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amely a Velencei Biennálén tekinthető meg 2019. XI. 24-ig.
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Modern irányzatok 
a magyar 

fotográfiában
Csók István Képtár, Szent István Király 

Múzeum, Székesfehérvár 
2019. május 23. – szeptember 8.

Idén nyáron a Székesfehérvárra láto-
gatók átfogó válogatást kapnak az első 
világháborút közvetlenül megelőző 
évektől a második világháború végéig 
terjedő korszak „képes” pillanataiból: 
André Kertész, Moholy-Nagy László, 
Robert Capa, Brassaï, Martin Munkácsi 
és további közel húsz különleges 
magyar fotográfus 150 izgalmas alko-
tása látható a Csók István Képtárban. 
Az egyetemes fotóművészet öt világ-
hírűvé vált alkotójának fotográfiáit 
a közönség jól ismeri Párizsban, 
Berlinben, New Yorkban. A kiállí-
táson szereplő munkák ízelítőt adnak 
az 1910–1940 közötti időszak társa-
dalmi és művészeti közegéből, a 
divat világából, a háborúk pusztí-
tásaiból, és bepillantást engednek 
a korszak hétköznapjaiba. 
A tárlat az egyetemes fotográfiában 
megkerülhetetlen „ötök” stílusteremtő 
fotói mellett a világban kevésbé ismert, 
Magyarországon alkotó kortársak – 
többek között Balogh Rudolf, Escher 
Károly, Haár Ferenc, Kálmán Kata, 
Kerny István, Kinszki Imre, Pécsi József 
– munkáit is bemutatja.

Válság és 
újjászületés 

1929-ben
A szürrealista 

mozgalom Dalítól 
Magritte-ig

Magyar Nemzeti Galéria 
2019. június 28. – október 20.

A szürrealista mozgalom legismer-
tebb alkotóinak munkáival találkoz-
hatnak a látogatók a Magyar Nemzeti 
Galériának a párizsi Pompidou 
Központtal közösen szervezett kiál-
lításán. A csaknem 120 festményt, 
grafikát, szobrot, fotót, filmet és 
dokumentumot felvonultató tárlat a 
mozgalom történetének eseményekkel 
teli időszakát, az 1929-es évet helyezi 
középpontba, amely fordulópontot 
hozott a szürrealizmus történetében, 
hiszen a mozgalom bomlására utaló 
jelek ellenére éppenséggel annak újjá-
születését indították el. A kiállításon 
többek között Salvador Dalí, Max Ernst, 
Joan Miró, Yves Tanguy, René Magritte, 
Pablo Picasso és Alberto Giacometti 
műveinek segítségével ismerhetik meg 
a látogatók az izgalmas korszakot. 
A művek zöme a párizsi Pompidou 
Központ gyűjteményéből érke-
zett, de a madridi Museo Thyssen-
Bornemisza, a Magyar Fotográfiai 
Múzeum és magángyűjtemények is 
kölcsönöztek a tárlatnak.

Zenész, költő, 
képzőművész

Bob Dylan 
Szegeden

REÖK, Szeged 
2019. július 26. – szeptember 22.

A Szabadtéri Játékok szervezte Aida 
bemutatójának napján még egy debü-
tálás tartja lázban a közönséget 
Szegeden: megnyílik a REÖK-ben a 
Nobel-díjas alkotó, Bob Dylan kiállí-
tása. Az ikonikus művészről sokaknak 
akkor derült ki, hogy nem csak a 
zene terén alkot maradandót, amikor 
elnyerte az irodalmi Nobel-díjat, azt 
azonban még mindig kevesen tudják, 
hogy milyen sokoldalú Dylan való-
jában. A REÖK-ben a művésznek azt 
az oldalát ismerheti meg a közönség, 
melyet eddig hazánkban még sosem 
láttak: ezúttal képzőművészként, grafi-
kusként mutatkozik be. 
A kiállításon az expresszív alko-
tások között sorozatok is szerepelnek, 
amelyekben Dylan a színek, tónusok 
variálásával idéz fel más-más érzel-
meket, hangulatot – csakúgy, mint 
a dalai esetében. Egy kritikában így 
írtak róla: „amit a színpadon tesz évek 
óta – a régi számainak új verzióit 
adja elő, hogy friss, aktuális értelmet 
kapjanak – most a papiroson is foly-
tatja”. A Reök-palotába összesen ötven 
alkotás érkezik külföldről.
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MArtin Munkácsi: Cím nélkül 
(Úszóruha), évszám nélkül, 
ezüstzselatin-nagyítás, 27,7×35,5 cm

sAlvAdor dAlí: Szimbolikus működésű 
szkatologikus tárgy (Gala cipője), 
1931/1973, bőrcipő, fa, huzal, papír és 
különböző tárgyak

Centre Pompidou, Párizs

BoB dYlAn: Fisherman, 2010, 
giclée-nyomat, 90×71,5 cm
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Képzőművészet 
a nemzet-
köziség 
jegyében
A Leopold Bloom-díj 
döntőseinek 
kiállítása
Luwig Múzeum – 
Kortárs Művészeti Múzeum 
2019. június 16. – augusztus 25.

