
A Bauhaus Norvégiában

Mit adott Norvégia a Bauhausnak? Mit adott a Bauhaus Norvégiának? Mindként 
kérdés releváns lehetne egy Bauhaus norvégul (vagy Bauhaus Norvégiában) című kiállí-
tás esetében.

A Henie Onstad Kunstsenter kurátorai által összeállított kiállítás azonban csak az 
elsőre keresi igazán a választ, míg a másodikat alig fejti ki. Pedig a Bauhaus nemcsak az 
építészet és a formatervezés, de a vizuális kultúra más területein is nagy befolyásra tett 
szert – nem csak Norvégiában, hanem az egész Skandináv régióban. 

A kiállításhoz kiadott katalógus előszavában maguk a kurátorok is elismerik, hogy 
sokkal egyszerűbb lett volna a második kérdésre megadni a választ, de őket mégis az 
érdekelte, hogy pontosan hány norvég jutott el a Bauhausba, vagy a német iskolához 
kapcsolódó mely művészek fordultak meg vagy alkottak egykor az északi országban. 
Tették ezt a kurátorok úgy, hogy – állításuk szerint – több norvég kolléga amellett érvelt, 
hogy nem lehet elég anyagot összegyűjteni ezektől a művészektől egy megfelelő kiállí-
tásra. Mindenesetre megpróbálták és egy korrektnek nevezhető képet tudtak felrajzolni 
ezekről a „kapcsolatokról”. Ugyancsak a kötet előszavából derül ki, hogy előképük az 

utóbbi években megrende-
zett, a Bauhaus és Izrael, 
valamint India kapcsolatát 
feldolgozó kiállítások vol-
tak. Ezt a megjegyzést akár 
ironikusan is kommentál-
hatnánk, miszerint Indiához 
képest Norvégia még egész 
jó helyzetben van, viszont 
mindkét helyen egyértel-
műen az építészeti kapcso-
latokat lehetett hangsúlyo-
sabban kiemelni. Meglepő 
módon az oslói kiállításon 
épp ezt a részt sikerült a 
legkevésbé.

Moholy-Nagy László: 
Lichtrequisit einer 
elektrischen Bühne, 
(Fényrekvizítum elektro-
nikus színpadhoz,1922 –
30)
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A kiállított anyag feldolgozásához a norvég kurátorok kortárs művészeket is felkér-
tek. Közülük a legjelentősebb és a Bauhaus történetére reflektáló mű, Pia Rönicke 2014-
ben elkészült monumentális fém térelemeket is magában foglaló videóinstallációja, 
amelynek központi eleme egy kétcsatornás, közel háromnegyed órás videó. Ezt 
Marianne Brandt egykori dessaui műtermében forgatták. A lassú kameramozgással kör-
bevett, az ablakon időnként a város felé kitekintő mozgása többértelmű, már-már majd-
nem monoton hangsúlyt ad a közben felolvasott korabeli naplófeljegyzéseknek, amely-
ből a forradalmi lendületű korszak lelkesedése mellett az egzisztenciális biztonság hiá-
nya is kiérezhető. Brandt, aki Moholy-Nagy László fémműhelyének tagja volt, sokszor 
emlegeti feljegyzéseiben az újító szellemű magyar művész nevét. Brandtról a kiállítás 
katalógusában is külön tanulmány emlékezik meg, mivel még a Bauhausban töltött évei 
előtt évekig Oslóban (illetve akkor még Christianiában) élt egy avantgarde szellemiségű 
művészkör tagjaként, amelynek férje, a norvég festő Erik Brandt, volt az egyik fő szer-
vezője. Mivel ez az időszak még az ő Bauhausos tanulmányai előtt volt, és gyakorlatilag 
nem maradt fenn műve ebből a korszakból, későbbi műveinek hatása pedig csak évtize-
dekkel később mutatható csak ki.

A kiállítás talán legnagyobb „felfedezése” Ola Mørk Sandvik személye, aki többnyi-
re későbbi, második világháború utáni funkcionalista építészeti munkáiról ismert Norvé-
giában. Ezeket azonban nem, hanem csak a Bauhausban készült fotósorozatát mutatja be 
a kiállítás. Sandvik egyike volt a Bauhaus-diákok utolsó évfolyamának, aki még a 
dessaui épületben folytathatta tanulmányait. Egy kevéssé ismert, a maga által összeállí-
tott fotókönyvben elevenednek meg élményei, amely építészeti fotók mellett számos 
életképet is tartalmaz, köztük Berger Otti portréját. Sandvik az iskola kényszerű bezárá-
sa után is kapcsolatban maradt barátaival, akik között azért is lett népszerű, mert Osló-
ból Dessauba motorbiciklin tette meg az utat. 

