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Bauhaus 100. 
Absztrakt 

revü
Válogatott művek 

Weininger Andor 
hagyatékából

Magyar Nemzeti Galéria, 
2019. március 29. – július 28. 

A Bauhaus alapításának 100. és 
Weininger Andor születésének 120. 
évfordulója alkalmából a művész 
hagyatékából válogatott kiállítás 
látható a Magyar Nemzeti Galériában. 
A New Yorkban elhunyt művész alko-
tásaiból 2002-ben nyolcvan mű és 
ugyancsak nyolcvan kisebb vázlat 
került a galéria gyűjteményébe; 
az anyagból most először látható 
válogatás. A kiállításon Weininger 
pályakezdését a Pécsről származó 
Bauhaus-pályatársak – Molnár Farkas, 
Stefán Henrik, Johan Hugó – eddig 
Budapesten együtt még nem szere-
pelt néhány műve idézi meg. Forbát 
Alfréd és Bortnyik Sándor egy-egy, 
Moholy-Nagy László két műve szintén 
a Bauhaus magyar művészeivel való 
kapcsolatait jelzi. A tárlat közép-
pontjában Weininger egyik legizgal-
masabb alkotása, a napjaink digi-
tális képi világát megelőlegező 
Mechanikus színpad – absztrakt revü 
áll. Az ennek alapján készült kiállí-
tási installáció közepén kuriózumként 
látható az 1980-as években készült 
előadás filmfelvétele.

Nyitány
Barabás Márton 

kiállítása
Miskolci Galéria, 

2019. március 21. – május 28.

A nyitány operák, zeneművek hang-
szeres bevezető zenéje, fonto-
sabb dallamainak összegzése. Egy 
képzőművészeti kiállítás címe-
ként a nyitány lehetőséget nyújt 
a visszatekintésre, néhány jelleg-
zetes képi motívum bemutatá-
sára. Barabás Márton most kiál-
lított anyagának zöme az elmúlt 
négy-öt évben készült. A pianínó 
és a zongora belső mechanikáiból 
összeállított spirál alakú síkplasz-
tikák a rövid dallam- és ritmuskép-
letek ismétlődésén alapuló repetitív 
zenéhez hasonlíthatók. A könyvtár-
gyak a digitalizáció kapcsán megválto-
zott helyzetű könyvről szólnak – egy 
részükön régi kottafüzetek borítólapját 
láthatjuk igazi zongorabillentyűkkel, 
nagyítólencsékkel, más tárgyakkal 
együtt. A legkorábbi munkákat és 
az idén készült Billenő végtelen című 
szobrot összekapcsolja az alap-
anyag, vagyis a zongora és a zenei 
képzettársítások lehetősége. Hasonló 
kapocs a színesség és a fekete 
képmező jelenléte a festményeknél 
vagy a síkplasztikák hátterében. 
Ebből áll össze Barabás nyitánya a 
Miskolci Galériában.

Fémbe zárt 
női lelkek
Mata Attila 

kiállítása
Esernyős Galéria, 

2019. március 13. – április 28.

Tevékenysége során Mata Attila az 
anyagformálásban mindvégig téri 
feszültségeket teremtve alakítja a 
szobrok felületeit. Az acrystal és a fém 
kettősével formál félbevágott hasá-
bokat, síkokat, szálakat, és ezek eleven 
gabalyodása kelti életre szemünk 
láttára az alakjait. Ugyanazzal a kíván-
csisággal és szenvedéllyel, lelkes és 
analitikus szemlélettel, amellyel a 
végtelen tér és az anyagok kombinál-
hatóságához nyúl, tér vissza mind-
untalan az emberábrázoláshoz. 
Műveinek meglepően nagy hányadát 
nők ihlették. Különleges formaisága, 
a rejtélyes, megfejtésre váró mozza-
natok és mindeközben az anyagok 
egyszerűsége és szépsége a nőies 
vonásokat erősítik művészetében. 
Ezek az ismertetőjegyek meghatáro-
zóak a Mata-művekben, de korántsem 
merítik ki szobrainak gondolati-
ságát. A kiállítás a Budapest Art Week 
programjaként valósul meg.

WEiningEr Andor: Stijl kompozíció ezüst 
hálórendszerben, 1960, akril, 304×405 mm

BArABás MárTon: Billenő 
végtelen, 2019, fa, drót, papír, vas, 
zongorabillentyűk, 38×30×54cm

MATA ATTilA: Kalapos nő, 2012, öntött 
alumínium, 84×24×28 cm
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Harmonia 
Structuralis

Párhuzamos 
mozdulatok 

Csiky Tibor és 
Hencze Tamás 
művészetében

Paksi Képtár, 
2019. március 24. – május 19.