Ötödik alkalommal adták át a Leopold 
Bloom Képzőművészeti Díjat, amit az 
alapító ír házaspár a magyar művészek 
nemzetközi szerepvállalásának segítésére 
hozott létre azzal a céllal, hogy változá-
sokat indítson el a hazai képzőművészet 
külföldi megítélésében. A díjra beérkezett 
közel ötven pályázatból egy nemzetközi 
művészeti szakemberekből álló, három-
tagú zsűri választotta ki a hat döntőst, 
majd közülük a nyertest. A tízezer euró 
összegű elismerés nyertese 2019-ben 
Ember Sári lett.
A pályája kezdetén fotográfusként 
indult, Sao Paolóban született Ember 
Sári (1985) az utóbbi években az 
egyik legtöbbet utazó és kiállító hazai 
képzőművésszé vált. Tavaly az ő instal-
lációja nyerte a fiatal művészeknek járó 
Campari Art Prize elnevezésű díjat az 
Artissima nemzetközi kortárs művé-
szeti vásáron, Torinóban. Ugyancsak 
tavaly kapta meg a Herczeg Klára junior 
díjat. Finom érzékenységű és magára a 
helyre erőteljesen reflektáló műegyüt-
teseket alkot a legváltozatosabb anya-
gokat használva a papírtól a márványig. 
Művészetének legfontosabb témája 
az emberi fej ábrázolása, amelyet az 
archeológiai érdeklődés és a személyes 
történetmesélés metszéspontjába állít.

Best of 
Diploma 2019

Kiállítás a 
végzős hallgatók 

diplomamunkáiból
Magyar Képzőművészeti Egyetem 

Barcsay Terem 
2019. július 3–26.

2019-ben immár tizennegyedik alka-
lommal kerül megrendezésre a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem Barcsay 
Termében a végzett hallgatók diploma-
munkáiból összeállított Best of Diploma 
című kiállítás, amelynek célja, hogy az 
egyes tanszékek oktatói és a diploma-
védésekre meghívott szakmai zsűri-
tagok által a legjobbnak ítélt munkákon 
keresztül mutassa be az MKE-n folyó 
művészképzés eredményeit. A kiál-
lítás festő, szobrász, képgrafika, terve-
zőgrafika, intermédia, látványter-
vező és restaurátor szakos diplomázók 
szakonként két-három, összesen 
tizenhét diplomamunkáját mutatja be. 
A kiállító diplomázók: Agafina Anna, 
Combarro Petra Inez, Horváth Nándor, 
Jásdi Júlia Lili, Jeli Sára Luca, Kis 
Kata Linda, Kopp Krisztina, Kovács 
Gyula A., Kozma Anita, Puskás Mária, 
Sipos Boglárka, Somodi Nóra, Tamási 
Alexandra, Varga Ádám Miklós, Varga 
Judit, Végh Veronika, Zomborácz 
Tamás, Zubor Kata

Ház
Csoportos kiállítás

Nádor Art@Med 
Kulturális Központ, Pécs 

2019. július 3–19.

A ház alapvető forma, archetipikus kép, 
önmagában akár az ember, a kagyló, a 
csiga vagy bármely élőlény védelmét, 
nyugalmát szolgálja. Terei alapve-
tően az intimitás és a védelem, a 
menedék helyszínei. Megvéd, de véde-
lemre is szorul, ha veszély fenyegeti. 
Az ember háza nem nő együtt gazdá-
jával, mint a csigáé, történetéhez 
mégis szorosan kapcsolódik, sorsában 
jelentős szerepet játszik, szemé-
lyes és közösségi szinten vele együtt 
változik. Átmenetek néma és látvá-
nyával mégis beszédes elszenvedője: 
korszakok, változások nyomait viseli 
magán kívül-belül. A ház hiánya pedig, 
súlyos jelképként, egyéni és közösségi, 
globális problémákat jelez: az otthon-
talanságét, lakhatási gondokét, s az 
otthon elhagyásának kényszeréről, az 
élőhelyek pusztulásáról beszél. 
Ezt a témát járják körül a pécsi 
Művészeti Karhoz kötődő kiállítók: 
Balogh László, Besenyei Karina, Csertő 
Rita, Fusz Mátyás, Gyergyádesz Mihály, 
Imreh Sándor, Joó Irma, Kerner Miklós, 
Knyihár Bence, Morvay Vica, Nemes 
Zsuzsa, Sipos Emőke Anna, Szécsi 
János, Thorday Filoména, Tompai Ildikó, 
Zsin Bence.
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EMBEr sári és művei a Ludwig 
Múzeumban a Leopold Bloom 
Képzőművészeti Díj átadóján

kovács gYulA A.: Napdiagram (részlet 
a sorozatból), 2017–2019, camera 
obscura fotópapíron (intermédia szak)

iMrEh sándor: Cube, 2018, 
grafit, szén, akril, papír, 65×80 cm
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Szentendrén ismét kezdetét vette a hazai kortárs képzőművészeti 
világ egyik legkompaktabb fesztiválja. Eleve merész vállalkozás 

volt belevágni egy olyan, nagy tömegeket vonzó, kortárs 
képzőművészeti kiállítássorozat megrendezésébe, amely mind 

a szakma, mind a nagyközönség igényeit kielégíti. Gulyás Gábor, 
a fesztivál főszervezője azzal is némi kockázati tényezőt vállalt 

magára, hogy a kiállítást a főváros határain kívülre (habár 
vonzáskörzetén belül), Szentendrére álmodta meg: a Ferenczy 

Múzeumi Centrum kiállítótereire és Szentendre jellegzetes 
utcáira. A szétszóró elrendezés kimondottan üdvös hatású, mivel 
így nem egy monoton múzeum vagy csarnoképület labirintusába 

vagyunk zárva, amelytől a figyelem észrevétlenül tompul egy 
idő után. Az Art Capital esetében kisebb és nagyobb tereken 

elhelyezkedő tárlatok váltakoznak, amelyeket a sokak által 
szeretett szentendrei utcákon való bolyongással lehet tetszés 

szerint egybefűzni. Van tér és idő arra, hogy megemésszük a 
látottakat, és átváltsunk a következő kiállításra, így nem lesz az a 
frusztráló érzésünk, hogy a vizuális sokkhatás után már nemcsak 

a fonalat, hanem saját gondolatainkat is elveszítjük.