Ellentmondásos helyzetben szerepel a kiállításon Edvard Heiberg. A norvégiai csa-
ládban született és az országban egy családi házat építő dán származású építész vitte a 
legtöbbre a Bauhaus intézményében, ugyanis a bezárás előtti évben Meyer mellett tanári 
feladatokat is ellátott. Valójában sem a Bauhausban, sem Norvégiában nem jelentős a 
szerepe. A norvég építészettörténet-írás is megosztott abban a kérdésben, hogy 
Heiberget hogyan lehetne értékelni az oslói építészet szempontjából, hiszen az 1941-es 
családi házon Oslo külvárosában már nem érvényesülnek a Bauhaus elvei, inkább egy-
fajta visszatérés a helyi építészeti tradíció praktikus átértelmezéséhez, adaptálásához. 
Heiberg az 1930-as években egy elkötelezett és lelkes hangú cikksorozatban mutatta be 
a Bauhaust a norvég olvasóközönségnek a Byggekunst című – egyébként konzervatív 
attitűdű – építészeti magazinban. Heiberg kiemeli a Bauhaus szándékát a gyors és egy-
szerű építészeti megoldások kidolgozására, a tömegek lakásigényeinek kielégítésére. 
Dániai tevékenysége főként ez irányban bontakozott ki és teljesedett ki, azt az időszakot 
leszámítva, amikor elkötelezett kommunistaként náciellenes tevékenysége miatt épp 
börtönben ült. Három hosszabb szovjet „lakásépítési” tanulmányutat is teljesített, ám a 
Moszkvával és a dán kommunistákkal való kapcsolatát épp az 1956-os magyar forrada-
lom leverése változtatta meg, és nagy nyilvánosság előtt szólt a katonai beavatkozás 
ellen.
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A kiállítás külön teret szentel egy másik építésznek, Ivo Panagginak is. Mint a 
névből is sejthető, a korábban az olasz futurista mozgalomhoz kötődő művész is 
„különutasként” van jelen a kiállításon, még ha a többieknél nagyobb anyaggal is. 
Panaggi ugyanis a második világháború után a norvégi állami építészeti hivatalban 
dolgozott majd két évtizeden keresztül, így néhány megvalósult művén keresztül na-
gyobb befolyása volt a norvégiai építészetre, mint az odavalósi Heibergnek. Panaggi 
karrierje jól mutatja viszont azt, hogy a Bauhausban megszerzett tudás, építészeti 
szemlélet még évtizedek múlva is felhasználható és érvényes tudott maradni. Hogy 
csak egy párhuzamot említsünk, Panaggi helyzete nagyon hasonló az 1938-tól Svédor-

szágban tevékenykedett Forbát Alfré-
déhoz 
(Füchsl Al fréd Pécs,  1897-
Vällingby, 1972. Külföldön Fred 
Forbat néven vált ismertté. Az egyre 
nehezedő magyarországi politikai 
helyzet elől 1938 augusztusában 
Svédországba települt. 1942-ig Lund 
város mérnöki hivatalának tervező 
építészeként a város távlati, rendezé-
si tervét és Borgmästargården beépí-
tési tervét dolgozta ki. 1942-ben Har-
ry Egler építész stockholmi irodájába 
került. Skövde távlati terve volt az 
első részletes és rendszeresen kidol-
gozott munkája. Elképzelésében fon-
tos szerephez jutott a közlekedés ra-
cionális tervezése, a magasház, a 
toronyház, mint lakóépület hátránya-
inak kimutatása. A szerk.helyettes 
megjegyzése.)
Az oslói kiállítás azonban nem feje-
ződik be kizárólag a norvég Bauhaus-
kapcsolatok részletes tárgyalásával. 
A kiállítótér második része egy, a 
Bauhaus színházat bemutató kiállítás-
sal egészül ki. Ember – Tér – Gép 
fantázianévvel ellátott utazó kiállítás 
a dessaui Bauhaus Alapítvány gyűjte-
ményére épül, s egy alkalommal már 
Németországban is szerepelt, majd a 
norvég helyszín után Szöulban kerül 
legközelebb a közönség elé. A Bau-
haus története során a performatív 
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művészeti ágak megújítására tett kísérletek is külön-külön alapos bemutatás érdemel-
nek. Bár a témához kapcsolódó legjelentősebb vázlatok, rajzok, tervek mindegyikét 
nem tudták eredetiben kiállítani, így csak digitális reprodukcióval szerepelnek, de leg-
alább a magyar származású művészek „saját jogon”, kiemelt helyen szerepelnek. Mo-
holy-Nagy László tervei, Molnár Farkas színházterve, Weininger Andor öltözet- és 
díszletrajzai kiemelt helyeken szerepelnek. Utóbbi egyik színes vázlata került a kataló-
gus címlapjára is.

