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Galambos Tamás, Szentgyörgyi József, Molnár C. 
Pál, Kokas Ignác vagy El Kazovszkij.

2003-tól szervezzük meg rendszeresen a T-Art 
Alapítvány festő támogatóinak kiállítását a Magyar 
Festészet Napja alkalmából. Ez a kiállítás kicsi ko-
rom óta meghatározó volt számomra, hiszen már 
akkor is elkísértem aput a tárlatok rendezésére és 
megnyitóira, amikor mindez még csak egy távoli, 
megfoghatatlan varázslatnak tűnt. Néhány évvel 
később az a megtiszteltetés ért, hogy én magam is 
segédkezhetek a kiállítások megvalósításában.

2008 volt az első év, amikor az Óbudai Nyár rendez-
vény keretein belül is szervezett a ház nagyszabású tár-
latot. További kiállítások kapcsolódtak a Szakrális Hét 
és a Budapesti Tavaszi Fesztivál programsorozathoz.

A galéria életében már a kezdetektől jelen vol-
tak szakmai tanácsadók, például Tenk László fes-
tőművész és Horváth Károly színész. Rendszeresek 
voltak az óvodai és iskolai csoportok látogatásai, 
voltak vetítések, tárlatvezetések és művészettörté-
neti előadások. A kezdetekben Művészba rát klub is 
működött, akik buszos túrákat is szerveztek.

A jelen

2012 óta Garami Gréta művészettörténész segíti a 
galéria szakmai munkáját. Az első évben havi rend-
szerességgel művészettörténeti előadásokat tartott, 
majd az előadás-sorozat tematikája folyamatosan 
átalakult az aktuális kiállításhoz kapcsolódó prog-
rammá. 2013 szeptemberétől Garami Gréta átvette a 
kiállítások kurátori feladatait is azzal a céllal, hogy a 
kiállítótérben egy szakmailag elismert galéria jöjjön 
létre. Garami Grétával 2014-től dolgozunk együtt a 
galéria kiállításain. Az évek folyamán kialakítottunk 
egy működő, egymást kiegészítő munkamegosztást.

2013 óta többek között olyan művészek mun-
kái szerepeltek a galériában, mint Aknay János, 
ef. Zámbó István, Király Gábor, Adorján Attila, 
Szabó Ábel, de csoportos tárlaton Radák Eszter, 
Tölg-Molnár Zoltán munkáit is láthatta a közönség. 
További rangos kiállítók: Krajcsovics Éva, Szurcsik 
József, Ganczaugh Miklós, Atlasz Gábor, Lévay 
Jenő, Kovács-Gombos Gábor, Völgyi-Skonda Kortárs 
Gyűjtemény és Verebes György. A megnyitók kere-

2014 óta vagyok a San Marco Galéria kiállítás-
szervezője. Kötődésem a közösségi házhoz igen 
régi keletű, egyrészt mivel már gyermekkoromban 
is jártam ide pantomimezni és művészi tornázni. 
Másrészt pedig édesapám, Tenk László festőművész 
révén folyamatosan részese lehettem a kerület mű-
vészeti életének, később pedig a T-Art Alapítvány 
asszisztenseként is több alkalommal megfordultam a 
kiállítótérben, majd a galériában végeztem a szakmai 
gyakorlatomat is. Két évvel ezelőtt, amikor a kultu-
rális központ 40 éves lett, alkalmam volt beletekin-
teni a ház képzőművészeti tevékenységét bemutató 
dokumentációba, régi vendégkönyvek, meghívók és 
fotók kerültek elő. Nagyon izgalmas volt feldolgozni 
a fellelt iratállományt. Ennek a munkának az eredmé-
nyeként született meg a 40 éves évfordulós kiadvány 
képzőművészeti fejezete, illetve saját szakdolgoza-
tom. Idén, amikor felújításra került a San Marco utcai 
épület, és a galéria élete újabb mérföldkőhöz érkezett, 
úgy éreztem, itt az alkalom összegezni a múltat, a je-
lent, és megfogalmazni, hogy milyen jövőt tervezünk.

A múlt

A San Marco Galéria 1998 decemberében nyílt 
Dévényi János ötvösművész kiállításával, és műkö-
dik azóta is töretlenül az Óbudai Kulturális Központ 
San Marco utcai épületében. A kulturális központ 
életében már korábban is jelentős szerepet töltött be a 
képzőművészet. Nyolc éven át az épület falai között 

működött a Gyémánt László által vezetett Óbudai 
Festőiskola. A 40 éves ünnepélysorozat részét ké-
pezte az egykori Óbudai Festőiskola tanítványainak 
kiállítása, ahol legújabb alkotásaikat mutatták be. 
Nagyon érdekes volt látni, hogy a régi tanítványok 
milyen irányba fejlődtek, változtak az évek során. Az 
Óbudai Festőiskola kiállításának megnyitója 2015-
ben az egyik legmeghatóbb volt az általam szerve-
zettek közül. Mélyen megérintett az, ahogy a növen-
dékek felelevenítették a régi szép időket.