Kortárs 
álmok

Art Capital 4.0
C s e r h a l m i  l u C a

Ferenczy Múzeumi Centrum és különböző helyszínek, Szentedre, 2019. V. 25. – IX. 15.
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Szokás szerint a kiállításokat összekötő 
sétautak vonalán és Szentendre turisták 
által is kedveltebb szakaszain találkozhatunk 
az Art Capital objektumaival – ez idén 
telefonfülkékben elhelyezett videófelvételekkel 
is kiegészül, ahol az irodalomtörténet 
álomjeleneteit hallhatjuk. Megszokottnak 
mondhatók a HÉV-végállomás utáni füves 
területen időszakosan elhelyezett köztéri 
alkotások, amelyek idén Hugyecsek Balázs és 
Gwizdala Dáriusz munkái. Gwizdala egy retró 
újságárusbódét kelt életre mindennap, ahol 
maga a művész árulja egyedi újságait. A régi 
bódé ugyan nem olyan figyelemfelkeltő első 
pillantásra, hiszen ez a forma még a fiatalabb 
korosztályok vizuális világába is beépült, de így 
még izgalmasabb műalkotásként felismerni. 
Hugyecsek Balázs Fa-fűrész című köztéri 
alkotása szürrealizmusával rögtön sokkolja a 
HÉV-vel érkezőket. Az irreálisra felnagyított 
fűrész nem a fát szeli ketté, hanem a fa törzse 
lyukasztja át az ironikus módon fából készült 
fűrészt. Ilyen típusú irracionális mű Babos Zsili 
Egy madár álma című több méter magas tyúk-
lábon álló mesebeli madárháza is. A (teljesség 
igénye nélkül) megemlített köztéri alkotások 
kimozdítják az embert a mindennapok mono-
tonitásából – ami a művészet egyik alapvető 
jellemvonása –, s így a hétköznapi környezetbe 
illesztve még meghökkentőbbek.

Az Art Capital idei tematikája a Régi és új 
álmok. Az álom és a művészet kapcsolata 
ma már evidencia, az Art Capital tizenkilenc 
tárlata pont ezért képes elég tág értelmezési 
keretet adni hozzá. A régi és új jelző izgalmas 
pluszkontextust szolgáltat, ami egyaránt teret 
enged a nosztalgiának és a jövőbe tekintésnek.

Nagy Kriszta x-T kiállítása a 
MűvészetMalomban Csipkerózsika meséjét 
idézi meg, melyben a feminista törekvéseiről 
ismert művész a férfiak és a nők közé ékelődő 
legyőzhetetlen akadályokról mesél. Mindezt 
egy olyan térben, ahol számtalan műanyag 
rózsa borítja be a falakat. Néhol hercegek 
csontvázai bukkannak elő, Kriszta énekel egy 
nagy kivetítőn, és a reménytelenségében 
magára maradt hercegnő baldachinos ágyon 
fekvő csontváza is megtekinthető. Nagy 
Kriszta Csipkerózsikája az elmagányosodás 
egyfajta, a boldog befejezéstől mentesen is 
romantikus leképezése, ahol az alvás és az 
álmodozás valóságpótlékként tűnik fel.

Szintén a lehetséges jövő képzetével játszik a 
MűvészetMalomban Dmitrij Kavarga tárlata, 
amely az antropocén világ torzságával 
szembesíti a látogatókat. A mérgek által 
elfolyósított világmasszában kallódó ember- és 
állattömegek, a pulzáló, organizmusként 
önálló életre kelő anyag mint a társadalom 
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olvasztótégelye vagy végterméke szerepel. Műanyag 
játékfigurákkal, kilapított döglött békákkal, organikus 
és természetellenes, valamint színükkel és hatásukkal 
rendellenes burjánzást sugalló anyagokkal népesíti be 
átértelmezett domborműveit. A formák kitüremkedése 
a síkból e reliefeknél kellemetlen és tolakodó hatást 
vált ki, főként mikor a mérgező anyagokra utaló 
rikítósárga folyadékok a kereten túlcsordulva ömlenek 
lefelé. Erre rímelnek nagy méretű kinetikus szobrai is, 
ahol a lélegeztetőgépet idéző lassú, erőltetett lüktetés 
egyszerre utalhat az elgépiesedésre, az esztelen ön- és 
környezetkárosító mechanizmusokra és a vitalitását 
vesztett, kizsigerelt természetre mind a bolygó, mind az 
ember belső világára vonatkoztatva. Az Anyag és test. 
Mérgező antropocentrizmus című tárlat azt sugallja, hogy 
a jövőben egy rémálomszerű világ válik valósággá.

A jövőbe tekintés éppúgy lehet nyomasztó, mint a múlt 
megjelenése. A kísérteties tapasztalás nem csak a 
rémálmokon keresztül kapcsolódhat az álmok világához, 
amelyet a cseh származású, de Magyarországon alkotó 
Lukáš Musil tárlata is bemutat. Az első és a harmadik 
terem félarcú vagy teljesen ködszerű figurái az álmokban 

csurkA EsztEr: Alpha, 2019, bronz, alumínium, fény, helyspecifikus installáció
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teszi azokat szánni valóan esetlenné és a kontúrnél-
küliség miatt megragadhatatlanná, így mozdítva ki a 
látogatót az otthonosságából. Ez az idegenségérzet 
sokszor az álmoknak is sajátja. Ezek a szellemportrék 
kontrasztban állnak a következő terem arc nélküli 
szobraival, amelyeket Musil hétköznapi tárgyak felhasz-
nálásával tett még szürreálisabbá. 