Molnár Farkas rajza
A norvég Bauhaus-kiállítás rendezői sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint a 

kiváló 2010-es magyar bauhäuslereket bemutató tárlat kurátorai. A rekonstrukciós lehe-
tőség azonban adott és világos: a norvég származású művészek marginális pozícióban 
voltak a németországi tanulóévek alatt, de a kiállítás nem ezt akarja felülírni vagy felna-
gyítani, hanem akkori helyzetüknek megfelelően bemutatni őket, adott esetben a kortárs 
művészet értelmezési lehetőségeinek felhasználásával. 

(Bauhaus på norsk c. kiállítás augusztus 31-ig, a Bauhaus Scenekunst: Menneske –
Rom – Maskin c. kiállítás szeptember 22-ig látogatható az oslói Henie Onstad 
Kunstsenterben.)

Munch, Gallen-Kallela: a finn-norvég mágikus észak

Az oslói Nemzeti Galéria legújabb kiállítása egy régebbi, jelentős kiállítási koncep-
cióhoz nyúl vissza, amikor az előző századforduló skandináv modernizmusát, annak 
történetét, irányzatait vizsgálja és mutatja be. A mágikus észak. Finn és norvég művé-
szet 1900 körül címmel ellátott kiállítás előzményei között mindenképpen a Kirk 
Varnedoe által szervezett 1982-es Northern Light (Az észak fény) kiállítást és annak 
későbbi, 1987-es párizsi válogatását kell megemlítenünk, amely abban az évtizedben 
szinte relevációként hatott az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában. Az a 
kiállítássorozat felhívta a figyelmet arra, hogy a Sikoly festőjeként világhírnévre szert 
tett Edvard Munch mellett, számos olyan kiváló életmű jött létre az észak-európai or-
szágokban, melyeket érdemes ismerni, bemutatni. Ez a koncepció jellemzi az oslói és a 
finn nemzeti múzeum januárban nyílt közös kiállítását is, amely elsőként a norvég fővá-
rosban, azt követően – ez év nyarától – Helsinkiben kerül bemutatásra.

A heterogén összképet mutató tárlat kurátorai Skandinávia nemzetei közül kettőt 
választottak: a finnt és a norvégot. A norvég királyság ebben az időszakban a svédekkel 
volt perszonálúnióban és a politikai elitnek – egy népszavazás után – 1905-re sikerült 
kivívnia a teljes függetlenséget. A finn területek – mint az Magyarországon jobban is-
mert – az Orosz Birodalom részei voltak. Mindkét ország tehát a nemzetté válás korai 
szakaszában, a részben nem „nemzeti” nyelvű elitek (dánok, svédek, oroszok) ellenében 
kívánta meghatározni magát. Ebben az ekkor Európa perifériájának számító térségben 
is kettős tendencia mutatkozott meg: az elvándorlás, és ezzel szemben a vidékre ván-
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dorlás, az autentikus népélet megismerésének igénye. Miközben a művészek a düssel-
dorfi, berlini vagy párizsi akadémiákon képezték magukat és az ottani kiállítási életben 
próbáltak meg érvényesülni, megkezdődött a „hazavándorlás” is, amelynek művészeti 
céljait, gazdasági racionalitásait, motivációit az utóbbi évek kutatásai igyekeztek feltár-
ni. Így a kiállítás nem a nagy európai művészeti központok skandináv művészeit mutat-
ja be, hanem a regionális „alközpontok” szintjét is széttagolja a vidéken élő művészek 
bemutatása érdekében.