Csiky Tibor (1932–1989) szob-
rász éppen harminc, Hencze Tamás 
(1938–2018) festő egy éve halt meg. 
Nemcsak kollégák, a magyar avantgárd 
képzőművészet harmadik generáció-
jának kiváló képviselői voltak, de mély 
barátság is összefűzte őket. Pályájuk 
egy szakaszán – a 60-as évek köze-
pétől hat-hét éven át – stiláris szem-
pontból és a koncepciót illetően is 
párhuzamos, a látvány szintjén pedig 
gyakran egymással érintkező utat 
jártak be, melynek irányát a struk-
túra fogalma képi megjelenítésének 
szándéka adta.
A kiállítás nemcsak a két művész előtt 
tiszteleg, de képet ad egy roppant 
fontos korszak és egy kulcsfogalom 
megjelenítésének lehetőségeiről is. 
Mindezt olyan művekkel, melyek még 
nem vagy csak nagyon ritkán szere-
peltek a nyilvánosság előtt. A tárlat 
alkalmából a Paksi Képtár több mint 
nyolcvan képpel illusztrált kötetet 
jelentet meg a két művész párhuzamos 
életrajzával.

Újraírható 
történetek
Páros kiállítás

MODEM, Debrecen, 
2019. március 23. – július 7.

Két, gondolatiságában különböző, 
szimbólumrendszerében, (közel-) múlt 
értelmezésében mégis sok hason-
lóságot mutató, kurátori munka 
nyomán egybeszerkesztett, szokatlan 
páros kiállítás látható a MODEM-ben. 
A Katharina Roters–Szolnoki József-
alkotópáros, illetve a Keserue Zsolt 
által jegyzett projektek közösek abban, 
hogy az identitáskonstrukció, iden-
titás-újraírás folyamatait temati-
zálják a gyorsan és sokszor drámaian 
változó történelmi körülmények között. 
A problémát különböző léptékekben 
vizsgálják: az egyén, a csoport és a 
nemzet szintjén egyaránt. 
A két különálló kiállítás több szálon 
kapcsolódik egymáshoz: mindkét 
projektre jellemző az analitikus (de-) 
konstrukciós megközelítés, valamint az 
archívumépítés szándéka. A nemzeti 
történelmi hagyomány megkérdője-
lezésében, a közelmúlt reflektálatlan 
történéseinek feltárásában, a család-
történet újramesélésében, a sztereo-
típiák értelmezésében hasonló alap-
minták fedezhetők fel. Fontos szerepet 
töltenek be a kiállításokban a külön-
böző privát és nyilvános dokumen-
tumok és szimbólumrendszerek 
(címerek, tankönyvek, vizuális szimbó-
lumok) mint olyan felületek, amelyeken 
a történeti tudat objektiválódik, nyilvá-
nosan is látható lesz.

Szocialista-
szürrealizmusok 

titokzatos bája
Hegedűs 2 László 

kiállítása
Karinthy Szalon, 

2019. március 26. – április 19.

A tárlat képei a Kelet és Nyugat két 
jellegzetes művészeti izmusának 
ötvözetéből jöttek létre. A szocia-
lizmus hivatalos és hamis művésze-
tének vizuális lenyomatainak szürre-
ális kép- és szövegmontázzsal való 
transzformálásával a fikció műalko-
tássá, a művészet politikától mentes 
valóságává vált. A képanyagot egy 
film egészíti ki: a Nagy Fehérvári Árvíz 
című rövidfilm, fiktív dokumentum 
formában, egy soha nem létezett árvíz 
folyamatában mutatja be a rendszer-
váltás előtti képeket a reális és az irre-
ális feloldásában, keveredésében.
Hegedűs műveire leginkább a 
mágikus realizmus a jellemző. A kiál-
lított képeken minden valóságosnak 
tűnik, vagyis szinte már-már hihető. 
Fotómontázsai jellegzetes vizuális 
versek, személyes emlékek, melyeket 
látvánnyal teremt meg. Nem a realitás 
töredékei ezek, hanem sokrétegű 
történetek pillanatai, amelyeket gyaní-
tunk, de amelyeket teljességükben 
nem tudunk felfogni, így annál intenzí-
vebben vésődnek a tudatunkba.
A tárlat a Budapest Fotófesztivál és a 
Budapest Art Week hivatalos program-
jának a része.

HEnczE TAMás: Dinamikus struktúra 
(részlet), 1969, olaj, vászon, 100×120 cm

magántulajdon

kEsEruE zsolT: Nemzeti Tankönyv, 2019, 
installáció, 88 db tankönyv

HEgEdűs 2 lászló: 
Szocialistaszürrealizmus, 2015, digitális 
print, 50×60cm