A Musil tárlatának harmadik termében található nagy 
méretű és komor, fátyolszerű szellemalakokat ábrázoló 
munkák formai megoldása érdekes párhuzamot alkot 
Csurka Eszter szobrainak plasztikai megoldásával, melyek 
a termek kristálybarlangszerű, fóliás bevonatával együtt 
a szürreális tájképek világát idézik meg. Ezek a szubjektív 
kapcsolódási lehetőségek teszik igazán elevenné az Art 

Capital tematikus kiállításait: szabad asszo-
ciációval fűzni össze műveket, párbeszédbe 
állítani azokat, ahogy az álmokban is hajla-
mosak vagyunk egymástól idegen dolgok 
összekapcsolására, megfeleltetésére.

Érdekes, hogy az álomvilág kapcsán 
mennyi ijesztőnek tűnő műalkotás és 
koncepció gyűlt össze. Ebből a szem-
pontból Dmitrij Kavarga és Lukáš Musil 
tárlata mellett is kiemelkedik Boros Viola 
Az öröklét álma című kiállítása. A Városi 
Vendégház alacsony, sötét, folyosószerű 
pincerendszerében berendezett, neonosan 
világító tárgyhalmaz egyszerre juttatja 
eszünkbe a barlanghasonlat megvilágo-
sodási élményét és a rémálmok úttalan 
útjait. Inkább az életről mint álomról és 
illuminációról van szó.

Az álomvilág az értelem szintjén történő 
lereagálásának másik formája az álomfejtés 
hagyománya. Az álmok szürrealitása 
ellenére is vágyunk arra, hogy üzeneteket, 
jelentéseket olvassunk ki belőlük, akárcsak a 
műalkotásokból. Forgács Péter két videóins-
tallációja erre a pszichoanalitikus kényszerre 
reflektál, egyúttal a páciens és az orvosa 
közötti párbeszéd lehetetlenségére is utalva. 
A videók felerősíthetik azt a benyomást, 
hogy mennyire abszurd egy másik ember 

felbukkanó alakok meghatározatlanságát 
idézik fel, illetve az álmok és a jelenések 
közötti szoros észlelésbeli rokonságot. Érdekes 
különbség azonban, hogy míg az éber halluci-
nációk – mint a kísértetlátás is – megdöbbentik 
az embert, az álmokban a legirracionálisabb 
történések is logikusnak tűnhetnek. Musil 
festményein a groteszk és a letisztult, illékony 
formák egyaránt megjelennek. Kiállításának 
első termében az arcok absztraktba áthajló 
torzulása, ijesztő elmosódottsága egyszerre 
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hAlász PétEr tAMás: Icon no stasis (részlet), 2019, installáció, 
fa, balták, polisztirol, akrilfesték, hálózati eszközök, webkamerák, 
107×93×71 cm, 51×51×63 cm, 65×55×53 cm, 65×65×53 cm

dMitrij kAvArgA: Toxikusság 4., Mérgező antropocentrizmus-sorozat, 2018, 
polimerek, 3D-nyomtatás, 90×130×25 cm
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is, amelynél több oldalról, végtelenítve tekinthetsz magadra. 
Bár ez a fajta tükrös megoldás elcsépelt is lehetne, ebben 
a kontextusban kimondottan élményszerűen erősíti fel az 
Art Capital koncepcióját.

Az idei Art Capital kiállításai élvezetesek és látványosak, 
amiben kiemelkedő szerepet játszanak a fények, az interakti-
vitás és az installációk is. Az álom könnyen kapcsolódik minden 
szürreális témához, legyen az elvont vagy valóságos. Vannak 
olyan kiállítások, amelyek látszólag kevésbé kapcsolódnak ide, 
mint a Paradise City, ahol a városok és panellakások világát 
idézik meg a felkért művészek, ugyanakkor az álmodozás motí-
vuma ezen a tárlaton is felmerül. A kiállítások egymagukban 
talán nem is feltétlenül juttatnák eszünkbe az álmok különböző 
vonatkozásait, de összeolvasva őket egy sok mezőből álló 
fogalom szubjektív megfejtéseihez juthatunk. 

álomvilágához kommentárt és értelmezést 
fűzni. Erre ébreszt rá a Forgács által teremtett 
szituáció azzal, hogy egy hangulatos szoba-
belsőt berendezve kínálja fel a pszichoanalitikus 
foteljét a látogató számára, aki az előtte 
elterülő ágyon lévő régi tévéből hallgathatja az 
idegenekből rázúduló álomáradatokat.

Szintén a pszichoanalitikus hagyományra 
reflektálnak Halász Péter Tamás installációi. 
A tudattalan felszínre törésének motívumai, 
az apa és az erőszak kapcsolata jelenítődnek 
meg a balták és a preparált, agancsos 
szarvasfej, valamint a látogató közeledésére 
brutális erősséggel világító fény révén, amely a 
viszonylagos minimalizmusával is megközelít-
hetetlenséget sugall. A személyiség szürreális 
megtapasztalását nyújtja az a tükörinstalláció 
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lukáš Musil: Szellemek, 2019, spray, akril, vászon, változó méretek

Boros violA: Az öröklét álma, 2019, helyspecifikus installáció
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Parttalan 
szürrealizmus

Gondolatok A magyar szürrealizmus című 
kiállítás kapcsán

l ó s k a  l a j o s
Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2019. V. 25. – IX. 1.

kiállított művek keletkezési ideje a szürrealizmus két 
nagy (az 1924–1944, majd az 1945–1969 közötti) 
franciaországi korszakára esik.”

