A budaörsi repülőtér – egy lépés a modernség felé
kiállítás
„A budaörsi repülőtér – egy lépés a modernség felé” kiállítás táblái a budapesti
Fortepan fénykép archívumából mutatnak be néhány tucat képet. A különböző
szerzők különleges képei az 1937-39-es évekből származnak.
A kiállítás történelmi vetülete kiemeli a fényképészeti dokumentáció szerepét az
ország és a város szempontjából lényeges események vizuális közvetítésében. A
bemutatott felvételeknek van néhány közös vonatkozása, ezek az alábbiak:
történelem, repülés, építészet és divat.
„A budaörsi repülőtér – egy lépés a modernség felé” alapvetően történeti kiállítás. A
képek bemutatják, miképpen kezdte meg a működését Magyarország első
nemzetközi repülőtere, az 1937-ben átadott budaörsi nemzetközi repülőtér. Az egyik
első külföldi légitársaság, aki használta a repülőteret, a lengyel LOT volt, ahogy ezt
egy 1938-ban készült képen is látjuk.
A repülőtér több szempontból is különlegesnek számít: Borbíró Virgil kiemelkedő
magyar építész tervezte, aki a magyar modernizmus szimbólumának tekinthető.
Ezen a repülőtéren állt a kor legnagyobb és leghosszabb hangárja. A repülőtér
nagyon gyorsan, 232 nap alatt épült fel. A kerek főcsarnok erkélyén található képek
fontos és hasznos funkciót töltöttek be: az volt a céljuk, hogy legyőzzék az utasok
repüléstől való félelmét. Napjainkban mind a hangár, mind a főépület, mind a freskók
műemlékvédelem alatt állnak.
A repülőtér a robbanásszerűen megnyilvánuló kreativitás kifejeződése, a nemzet
modern társadalmi törekvéseinek és szándékainak megtestesülése. A magyar állam
a lengyel államhoz hasonlóan 1918-ban szerezte vissza a függetlenségét.
A kiállítást a szabad ég alatt mutatjuk be, a repülőtér területén.
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„Az eseményt a lengyel Kulturális és Nemzeti Örökségi Minisztériuma
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