A kiállítás kurátorai, Timo Huusko és Vibeke Waallann Hansen ennek megfelelően 
a norvégiai Telemark és a finn Karélia területeit mutatják be ilyen autentikus, nemzeti 
tájként, amely vonzotta a korabeli művészeket, és ahol a nemzeti karakterjegyeket ke-
resték. A kiállításban többször is felmerül a zenei párhuzam kérdése, amely a jellegzetes 
norvég népi zeneeszközök ábrázolásával megfogalmazást is nyert az képek jelentős 
részén. (Érdekesség, hogy ezzel a kiállítással párhuzamosan a finn nemzeti múzeumban 
Jean Sibelius, a finn nemzeti zeneszerző és a képzőművészet kapcsolatát bemutató kiál-
lítás látogatható.) A válogatott anyag így hívja fel a figyelmet a mindössze huszonkét 
évesen elhunyt norvég Halfdan Egedius (1877–1899) munkáira is, aki ugyan rendkívül 
kis számú, de megfogalmazásában rendkívül erős művet mondhat a magáénak, amely a 
táncoló parasztok motívumát többször az elvonatkoztatott szimbolizmus világ felé moz-
dítja el, miközben kortársai nagy része (így Nikolai Astrup) megmaradtak a szentimen-
tális, rácsodálkozó, sokszor etnográfiai-ízű, aprólékos leírásnál. A táncolók, mint motí-
vum, a magyar festészetben Rudnay Gyulánál jelenik meg Egediushoz hasonló feltáró 
és beleérző erővel, és ez különösen alkalmas a „néplélek” kifejezésére, hiszen a ritmus, 
zeneiség, forma egyesül a népművészet (népi ruhák) vizuális látványával. A táncolók 
mint motívum ebben az időben Edvard Munch festészetében is jelentős szerepet kapott, 
de már mint az Élet frízének darabja: az emberi élet múlandóságának, „dance macabre”-
jának általános és örök szinonimájaként, nem pedig mint a nemzeti önkifejezés egyik 
módja.

A kiállítás következő nagyobb gondolati egysége éppen erre a szimbolikus tartal-
makra, az elmúlás és közösség és az egyén szenvedéseinek, halálának, a lélek megérthe-
tetlenségének kérdésére helyezi a hangsúlyt. Nem nehéz kiolvasunk a korszak egzisz-
tenciális kérdéseit feszegető fiatalabb skandináv írógeneráció hatását, Strindberg, 
Hamsun, Obstfelder irodalmának lenyomatát. Ennek üzenetét ugyanakkor sokkal nehe-
zebb volt a kurátoroknak átültetni a vizuális lenyomatok nyelvére, s ez a rész inkább 
eltávolítja, mint összehozza egymással az egyes művészeket. Itt, ebben a teremben sze-
repeltetik a Rodin-tanítvány szobrász Gustav Vigeland műveit is, amelyek azonban in-
kább szólnak az emberi test ábrázolásáról, mint az egyes lelkiállapotok megragadásáról.

Nem így a tájképfestészetet feldolgozó szekció, amely önmagában, önálló kiállítás-
ként is megállná a helyét. Nem véletlen, hogy az északi nemzetek tájképfestészetét az 
elmúlt egy évtizedben is több jelentős kiállítás (The Modernist Breaktrough, Luminous 
Modernism) dolgozta fel, bemutatva azoknak mélyen átérzett, egzisztenciális mélysége-
ket bemutató erejét. Edvard Munch életművének ismert darabjai ezen a részen illesz-
kednek leginkább a kiállítás anyagába és itt lehet a leginkább tetten érni azt a hangulati 
többletet, ami Akseli Gallen-Kallela vagy Harald Sohlberg műveit – ebben a műfajban –
vele egyenértékűvé teszi. Mindezt a kiállítás rendezési szempontjai is erősítik, amely 
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ebben a szekcióban egyik művész alkotását sem tolja túlzottan előtérbe, sem a kiemelés, 
sem a léptékválasztás eszközével.