Érdemes felidézni az irányzat néhány sajátosságát. 
Programadója, André Breton első szürrealista kiáltványát 
1924-ben tette közé, amit még kettő követett (1930, 
1942). Szerinte a szürrealizmus lényegét az álom és a 
realitás összekapcsolása jelenti. Formailag leglátványo-
sabb ágára a fotószerűen megfestett, egymáshoz nem 
kapcsolódó tárgyakból, tárgyrészletekből, figurákból 

A magyar szürrealizmus címmel nyílt kiállítás 
május végén Szentendrén a Ferenczy 
Múzeumban. Célkitűzéseiről az Art Capital 
programfüzetében a következőket olvashatjuk: 
„Ötven évvel ezelőtt oszlatta fel magát 
a párizsi szürrealista csoport. A kerek 
évforduló jó lehetőséget biztosít arra, hogy 
számot vessünk a szürrealizmus magyar 
képzőművészeti hagyományával. […] A tárlat 
nem kronológiai rendben épül fel, de a 
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hAntAï siMon: Cím nélkül, 1954, olaj, vászon, 82×90 cm 
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Dezső, Gulácsy munkásságával, majd bemutatja 
Vajda, Ámos, Martyn és az Európai Iskola francia 
orientáltságú művészeit, végül Ország Lili korai képeit 
és Csernus Tibor Nádasát. Értékelésének kiindulási 
pontja az – és ezzel eltér a korábbi értelmezésektől 
–, hogy a magyar művészek nem kerültek ugyan 
közvetlen kapcsolatba Bretonnal és a csoport tagjaival, 
de alkalmazták a szürrealista elemeket, technikákat, 

így a kollázst, montázst, frottázst, kaparást is. Éppen 
azért, mert a magyar alkotók nem kötődnek közvet-
lenül az irányzathoz, meghatározásukra a Bretontól 
kölcsönzött „másodlagos szürrealizmus” kifejezést 
használja: „A hazai »másodlagos szürrealizmus« 
tudomásulvétele nemcsak az eredeti irányzattal való 
formai és elméleti összefüggés vizsgálatára nyújt 
lehetőséget, hanem arra is, hogy a szürreális látás- és 
kifejezésmód ismételt felbukkanását indokolt esetben 

felépülő kompozíciók jellemzők (Magritte, 
Dalí). Ugyancsak meghatározó szerepet játszik 
benne, főként Freud és Jung hatására, a tudat 
alatti ősi formák, álomképek, nonfiguratív motí-
vumok, erotikus témák megjelenítése, valamint 
az automatikus írás-rajzolás, a transzparencia, 
a frottázs, az objektek alkalmazása.

A tárlat művek sokaságát vonultatja fel 
annak ellenére, hogy a modern magyar 
művészettel foglalkozó írások közül több is 
átmeneti, „másodlagos” jelenségként írja le a 
szürrealizmus hatását képzőművészetünkben. 
Ez a vélemény reálisnak mondható, ugyanis a 
honi avantgárd Kassák Lajosnak és társainak 
köszönhetően elsősorban konstruktivista 
gyökerű. A két háború közötti időszak legje-
lentősebb kritikusa, Kállai Ernő elsősorban 
német és nem francia tájékozottságú, és 
inkább a nonfiguratív festészet, mintsem a 
szürrealizmus támogatója. Erős szürrealista 
kapcsolatokkal rendelkezett viszont a cseh 
és a román művészet, különösen jelentős a 
szürrealizmus Csehországban, ahol szinte az 
1960-as évek végéig meghatározó szerepet 
játszik nemcsak a képzőművészetben, hanem 
az irodalomban, sőt a filmművészetben is.

De hogyan alakult az irányzat helyzete 
Magyarországon? Az 1920-as évek második 
felétől 1940-ig Párizsban tartózkodó Martyn 
Ferenc viszonylag korán kapcsolatba került 
a szürrealistákkal (Emlék madarakkal és 
halakkal, 1933–35), de hamarosan, az 
Abstraction-Création csoport tagjaként, 
érdeklődése a nonfiguráció felé fordult. 
Itthon a 30-as évek végétől jelennek 
meg szürrealista elemek, mindenekelőtt 
Ámos Imre (Sárga folt, 1939), Vajda Lajos 
(Metamorfózis, 1940), illetve a hazatérő 
Martyn Ferenc művészetében (Szoborterv 
két figurával, 1943, Ír király, 1943). 
Legintenzívebben azonban a háború befeje-
zését követően az Európai Iskola tagjainak 
– többek között Bálint Endre, Korniss Dezső, 
Rozsda Endre, Anna Margit – festészetére 
gyakorolt hatást. Ebben az időszakban látott 
napvilágot Hamvas Bélának és Kemény 
Katalinnak a Forradalom a művészetben1 
(1947) című, a szürrealisztikus és nonfigu-
ratív művészek munkáit bemutató könyve 
is. György Péter és Pataki Gábor Az Európai 
Iskola (1990) című összefoglalójában a 
következőképpen jellemzik az etapot: 
„Ha nem találhatunk is az Európai Iskolában 
„tiszta típusokat”, mégis a szürrealizmus volt 
az, amely leginkább befolyásolta e művészek 
nagy részének világképét […]”.2 A dogma-
tizmust követő konszolidáció időszakában, 
1971-ben jelent meg Németh Lajos3 írása, 
amely a szentendrei iskolához tartozó festők 
(Vajda, Ámos, Korniss, Bálint), valamint 
Ország Lili, majd Csernus Tibor œuvre-jét 
emeli ki, de megemlíti Kondor Béla, Illés 
Árpád, Papp Oszkár néhány alkotását is. 
Ezt követően 1983-ban látott napvilágot 
Mezei Ottónak a Szürrealizmus és szürrealista 
látásmód a magyar művészetben című 
tanulmánya. A szerző, mint az irányzattal 
foglalkozó méltatók közül sokan, az előzmé-
nyekkel indít, Csontváry, Mokry-Mészáros 
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rEigl judit: Hasonlíthatatlan gyönyör, 1952–53, olaj, kollázs, vászon, 134×88 cm 
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korábbi összefoglalásokat, ezért a tárlat kronológiai 
felépítésével alaposabban nem is foglalkozom. Újat 
mond viszont azzal, hogy számos külföldön, főleg 
Franciaországban letelepedett magyar művész alko-
tását felvonultatja. Írásom elsősorban ezeket, például a 
Makláry-gyűjteményből való, ez ideig kevésbé számon 
tartott, esetleg újra felfedezett munkákat emeli ki.

