Info Rádió, 2006. március 7.
Mv.: - Új mőkincsekkel gyarapodott a Szépmővészeti Múzeum, melyeket sajtókávézó keretében
mutatott be Baán László a múzeum igazgatója. A részletekrıl Oláh András kérdezte az igazgatót.
Baán László: - Rendkívüli aktualitást adott a sajtókávéházas beszélgetésnek, hogy hétfın este
jelentıs mőtárgyakkal gyarapodott a Szépmővészeti Múzeum állandó kiállítása. Az egyik
mozaik, egy antik mozaik, a késı római császárkorból. A Szépmővészeti Múzeumnak nem volt
még eddig antik római mozaikja. Két másik mőtárgy közül az egyik már ismert a nagyközönség
elıtt, ezek mind a kettı hosszú távú letétként kerül a Szépmővészeti Múzeumba, az egyik az a
Tiziano, amelyet az év elején rendkívül sikeres kiállításon mutattunk be londoni társával együtt a
Szépmővészeti Múzeumban. Most a magántulajdonossal megállapodtunk, hogy egy hosszú távú
letéti szerzıdés keretében a Szépmővészeti Múzeumba kerül, tehát az állandó kiállításnak egy
jeles darabja lesz. Ez egy fantasztikus lépés, hiszen magántulajdonú mőtárgyak, hogy hosszú
távú letétbe kerüljenek, ez a II. világháború elıtt rendkívül gyakori volt, azóta azonban elhalt ez
a gyakorlat és most újraélesztendı sikerült ezzel a különleges mőtárggyal, illetve egy másik
különleges alkotással - Deporter, XI. századi kiemelkedı holland festınek a gyarmati hatalom
allegóriáját ábrázoló festményével szintén hasonmód a tulajdonos hosszú távú letétbe a
Szépmővészeti Múzeumba -, tehát a közönség most három kivételes kvalitású és értékő
mőtárggyal találkozhat ezután a Szépmővészeti Múzeumban. A kiállításainkról is tájékoztattuk a
sajtókávéház résztvevıit. A spanyol kiállítás, az El Greco, Velázquez, Goya - fantasztikus
sikerrel zajlik, 5 hét után 75 ezer látogató, tehát van esély, hogy a 200 ezres határt elérjük ezzel a
nagysikerő látogatással. Minden nap ezrek és ezrek nézik meg a kiállítást nagyobb fennakadás
nélkül hál’istennek, ugyanis az új jegyeladási rendszer, amely idıpontra, órás idısávra elıre van
lehetıség interneten jegyet vásárolni, ez lehetıvé teszi, hogy elkerüljük a hosszú sorállásokat és
a legközelebbi nagy terv ez a valaha volt legnagyobb magyar múzeumi terv ami most már
megvalósul, mintegy fél milliárdos költségbıl, amelynek a felét a magyar állam, a másik felét a
luxemburgi állam állta, Luxemburg Zsigmond császár és király korát és mővészetét mutatja be
az érdeklıdıknek. Több mint 100 kölcsönzési helyrıl, tehát múzeumból, egyházi kincstárból,
könyvtárból érkeznek a mőremekek, a világ 19 országából, 1200 négyzetméteren méreteit és
költségeit is tekintve a leggrandiózusabb magyar múzeumi kiállítás, amelyet a luxemburgi
nagyherceg és sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke fog március 18-án megnyitni, 19-tıl
lesz látható a nagyközönség számára.
Mv.: - Baán Lászlót, a Szépmővészeti Múzeum igazgatóját hallották.

