
90 91

Az idei Frankfurti Könyvvásár magyar standja

A Balassi Intézet az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a magyar irodalom nemzetközi 
vásárokon való megjelenítésére. Ez a hangsúly főleg az elkészült standok építészeti minőségét 
érintette. A korábbi évek standard vásárépítészeti rendszerei helyett fiatal tervezőcsapatok 

alkothattak egyedi koncepciókat az adott könyvvásár magyar standjához. 

Szöveg: SMILÓ DÁVID  |  Építészet: PAR ADIGMA ARIADNÉ - CSÓKA ATTILA RÓBERT, MOLNÁR SZABOLCS, SMILÓ DÁVID 

 Kivitelezés: TORTER E-DESIGN KFT.  |  Fotó: DANYI BALÁZS

Ez a kibomló szemléletváltás két Lipcsei Könyv-
vásár után a Frankfurti Könyvvásáron is meg-
jelent, amely azonban egészen új léptékre emel-
te ezt a koncepciót, hiszen a lipcsei néhány 
tíz négyzetméteres standok után Frankfurt-
ban egy százharminc négyzetméteres stand vár-
ta a magyar irodalom iránt érdeklődő látogató-
kat. Ennek tervezésében vehetett részt irodánk.
Százharminc éve született és ötven éve hunyt el 
Kassák Lajos. Erre emlékezve a 2017-es Frankfur-
ti Könyvvásár magyar standjának fő témája Kas-
sák Lajos munkássága lett. Mivel a meghatározó író, 
képzőművész, szerkesztő munkássága szerteága-
zó így tervünk szerint a stand koncepciója egyetlen, 
ám jelentős momentumból táplálkozott az életmű-
vön belül, mégpedig Kassák képarchitektúráiból.
Kassák Lajos munkásságát áthatja az építészet-
hez való viszony. Ez a viszony azonban nem az 
épített környezet produktumaihoz kapcsolja őt, 
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    Több irányból átjárható stand.Fiatal tervezőcsapat adta 
a koncepciót. 

hanem sokkal inkább az építészet saját belső sza-
bályrendszeréhez és a tervezettséghez. Nem csak 
művészetéhez, de életéhez való viszonyát is áthat-
ja az architektonikusság. Ezt az értelmezést erő-
síti a nyelvi környezet is, amelyet maga körül 
képzőművészként és íróként megteremtett. 
Bár a képarchitektúrák végeredményben fest-
mények, elnevezésük miatt mégis hordozzák 
magukban azt a lendületet, amely a teljes avant-
gárd mozgalmat is áthatotta: az újítás szándékát, 
a szándék teljes átélésével együtt. Kassák rendít-
hetetlenül hitt benne, hogy festményei ténylege-
sen képarchitektúrák és, hogy ez a ráolvasás radi-
kálisan elkülöníti képeit más festők munkáitól. 
Ha azonban puszta anyagszerűségükben tekin-
tünk Kassák munkásságára, és vállaltan figyelmen 
kívül hagyjuk Kassák képarchitektúra manifesz-
tumának állításait, akkor festék és tintafolto-
kat láthatunk papír és szövet felületeken. Ezt az 

egyszerűsítést tettük meg koncepciónk alapjának.
Áttekintettük, szortíroztuk és listáztuk a Kas-
sák Lajos által egyszer papírra vetett festmények 
foltjait, hogy ezeket eredeti közegükből kiragad-
va vegyük a tervezés alapjául és rendezzük őket 
nekünk tetsző és a funkciót kielégítő módon. Erre 
az elhatározásra a stand koncepciójának egyik alap-
vetéseként tekintettünk, hagyva magunkat elvesz-
ni abban a kérdésben, hogy amennyiben a Kas-
sák által lefestett foltokat szigorúan alkalmazzuk 
a stand funkcionális struktúrájának kialakítása-
kor, akkor lesz egy pont a tervezés folyamatában, 
mikor már nem adható egyértelmű válasz arra, 
ki is tervezi a standot: mi, vagy Kassák Lajos?
Ezt a dilemmát pedig nem zavarba ejtő ellent-
mondásként, hanem a tervezési folyama-
tot performatív tetté emelő adottságként 
kezeltük, melyben már-már avantgárd lendü-
lettel hagytuk magukat elveszni, élvezve 
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a tervezői elhatározások minimalizálását.
Mindezt tetézte, hogy a Kassák Múzeum képvi-
selői a tervezésre való felkészülés közben, felvilá-
gosítottak minket, hogy a műtárgypiacon, és így 
a monográfiákban is található Kassák képek 
jelentős része hamisítvány, köztük nem kevés 
olyannal, amelyet maga az időskori Kas-
sák hamisított, hogy bevételre tegyen szert fia-
talon elveszett képeit reprodukálva, és azo-
kat a nemzetközi piacon értékesítve.
Ebben a többrétegű kassákiságban hagytuk felol-
dódni a Frankfurti könyvvásár magyar pavilonjá-
nak koncepcióját és élveztük, ahogy a stand terve 

