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A LEGUJABB KORI ES MODERN MUVESZETEK KEPTARA
Udvozoljuk Ont!
KALAUZ A MUZEUM LATOGATOKNAK
A Muzeum szèkhelye
A Legùjabb kori ès Modern Muvèszetek Kèptàra 1991-ben lett felavatva mint a Carrara Akadèmia
kibovitèse. A Kèptàr egy volt kolostor terèben kapott helyet a Carrara Akadèmiàval szemben.
Ebben az èpuletben eloszor a Szervitàk szerzetesrendje majd az Alàzatossak Gyulekezete
mukodott,kèsobb katonai hasznàlatra volt rendelve (kaszàrnya volt az elozo szàzadban).
Vègul az èpuletegysèg egy eloirànyzott helyreàllitàsi munkàlatok utàn, amit kozos
megeggyezèssel vitt vèghez Bergamo vàros vezetosège a Bergamoi Hitelbankkal, elnyerte az
aktuàlis mukodtetèsèt.
A Milanoi Gregotti Tàrsasàgi Tervezoiroda àltal elkèszitett tervben meg lett hatàrozva a muzeum
pontos helye a vàroskèpben.Ez az èpulet elorelàthatoan ossze lesz kotve a Suardi Parkkal ami
Bergamo egyik legjelentosebb tortènelmi, vàrosi parkja.A muzeum igy nyer egy èrtèkes kornyezeti
hàtteret ami lehetosèget nyùjt szabadtèri, nyitott kiàllitàs szervezèsère is ès nem utolsò sorban a
vàroskozponthoz is jelentosen kozelebb kerul.
Az Allando Kiàllitàs Gyujtemènye
A Muzeum Allando Kiàllitàsa a XX. Szàzadi olasz ès nemzetkozi muvèszek alkotàsaibol tevodik
ossze.A gyujtemèny betekintèst nyùjt abba a nagy hagyomànnyal rendelkezo vàrosi
mecenatizmus ùtjàn osszegyult kollekcioba amit a Carrara Kèptàrnak adomànyoztak muvèszek,
mugyujtok
ès
kulombozo
intèzmènyek.
A
gyujtemèny
festmènyekbol,
szobrokbol,metszetekbol,fotòkbol, èrmèkbol,videokbòl ès mozgòfilmekbol àll.
Kulon emlìtèsre mèltò Giacomo Manzù (Bergamo 1908–Ardea Roma 1991) bergamoi muvèsz
adomànya szulovàrosànak a 80-as èvek elejèn ami betekintèst nyujt a ‘900-as èvek europei
szobràszmuvèszet kiteljesedèsèbe. Ez az adomàny a Modern Muvèszetek Kèptàràban talàlta meg
az ideàlis elhelyezèsèt.
Az adomànyozott muvek kozott ott talàlhatò 2 nagyszabàsu szobor (Giulia ès Mileto 1966; Nagy
Szeretok 1971-1974) ès egy csoport kisebb mèretu bronzszobor (Biboros; Szeretok; Tànclèpès).
Ezt a gyujtemènyt nèhàny festmèny (Onarckèp 1955) ès nagy formàtumu rajz (Giulia ès Mileto
1972) egèsziti ki.
Egy màsik kiemelkedo bronzszobor ami belekerult ebbe az adomànyba è “Pio mellszobra” (1950).
Nagy fordulatot jelentett a muzeum èletèben Gianfranco Spajani, mugyujto 40 olasz ès kulfoldi
muvèsz festmènye ami foleg a ‘900-as èvek elso felènek alkotàsai. Meghatarozo olasz kèpviseloi
ennek az idoszaknak a kovetkezo muvèszek: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Filippo De Pisis,
Massimo Campigli, Mario Radice, Alberto Magnelli, Felice Casorati, Giorgio Morandi, Giorgio de
Chirico, Alberto Savinio, Ennio Borlotti, Valerio Adami. Ebben a kollekcioban talàlhato az absztrak
muveszet kèpviselojènek, Vasilij Kandinskij, egy erediti muve is ami nemzetkozi szinezetet biztosit
a fent emlitett gyujtemènynek ugy mint Hartung, Matta, Hans Richter ès Sutherland muvei.
2004-ben egy màsik jelentos adomàny, Gianfranco Stucchi, mugyujto kollekcioja kerult a
muzeumba. Atanasio Soldati, Alberto Magnelli ès Luigi Veronesi muvei betekintèst adnak az
europai absztrak muveszet szuletèsèbe, az elso kisèrletektol fogva.
Ezzel pàrhuzamossan talàlhatunk màs irànyzatok felè kitekinto alkotàsokat mint Alberto Burri ès
Tancredi Parmeggiani,az informel irànyzat mesterei,elsok a materiàval valo kisèrletezèsben; Anton