Ehhez hasonlóan a kiállítás kurátorai külön termet szenteltek az nemzeti irodalmat 
és képzeletvilágot feldolgozó műveknek. A kiállítás itt meglehetősen asszimetrikussá 
válik, hiszen míg a rendkívül vonzó, nemzetközi szinten is értékelt Kalevala megannyi 
irodalmi- és képzőművészeti alkotást inspirált, addig a norvég művészek meglehetősen 
bátortalanul nyúltak az északi szágák és norvég népmese-irodalom alapműveihez. Bár 
kétségtelen, hogy Gerhard Munthe murális tervei vagy Theodor Kittelsen grafikái a 
maguk módján bravúros művek, de nem állíthatóak párhuzamba Gallen-Kallela nagy-
méretű Kullervo-képével. Ugyancsak tőle látható itt az 1900-as párizsi világkiállítás 
pavilonjának falaira készült Kalevala-freskó terve (Sampo megvédése), amely a végül 
megvalósult freskó előképének tekinthető az Eliel Saarinen tervezte épület falain.

A kiállítás utolsó nagy egysége – a katalógushoz hasonlóan – külön tárgyalja a kor-
szak finn és norvég kapcsolatait, amelyek személyes ismeretségeken túl, a tematikus, 
motivikus, tehát szemléletbeli egyezéseken kívül nem voltak tág körűek. Párizs mellett 
(vagy inkább helyett) főként Berlin jelentette a találkozási pontot, ahol a híres Zum 
scharzen Ferkel asztaltársaságánál Julius Meier-Graefe, Jean Sibelius, Staniłsaw 
Przybyszewski mellett Munch és Gallen-Kallela is helyet kapott. Ők ketten 1895-ban 
még közösen is rendeztek egy kiállítás az Unter den Lindenen levő Ugo Barroccio gale 
é riájában. Így nem véletlen, hogy a finn festő Munchról készült híres portréja is helyet 
kapott a kiállítás anyagában. 

(fotó: Enteriőrfotó a Mágikus észak, finn és norvég művészet 1900 körül című kiál-
lításról, előtérben Axeli Gallén-Kalela Edvard Munchról festett portréjával, 
Nasjonalgalleriet, Oslo, a Nasjonalmuseet engedélyével, fotó: Børre Høstland)
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A két művész barátsága azért annyira nem volt mély, hogy egymás országaiba ellá-
togassanak, miután a finn 1905-ben, Munch 1909-ban döntött úgy, hogy közel egy-egy 
évtized után otthon telepednek le, és tevékenységüket szülőföldjükön folytatják. Mun-
kásságuk egykorú, intenzív recepciójára persze ezt lehetővé tette és megszerzett jó hír-
nevüket már döntően nem befolyásolta „tartózkodási helyük”. Jellemző, hogy amikor 
1903-ben a bécsi Belvedere első állandó modern kiállítása, illetve 1906-ban a budapesti 
Szépművészeti Múzeum új Modern Képtára megnyitott, Akseli Gallen-Kallela mindkét 
kiállításon képviseltette magát egy-egy festménnyel. A norvég festő eközben csak grafi-
kai műveivel volt jelen a két főváros művészeti gyűjteményeiben.

(Az oslói Nasjonalgalleriet A mágikus észak. Finn és norvég művészet 1900 körül c. 
kiállítás 2015. május 16-ig látogatható. A kiállítás Helsinkiben az Ateneum művészeti 
múzeumban 2015. június 18. és szeptember 27. között lesz megtekinthető.)

Tóth Károly

Tóth Károly 
(Sz. Hódmezővásárhely, 1984) művészettörténész. 2002 és 2007 
között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem művészet-
történet-történelem szakos hallgatója, közben az Eötvös Collegi-
um tagja volt. 2007 és 2010 között ugyanitt végezte művészettör-
ténet-tudományi doktori képzését, majd 2013-ben védte meg 
doktori értekezését, amely a hódmezővásárhelyi művészcsoport-
ról és a magyarországi művésztelepek történetéről szól. 2008 és 
2013 között a budapesti Mission Art Galéria, majd a Kieselbach 
Galéria és Aukciósház munkatársaként dolgozott. 
2015-ben megkapta Oslo város Munch és Vigeland kutatási ösz-

töndíját (Munch- og Vigeland Forskningstipend), amelynek keretében Edvard Munch 
budapesti és bécsi kapcsolataival és recepciójával foglalkozik. Oslóban él feleségével, 
Mihálykó Ágnessel, aki az Oslói Egyetem kutatója.
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