a Kassák Lajos körül százharminc év alatt lét-
rejött többrétegű ismeretuniverzum rész lesz.
Ennek ellenére a gondolati keretrendszer meg-
alkotása után a stand koncepciójának ez a fona-
la háttérbe került, hiszen a végül kiválasztott 
négy kassáki forma megfelelő elhelyezésére kel-
lett koncentráltunk, hogy egy olyan műkö-
dő stand jöhessen létre a foltok segítségével, 
amely megfelel a könyvvásár alapvető követel-
ményeinek. Négy szereplőnek kellett tárgya-
ló helyet biztosítanunk százharminc négyzetmé-
teren úgy, hogy közben a stand maga átjárható 
és több pontból megközelíthető legyen, minél 

‹ Kör, négyzet és 
negyedkör nyílásokon 
lehet ki- és betekinteni.

‹  A képarchitektúrák absztrakt 
hangulatának idézetei.

több embert bevonzva és átengedve a területén. 
De adódott egy másik pillanata a tervezési folya-
matnak, ahol visszatérhettünk a kezdeti felve-
téshez és újra lehetőségünk volt Kassák kép-
architektúráira koncentrálnunk, már a stand 
élményszerű megjelenésének kialakítása köz-
ben. Gondolatunk akörül forgott, hogy milyen 
hatás vagy benyomás keltését tűzzük ki célul; 
s itt nem árt megjegyezni, amit az egész konst-
rukción át percre sem tévesztettünk szem elől: 
hogy a standot mindenki által élvezhetővé óhaj-
tottuk tenni. A kassáki formákat követő fal-
rendszer és az azok közötti átlátások felvetették, 

hogy a térben mozgó látogató számára az egymás-
hoz képest elmozduló falak, mint rétegek megidéz-
hetik a képarchitektúrák absztrakt hangulatát.
Kassák képein színek, de legalábbis fekete és fehér fol-
tok éles kontrasztjai teremtik meg a rétegzett látványt. 
Ez persze nem csak Kassák festményekre, hanem a tel-
jes avantgárd mozgalom képalkotására is jellemző. 
Így itt már nem kifejezetten a Kassáki formák lebeg-
tek a szemünk előtt, hanem absztrakt geometriai össze-
metsződések térbeli megjelenítésének lehetősége. 
Ehhez két dolgot kellett megteremtenünk, egymástól 
elütő anyagminőségeket és átlátásokat. Mivel a stand-
építészet sajátosságaiból következik, hogy szendvics-
szerkezetű falak képezik a standok határoló szerkeze-
teit, így a szendvicsszerkezet három rétegét használtuk 
a kontrasztok megteremtéséhez, a külső fémburkolatot, 
a belső festett fehér felületet és a kettő között helyet  
foglaló vázszerkezetet. A vázszerkezetet a festett 
fehér burkolat felső harmadának elhagyásával tet-
tük láthatóvá. Így aki a standon található kör, négy-
zet és negyedkör nyílásokon be vagy kitekintett, 
annak folyamatosan elmozduló geometriai áthatások 
tárultak a szeme elé, amelyek az ablakok előtt elmo-
zogva újabb és újabb vizuális kapcsolatokat ered-
ményeztek az anyagok és szerkezetek között.


