfaj reprezentánsait is képviseltük. 
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Az elmúlt közel negyed évszázadban tehát több bemutatót tartottunk és több külföldi 

meghívást is kaptunk.  

• a budapesti Kempinski Hotel Galériájának felkérésére 1998. december 10. és 1999. február 

15. között került megrendezésre az első jelentős kiállítás, mely rávilágított e gyűjtemény jelentős 

kvalitásaira és a szakma is felfigyelt értékeire.  

• 1999–2000-ben 40 db művel tudtuk minisztériumi közvetítéssel Finnországban 

(Helsinkiben, a Magyra Intézetben és Kemiben), valamint Észtországban (Tartuban) bemutatni 

gyűjteményi kollekciónkat.  

• 2001-ben a csehországi Kutna Horá városában a Philip Morris Dohánygyár támogatásával 

mutattunk be egy válogatott anyagot.  

• 2002-ben pedig a franciaországi Nantes városától kaptunk meghívást, ahol 36 db akvarellt 

állítottunk ki a biennálék anyagából.  

• Nagy visszatekintő kiállításunkat 2003. december 1. és 2004. február 19. között rendeztük 

meg az egri vár Gótikus palotájában Mit szólna William Leighton Leitch, ha ezt látná? címmel, melyen 

a gyűjtemény legszebb, legkiemelkedőbb darabjait mutattuk be, s kiemelt figyelmet szenteltünk a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvásárolt műveknek.  

• A gyűjteményről VÍZ-fény-szín-tér címmel egy albumot/gyűjteményi katalógust is 

elkészítettünk, melynek megjelenését szintén a Nemzeti Kulturális Alap támogatta 2006-ban.  

• 2006-ban egy erdélyi körúton volt gyűjteményünk válogatott agyaga a sepsiszentgyörgyi, 

a székelykeresztúri, a csíkszeredai és a gyergyószentmiklósi múzeum vendégeként.  

• E bemutatkozás után a Miskolci Galériában rendeztük meg eddigi leggazdagabb – több 

mint 100 alkotással – tárlatunkat 2007-ben.  

• 9 alkotás került bemutatásra a Szent István Király Múzeumban 2007. október 12. és 

december 31. között megrendezett, az NKA 2005. és 2006. évi támogatásával közgyűjtemények 

számára megvásárolt műalkotásokat összegyűjtő kiállításon.  

• 2009-ben Lengyelországban, a przemisl-i modern múzeumban volt látható egy bőséges 

válogatás a gyűjteményből.  

• Kisebb kihagyás után 2015 májusában a Magyar Nemzeti Múzeum balassagyarmati Palóc 

Múzeumában nyitottunk kiállítást.  

• A MANK Szentendrei kiállítótermében pedig 2016. május 25-én nyílt meg a legkvalitásosabb 

és új műveket is felsorakoztató kiállításunk Szepes Hédi művészettörténész meghívására.  

• Ezt követően Budapesten, a Széphárom Közösségi Tér galériájában került megrendezésre 

az NKA támogatásával a Víz-hangok – Az egri Országos Akvarell Biennálék és Triennálék nagydíjasai 

(1968–2014) című kiállítás 2016. december 1. – 2017. január 8. között. Kollekciónk a korai biennálék 

esetében sajnos hiányos, így kiegészítésre szorult a Magyar Nemzeti Galéria és magángyűjtők 

anyagából. Ez a kiállítás előkészítő tárlata volt az 50 éves évfordulónak, a 2018-ban megrendezett 

III. Országos Akvarell Triennálénak.  

• A jubileumi tárlat kisérő kiállításaként rendeztük meg a Párhuzamosan c. kiállítást, mely 

válogatás volt a Miskolci Grafikai, a Salgótarjáni Rajz- és az Egri Akvarell Biennélék és Triennálék 

közgyűjteményekben őrzött anyagából. E válogatás reprezentálta a három, közel fél évszázada 

együtt mozgó, egymást figyelő és inspiráló országos tárlat történetét azon alkotók munkái által, 

akik mindhárom kiállítás résztvevői voltak egykor.  
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A magyarországi akvarellfestészet történetét és reprezentánsait felvonultató 

gyűjteményünket a IV. Országos Akvarell Triennálé – 2021. július 24 – szeptember 30. – kiállított 

anyagából is gyarapítani kívántuk. A tárlatra 186 alkotó 457 művel pályázott. Szakmai színvonalát a 

Magyar Vízfestők Társasága és a Dobó István Vármúzeum által felkért, művészekből és 

művészettörténészekből álló válogató zsűri biztosította, melynek döntése alapján 106 alkotó 170 

művel szerepelt a kiállításon. A művészek közül sokan évtizedek óta hűséges résztvevői a 

kiállításnak, de sok pályakezdő – azaz 35 évesnél fiatalabb – alkotó is elküldte műveit a 

megméretésre.  

Pályázatunkkal egyrész régi hiányokat igyekeztünk pótolni, másrészt szeretnénk a fiatalok 

felé nyitni, új tehetségek alkotásait a gyűjteményünkben tudni, valamint fontos életművek 

fejlődésének, változásának dokumentálására is odafigyelünk. 

Vidéki múzeum révén nem vagyunk országos múzeum mégis az országos nyitottsággal 

megrendezésre kerülő akvarell triennálék jelentőségére és a közel fél évszázada gyarapodó 

kollekciónk minőségét méltányolva az NKA szakmai kollégiuma támogatását elnyerve két mű 

megvásárlására nyílt lehetőségünk.  
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