A sort Hantaï Simonnal kezdeném, akinek néhány 
éve mintha reneszánsza lenne itthon, és a kiállításon 
is több mint fél tucat festményével találkozhatunk. 
A Kádár-rendszerben gyanakodva tekintettek a 
Nyugaton élő magyar művészekre, ezért nem nagyon 
méltatták őket. Németh Lajos 1971-ben megjelent 
tanulmányában elsősorban közvetítőként utal 
Hantaïra. Azt írja róla, hogy Max Ernst kifejezésmód-
jának néhány eleme az ő alkotásmódján keresztül 
jutott el Csernus Tiborhoz. René Passeron Szürrealista 
enciklopédiájának Hantaïról szóló szócikkében pedig 
azt olvashatjuk, hogy első kiállításához (1953) 
André Breton írt előszót, és festészetét a „biológiai 
szimbolizmus” kifejezéssel írja le. Erre az organikus 
szemléletre utalnak tekergő fonadékokra, polipkarokra 
emlékeztető motívumai (Cím nélkül, 1954). Később 
Hantaï − akárcsak a szürrealizmustól megérintett 
festők közül szinte mindenki Lossonczy Tamástól 
Gyarmathy Tihaméron, Ország Lilin át Reigl Juditig – 
a (lírai) absztrakció felé fordult.

A Párizsba 1950-ben érkező Reigl Judit az évtized 
első felében került kapcsolatba a csoport tagjaival. 
Számos festménye közül a Hasonlíthatatlan gyönyör 
(1952–53) a legszürreálisabb. A kompozíció fő eleme 
egy denevérektől körülvett amorf forma, amelyből 
egy díszes kehelybe vér csorog, Krisztus sebére 
utalva. Ugyancsak Kehely a címe Rozsda Endre 
1941-ben készült művének, amelyen egy csupa 
fejből álló, szemeit a lábán hordozó figura látszik. 
A szem különben kedvelt témája a szürrealistáknak, 
megemlíthetjük Vajda Lajosnak a Szem gyökerekkel 
(1940) című szénrajzát, Gyarmathy Tihamérnak − a 
tárlaton sajnos nem szereplő – Kezek (1949) című 
festményét, melynek fő motívuma egy széttárt ujjú 
tenyér, közepén tágra nyitott szemmel. Szokatlan 

Biró iván: Archaikus alak, 1940-es évek, bronz, 22 cm 

ne véletlenszerű, még kevésbé divatos 
jelenségként, hanem a szürrealista mozga-
lommal párhuzamosan kibontakozó sajátos 
jelenségsorozatként vizsgáljuk”4 – írja.

A tárlat az előzményekkel, Csontváry 
Tengerparti sétalovaglás és Gulácsy 
Az ópiumszívó álma című vásznaival indul. 
Ezt követik az irányzathoz leginkább 
kapcsolható Vajda Lajos, Ámos Imre, valamint 
az Európai Iskola képviselőinek művei 
(Korniss Dezső: Tücsöklakodalom, 1948, Bán 
Béla: Monumentum, 1946), majd az 50-es 
és 60-as években született festmények 
(Ország Lili: Fekete cipők, 1955, Csernus 
Tibor: Nádas, 1964). A kollekció tehát 
kisebb különbségektől eltekintve követi a 
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AnnA MArgit: Önarckép, madárlábú, 1950-es évek, 
olaj, vászon, vegyes technika, 32,7×19 cm 
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Jegyzetek

 1 „Mi a szürrealista művész alkotási methodusa? Mindenekelőtt a 
nappali tudat összes gátlásai alól felszabadulni és úgynevezett 
állomállapotban a mély tudatot kibontani.” Hamvas Béla – Kemény 
Katalin: Forradalom a művészetben. Absztrakció és szürrealizmus 
Magyarországon, Budapest, 1947, 82.

 2 György Péter – Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az elvont 
művészek csoportja, Budapest, 1990, 60.

 3 Németh Lajos: Szimbolista és szürrealista törekvések a kortárs 
magyar képzőművészetben. In Németh Lajos: Gesztus vagy 
alkotás, Budapest, 2001, 127–131.

 4 Mezei Ottó: Szürrealizmus és szürrealista látásmód a magyar 
művészetben. In René Passeron: A szürrealizmus enciklopédiája, 
Budapest, 1983, 267.