A kilencvenes években a galéria, a ház közműve-
lődési tevékenységeit kiegészítve, a kortárs képző- és 
iparművészeknek, a III. kerületi és ahhoz kötődő mű-
vészeknek, művész-tanároknak kívánt teret és helyet 
a biztosítani a bemutatkozáshoz, illetve megteremtet-
te annak a lehetőségét, hogy saját óbudai közönsége 
megismerhesse a kortárs képzőművészetet. Jellem-
zően vegyes volt a kiállítások összetétele, amatőr és 
hivatásos képzőművészeket, iparművészeket is talál-
hatunk a dokumentumokban. Szinte a kezdetektől 
minden évben bemutatkoztak a kerület művész-taná-
rai és jó néhány évig az Óbudai Fotókör művészei is. 
Több nemzetiségi kiállító is megfordult a galériában, 
ami bevonzotta az idegen nyelvű közönséget is, és 
segítette a diplomáciai kapcsolatok ápolását. A kiál-
lítások a kezdeti időszakban Lőrincz Edina jelenlegi 
ügyvezető igazgatónő személyéhez kapcsolódtak.

A galéria az évek során számos neves kiállí-
tásnak adott otthont, többek között olyan művé-
szek munkáit állították ki, mint Zsögödi Nagy 
Imre, Zeusz-Csákvári Nagy Lajos, Gyulai Líviusz, 
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kiállítótér is teljes egészében megújult. A falak sem-
leges színűvé váltak, ami lehetővé teszi olyan kiál-
lítások megrendezését is, amelyekre eddig a bordó 
színű függöny miatt nem volt lehetőség. A világos 
szín kellemes, bensőséges hangulatot teremt.

A jövő

A galéria küldetése, hogy a San Marco Galéria 
Óbuda meghatározó szakmai kiállítóhelye legyen, 
„ahol a helyszín adottságaihoz alkalmazkodva,  de a 
művelődési házas jelleget meghaladva, a kortárs fes-
tészet magas színvonalon történő interpretálása a cél, 
megfelelő kiállítási körülmények megteremtésével, 

komoly szakmai felkészültséggel, ugyanakkor művé-
szetközvetítő szerepvállalással.” /Garami Gréta/

A galériában amellett, hogy folytatjuk a kortárs 
festészet kvalitásos alkotóit bemutató tevékenysé-
get, a jövőben is fontosnak tartjuk, hogy teret ad-
junk az óbudai művész-pedagógusok éves kiállítá-
sának, valamint a kerületben működő művészeti 
iskolák bemutatkozásának. Továbbra is cél, hogy 
csatlakozzunk a különböző budapesti és országos 
kulturális programsorozatokhoz, kiállításainkkal 
jelen legyünk az Ars Sacra Fesztiválon, a Magyar 
Festészet Napja és a Kultúrházak éjjel-nappal prog-
ramsorozaton, a Budapesti Tavasz Fesztiválon és az 
Óbudai Nyár rendezvénysorozaton. 
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tén belül számos elismert művészettörténésszel, mű-
vészeti íróval dolgoztunk együtt: például Bárdosi 
József, Keserü Katalin, Wehner Tibor, Feledy Balázs, 
Nagy. T Katalin, Szeifert Judit, Gaál József. A szak-
mai megnyitó személye mellett mindig is nagy 
hangsúlyt fektettünk a zenei produkciók és más 
közreműködők kiválasztására: például Mogyoró 
Kornél, Meszecsinka együttes, Kézdy Luca.

A kortárs galériák általában a „white cube” jellegű 
fehér falú, a szűk érdeklődő kör számára fenntartott 
kiállítási módot kedvelik. Ez a San Marco Galériára 
egyáltalán nem jellemző. A cél az volt, hogy kihasz-
nálva a kulturális központ adottságait, a térben meg-
forduló sokféle látogató jelenlétét, olyan élő kiállításo-
kat hozzunk létre, ahol mind a szakmai közönséget, 
mind a más céllal érkezőket is meg tudjuk szólítani.

A kiállításokhoz kapcsolódó művészettörténeti 
előadások fokozatosan a művész munkásságát be-
mutató prezentációvá, illetve az alkotóval (emlékki-
állítás esetén tanítványaival, ismerőseivel) történő 

interjú-beszélgetéssé alakultak. Ez a keretprogram 
a művész személyesebb, emberközeli megismerését 
is lehetővé teszi, és fontos szerepet tölt be a galé-
ria-építésben, népszerűvé téve a kiállítóteret.

A kiállítások kísérőrendezvényeként gyerekek-
nek és diákoknak szóló játékos tárlatvezetéseket 
és műhelyfoglalkozásokat tartunk, amelyek célja, 
hogy már egészen kicsi korban megismertessük 
a gyerekekkel a kortárs képzőművészetet, illetve 
segítsük elsajátítani a művek befogadásának ké-
pességét. A gyerekek a kiállítás élménye után egy 
saját alkotás elkészítésével dolgozzák fel a látott al-
kotások témáját, technikáját vagy üzentét. Nagyon 
szeretek gyerekeknek tárlatvezetést tartani, mert 
az olyan értékek, mint a nyitottság, az őszinteség, 
bennük még romlatlanul él.

A kiállítótér alapterülete jelenleg kb. 80 négy-
zetméter. A közelmúltig egységes bordó színű da-
maszt függöny borította a falakat és az ablakokat. 
Idén, amikor a közösségi ház felújításra került, a 

Jézus élete című kiállítás a san marco galériában 2017. fotó: Antal István
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