Zoran Music elofutàra a Kelet ès Nyugat kapcsolatànak elmèlyitèsèben/keresèsèben;a spagnol
Luis Feito egy ugymond “rafinàlt”/kifinomult festèszet tolmàcsoloja;Jean Fautrier az anyag/materia
potenciàlis kifejezo-kèpessège felderitesenek vitathatatlan mestere.Mindezt kiegesziti Victor
Pastore ès Ben Nicholson alkotasai.
A 90-es evek elejen fontos es erdekes nyitast jelent a kortars muveszet fele Armando Maffeis
adomanya ami 21 fiatal alkotomuvesz muveibol tevodik ossze,kozottuk talalhatjuk Maurizio
Cattelan muveszt is.
Hasonlo modon jelentosek a kovetkezo adomanyok ebbol az idoszakbol (90-es evek) :
Lanfranco Colombo fotogyujtemeny (olasz fotomuveszek altal alkotott 450 foto);
Cesare Johnson es Vittorio Lorioli eremgyujtemenye (200 erem es 100 erem modell).
Ezek az adomanyok hozzajarultak uj prospektivak nyitasahoz a jovore nezve.
FILMMUVESZETI ESEMENYEK/BEMUTATOK ES ELOADOTEREM
A Modern Muveszetek Keptara szeleskoru programokat, eloadasokat, kurzusokat, muveszeti
muhelyeket, filmbemutatokat kinal/rendez nagykoruak szamara.
Erdeklodni lehet a muzeum dolgozoitol telefonon vagy az interneten keresztul.
MUZEUMLATOGATAS TARLATVEZETESSEL
A muzeum iskolak, csaladok es kulfoldiek reszere tarlatvezetes lehetoseget is nyujtja.Ennek
idotartama kb 1 ora.
Lehetoseg van tarlatvazetest igenyelni angol, francia, nemet, spanyol, portugal, kinai, japan, arab,
perzsa, roman, magyar, orosz es cseh alban, bosnyak, heber, szerb, sved es urdu (pakisztan)
nyelven.
Kapcsolatba lepni az Oktatasi Osztaly vezetojevel, Giovanna Brambilla Ranise a kovetkezo e- mail
cimen lehet: giovanna.brambilla@gamec.it
NYITVATARTAS ES DIJSZABAS
BELEPODIJ
Az Allando Kiallitasra a belepo dijtalan.
Az Idoszaki Kiallitasok dija:
rendes dijszabas/egesz jegy: 7 euro
kedvezmenyes jegy: 5 euro, 2 euro iskolak, dijtalan a belepes gyermekeknek 6 eves korig, a
nyugdijasoknak fogyatekkal rendelkezoknek
kulfoldiek (turistak) reszere a tarlatvezetes: 80 euro
NYITVATARTAS
Allando Kiallitas
10.00-13.00
15.00-19.00
hetfon zarva
Idoszaki Kiallitasok
A nyitvatartas minden egyes kiallitasnal valtozhat, az interneten kell utananezni.

Rendkivuli nyitvatartasi napok (internet)
KONYVTAR
A Carrara Keptar es a Legujabb kori es Modern Muveszetek Keptar kozos konyvtaranak jelenlegi
cime: Bergamo,S.Tommaso utca 53.
A konyvtar tulajdonaban 12000 muveszettorteneti konyv es tekintelyes szamu szakfolyoiratok
vannak. A belepes dijtalan.Az Antik Konyvtar (G.Carrara Alapitvany) es a Tortenelmi Leveltar a
nagykozonseg reszere kizarolag konzultalasra all nyitva.
A kovetkezo szolgaltatasokra van lehetoseg:
-szabad konzultalas
-konzultalas a konvtaros segitsegevel
-internetes kereses a SBN-ben
-fenymasolas (fizeto)
A koniyvtar nyitvatartasi ideje
Kedd-Pentek 14.30-18.30
Szombat
9.00-13.00
Kapcsolatteremtes
Konyvtaros: Maria Elisabetta Manca
Telefon: 0039-035-235834
E-mail:
biblioteca.carrara@tiscali.it
A MUZEUM FIZIKAI MEGKOZELITHETOSEGE/ELERHETOSEGE
A Legujabb kori es Modern Muveszetek Keptara biztositja a barmilyen fogyatekkal elok (latashallas- es mozgasserultek) szamara a rendszeres es ingyenes tarlatvezetesi szolgaltatast.
Ez a specialis szolgaltatas segit kialakitani egy fogyatekkal elo ember es egy mualkotas (ugy az
Allando kiallitasbol mint az Idoszaki kiallitasbol) kozotti parbeszedet.
A Keptar minden szintje elerheto a mozgasserultek altal is es rendelkezunk minden mas
felszerelessel is ami elosegiti a muzeumban valo szabad mozgast (lepcsokarfa, rovid
ereszkedo/emelkedo, tolokocsi).
A MUZEUM NYELVI MEGKOZELITHETOSEGE
Bergamo es Bergamo megye teruleten elo kulfoldiek szamara a muzeum ingyenes tarlatvezetesi
szolgaltatast biztosit a “muzeumi kozvetitok” segitsegevel. A muzeumi kozvetito egy uj szocialis es
pedagogiai de foleg kulturalis munkat vegzo alak a muzeumban dolgozok kozott. Ezt a csoportot
maga a muzeum oktatasi osztalya kepezte ki ezekben az evekben az itt elo kulfoldiek kozul. Az o
munkajuk nemcsak egy “sima” nyelvi forditast/segitseget jelent hanem a kulturak kozti
parbeszedet segiti elo.
Reszletesebb tajekoztatasert telefonali lehet kedden es csutortokon 10.00-18.00 a kovetkezo
telefonon: 035-270272
Oktatasi Osztalyvezeto: Giovanna Brambilla Ranise
giovanna.brambilla@gamec.it

A MUZEUM MEGKOZELITESE
Busszal:
Vonatallomastol 6-os,7-es es 9-es Busszal.
Autoval:
A Stadion kornyeken szabad a parkolas kiveve vasarnapokon (szombat reggel) es azokon a
vasarnapokon amikor valamilyen sportrendezveny (focimeccs) van.
A Stadiontol 5-10 perces gyaloglas utan erheto el a muzeum.
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