A cikk megjelenését a B. Braun támogatta.

helyzetekben megjelenő alakzatok vannak 
többek között Bálint Endre Holdfejű (1949), illetve 
Zemplényi Magda Picassót is megidéző festmé-
nyén (Cím nélkül) is. Az erotikus ábrázolások közül 
Kolozsvári Zsigmondnak A művész stúdiója (1939) 
című vásznát kell említenem, amely lényegében 
műtermi enteriőr szoborállvánnyal, szoborral és 
meztelen modellel. A közel két és fél száz művet 
felsorakoztató kollekció erénye, hogy olyan 
alkotókat is szerepeltet, mint Kallos Pál vagy 
Szóbel Géza, ám sajnos olyanokat is, mint Bőhm 
Lipót vagy Schéner Mihály. Ez utóbbi kettőnek 
véleményem szerint nem túl sok köze van a 
szürrealizmushoz.

A kollekció szoboranyagában Martyn mellett 
Jakovits József kisplasztikái a legszürreálisabbak, 
Barta Lajos organikus nonfiguratív munkái 
viszont a legkevésbé azok. Beöthy István korai 
szobra, a Kozáktánc (1930) pedig legalább annyira 
expresszív, mint amennyire szürreális. Kellemes 
meglepetést okoztak a kevésbé ismert Biró Iván 
többnyire évszám nélküli kisbronzai (Archaikus 
alak, 1940 körül)

A hatalmas anyagot felvonultató kiállítás – kurá-
torok Gulyás Gábor és Eged Dalma – egyszerre 
tiszteletet parancsoló és túldimenzionált. 
A termekben sétálva többször is eszembe jutott, 
hogy mennyire igaz az a mondás, hogy a kevesebb 
néha több. Természetesen a képek nagy mennyi-
sége abból is ered, hogy a szürrealitás paramé-
tereit, határvonalait művészetünkben igen nehéz 
meghatározni, hiszen néhány műtől eltekintve 
(főleg az 1940-es évektől) a képek, a szobrok és a 
rajzok legalább annyira organikus nonfiguratívak, 
mint amennyire szürrealisták, ezért is kerülhetett 
több, az irányzathoz nem igazán sorolható kép 
a falakra. E bizonytalanságoktól eltekintve a 
tárlat nagy erénye, hogy szerepelteti a főként 
Franciaországban alkotó magyar művészek ez 
idáig alig ismert vagy teljesen ismeretlen műveit, 
hozzájárulva ezzel a „magyar szürrealizmus” 
fogalmának pontosabbá tételéhez.

ország lili: Fekete cipők, 1955, olaj, vászon, 55,3×34,2 cm 

kolozsvárY zsigMond: A művész stúdiója, 1939, olaj, vászon, 130×97 cm 
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BArtA lAjos: Kém (Hallgatózók), 1957/1970-es évek, 
bronz, 17×15×16 cm

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 

A gyanútlan, előzetes ismeret nélküli látogató, 
felérve a Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum 
első emeletére posztamensekre helyezett 
finom, sima felületű nonfiguratív gipsz- és 
bronzszobrokon s ezek világát idéző ceruzaraj-
zokon pillanthat végig. Ízlésétől, érdeklődésétől 
függően időzhet aztán egy-egy munka merész 
egyensúlyánál, összesimuló formáinál, vagy 
épp legyinthetne az általa értelmetlennek vélt 

formai kísérletek miatt. Mielőtt sietősen kifordulna a 
teremből, hamisítatlan szocreál műveken, sőt porcelán-
nippeken akad meg a tekintete. S talán ez lesz az a 
pont, ahol a látogató kíváncsi lesz az abszurd magyar 
történelem által generált abszurd művészeti szituációra.

A Fővárosi Képtár Róka Enikő vezette kutatási és 
kiállítási programja immár szisztematikusan tárja fel a 
20. századi magyar művészet és művészek, valamint a 
mindenkori társadalmi-művészetpolitikai elvárások közti 
bonyolult játszmákat, kapcsolatokat és konfliktusokat, 
kísérletet téve annak a közegnek a felelevenítésére, 
melyben megszólalhatnak a ma már némának tűnő 

Kibillent 
egyensúly

Barta Lajos: Túlélési stratégiák
P a t a k i  G á b o r

Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, 2019. V. 30. – IX. 22.
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művek is. A hagyományos, a művészet 
önmozgásából, stiláris változásaiból kiinduló 
megközelítés felől nézve mindez sérthetné a 
művek immanenciáját, de valójában rengeteg 
izgalmas adalék, felmerülő új szempont gazda-
gítja értelmezésüket – ezt tanúsítja a mostani 
kiállítás is. Az eddigi, esettanulmányoknak, 
mikrotörténeti és szociológiai mélyfúrásoknak 
is tekinthető kiállítások (Mutatók nélkül – B. 
A. úr X-ben, Különutak – Karl-Heinz Adler és 
a magyar absztrakció, Menedék a tüdősza-
natóriumban) és a revelatív összefoglaló 
(1971. Párhuzamos különidők) után most egy 
életművön belül követi végig egy szobrász 
téblábolását, lázadásait és kompromisszumait, 
ahogy a cím utal rá, túlélési stratégiáit a 
fordulatokban sajnálatosan oly gazdag társa-
dalmi-politikai viszonyok közepette.

