
Molnár Ani Galéria Bródy Sándor utca 36., Budapest 
+36 30 300 80 19 

info@molnaranigaleria.hu
www.molnaranigaleria.hu 

Benczúr Emese:
BRIGHT FUTURE

Megnyitó: 2019. október 11., péntek, 18.00
Megnyitó beszéd: Don Tamás, kurátor (MODEM)
A kiállítás megtekinthető: 2019. november 30-ig, keddtől péntekig 12 és 18 óra,
szombaton 11 és 17 óra között
Cím: 1088, Budapest, Bródy Sándor u. 36.

„A „fényes jövő” víziója könnyen szertefoszolhat. Nem is sejtjük, mennyire bizonytalan 
minden körülöttünk. Elég egy rossz lépés, és a látomásszerű kép pillanatok alatt a 
semmivel lesz egyenlő.” Benczúr Emese

„Benczúr Emese legújabb munkája tökéletesen illeszkedik az eddigi életművébe. 
Másfelől pedig a lehető legletisztultabban, minimális eszközökkel mond sokat arról a 
társadalmi, politikai és művészeti környezetről, amelyben élünk. Sőt a jövőnkről.”  Don 
Tamás 

Benczúr Emese (1969) Budapesten született, 1996-ban diplomázott a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán. 2003-ban elnyerte a Derkovits Gyula képzőművészeti 
ösztöndíjat, 2006-ban pedig a Munkácsy-díjat, a magyar művészeknek járó legrangosabb 
kitüntetést. Rendszeresen vesz részt csoportos, illetve egyéni kiállításokon, hazai 
és külföldi művészeti rendezvényeken egyaránt. Munkái olyan neves nemzetközi 
eseményeken kerülnek bemutatásra, mint a Manifesta, a Velencei és a Liverpool Biennálé, 
illetve megtalálhatók több nagyobb  magán- és intézményes gyűjteményben (MUSAC, 
Ludwig gyűjtemény). Műveiben szövegeket, rövid szlogeneket jelenít meg, amelyek 
az anyaghasználattal és a sajátos technikával különleges kapcsolatot teremtve munkái 
komplexitását fedik fel. 2015-ben a “Siliconvalse – A „magyar valóság” egy lengyel 
kurátor szemével” című kiállításon szerepelhetett Brno városában, amely a magyar 
művészet elmúlt 20 évét ölelte fel. 2017 és 2019 között több csoportos kiállításon vett 
részt a Ludwig Múzeumban és a debreceni MODEM-ben. 2018-ban egyéni kiállítása 
nyílt a MODEM-ben Let It Be címen.
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Emese Benczúr:
BRIGHT FUTURE

Opening: 11 October 2019, Friday, 6 p.m.
Opening speech: Tamás Don, curator (MODEM)
On view until: 30 November 2019, from Tuesday to Friday, 12 p.m. to 6 p.m., 
on Saturday 11 a.m. to 5 p.m.
Address: 36 Bródy Sándor street, Budapest, 1088

„The vision of a ‚bright future’ can easily be dissolved. We don’t even realize how 
uncertain everything is around us. A bad move is enough, and the visionary image will 
be equal to nothing in an instant.” Emese Benczúr

„Emese Benczúr’s latest work fits perfectly into her oeuvre. On the other hand, it says a 
lot about the social, political and artistic environment in which we live, in the simplest 
possible way, with minimalist means. In fact, it says a lot about our future.”  Tamás Don 

Emese Benczúr (HUN, 1969) graduated from the Hungarian University of Fine Arts in 
1996. She was awarded with the Derkovits Scholarship in 2003 and the Munkácsy Prize 
in 2006, the most significant prize in Hungary for visual artists. She regularly exhibits 
at solo and group exhibitions, art events in Hungary as well as abroad for example in 
Bozar and Brussels. Her works have been shown at prestigious international events 
such as the Manifesta, the Venice Biennale or the Liverpool Biennial. Major collections 
include her works such as MUSAC or the Ludwig Collection. In her works she often 
uses text, mostly short slogans. The text, the used material and her working method 
are interrelated, which contributes to the complexity of her works. In 2015, she was 
invited by the curator for a group exhibition entitled  “Siliconvalse – Hungarian Reality”, 
which provided an overview of Hungarian art in the last 20 years and was held in Brno, 
Czech Republic. Between 2017 and 2019 she participated in several group exhibitions 
at Ludwig Museum and MODEM in Debrecen. In 2018 her individual exhibition “Let It 
Be” opened at MODEM.