Amúgy a választott művészt, Barta 
Lajost nem kellett újra felfedezni. 
Azon kevesek közé tartozik, akiknek 
elkészült az œuvre-katalógusa (a 
kiváló német művészettörténész, 
Ulrich Winkler jóvoltából), életmű-
vének java, hagyatéka múzeumokban, szobrai 
és rajzai itthoni és németországi kiállításokon, 
könyvekben, katalógusokban. Nem is nagyon 
lett volna tétje egy hagyományos szempont-
rendszereken alapuló újabb bemutatónak, 
a kurátorok (Ulrich Winkler Kölnből, Leposa 
Zsóka és Árvai Mária) így az alkotó és az 
őt körülvevő politikai és művészetpolitikai 
viszonyok konfliktusaira koncentrálhattak. 
Ez a megközelítés s a vele járó, a megszo-
kottnál több dokumentum és bővebb 
értelmező szöveg ugyan nagyobb figyelmet 
s bizonyos interaktivitást vár el a nézőtől, 
aki cserében viszont belehelyezkedhet egy 
művész dilemmáiba, s jóval többet tudhat 
meg a II. világháború utáni évtizedek törté-
nelmi mindennapjairól.

Barta élete s pályája úgy alakult, hogy 
annak első feléből alig maradtak fenn 
művei. A szobrászati technikákat profi 
módon elsajátította ugyan, de art decós, 
klasszicizáló, majd a szürrealizmus felé 
nyitó próbálkozásai nem bizonyultak igazán 
átütőnek. Mindezt csak tetézte, hogy 
többszörös hendikeppel indult a versenyben: 
zsidó volt, homoszexuális és kifejezetten 
alacsony termetű. Mindez a 30-as évek 
második felétől egyre kevésbé számított 
nyerő szituációnak. Ráadásul társával, az 
ekkor már jóval komolyabb sikereket arató 
Rozsda Endrével rossz ütemben választottak 
menekülési útvonalakat: 1938-ban csak 
röviddel a német megszállás előtt utaztak 
Párizsba, ahonnan néhány év múlva nagy 
nehezen vergődtek vissza az akkor még 
biztonságosabbnak gondolt Magyarországra. 
A nácik gyorsan itt is utolérték Bartát, s tovább 
folytathatta a bujdoklást.

Tény, hogy már elmúlt 40 éves, mikor elké-
szítette első „igazi”, rá jellemző nonfiguratív 
szobrát: két lendületesen 
egymáshoz kapcsolódó ívet. 
Megtalálva önmagát, gyorsan 
a magyar nonfiguratív művé-
szet egyik vezető egyénisége 

BArtA lAjos: Szoborterv (Az anyagyilkos tárgyalása/Zászlók), 1957, gipsz, 27×18×20 cm
BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár 

lesz: virtuóz módon alig alátámasztott, szinte lehetet-
lennek tűnő egyensúlyi helyzeteket modellező szobrai, 
hajladozó, csavarodó gipszcseppjei, szarvai a vitális, 
organikus absztrakció nemzetközi mértékkel mérve is 
figyelemre méltó képviselői.

Ráadásul most nagy szerencséje volt, hogy munkássága 
a magyar művészet kivételes, bár rövid kegyelmi 
időszakában, a világháborút követő néhány évben 
bontakozhatott ki. Az Európai Iskola tagjaként, jelentős 
kiállítások résztvevőjeként úgy tűnhetett, révbe ért, s 
úgy folytathatja „modern, független művész”-státuszú 
pályafutását, mint tőle nyugatabbra dolgozó társai. 
Érezhette azonban a felszín alatt gyűlő árnyakat, mert 
egy nemrég előkerült dokumentum tanúsága szerint 
művészbarátaival együtt mérlegelni kezdték a kiván-
dorlás, az Argentínában való letelepedés lehetőségét.
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BArtA lAjos: Egyensúly, 1948, ceruza, papír, 31×21,5 cm
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 

Félelmeik beigazolódtak. A politikai fordulattal 
párhuzamosan a művészi szabadságot a 
szocreál bornírt, központosított diktatúrája 
váltotta fel. A feloszlott Európai Iskola tagjai 
közül néhányan az új rendszerrel való azono-
sulást, mások a belső emigrációt választották. 
Az egzisztenciálisan amúgy is nehezebb 
helyzetben levő szobrászok nagy részéhez 
(Vilt, Bokros Birman, Biró Iván) hasonlóan 
Barta is a tudathasadást választotta. 
A hivatalos kívánalmakhoz tökéletesen alkal-
mazkodva mintáz olvasó honvédeket, boldog 
családokat, sőt taktikai megfontolásból még 

a Sztálin-szobor-pályázatra is nyújt be tervet. Otthon 
azonban geometriai formákból álló emlékművázlattal 
kísérletezik, folytatja nonfiguratív szobrai és rajzai 
készítését. Ez a mások által is gyakorolt „kettős köny-
velés”, a hivatalos művészetpolitikának fizetett adógaras 
persze meghasonlottsággal járt (például egy 1950-es 
rajzcsoporton csupasz, vonagló húskötegek tekeregnek 
panaszosan az ég felé fordulva). A kiállításon (s Szeifert 
Judit katalógustanulmányában) így egymással párhuza-
mosan érzékelhető a művész kiszolgáltatottsága.

A dilemma feloldásaként bukkant fel újra a kivándorlás 
gondolata. Ennek érdekében külföldi diplomatákkal vette 
fel a kapcsolatot, így viszont az állambiztonság figyelt 
fel rá, követték, lehallgatták, útlevélkérelmét visszauta-
sították (a jelentéseket Árvai Mária találta meg nemrég). 
S rögtön így lesz sűrű kontextusa 1957-es rajz- és 
szoborsorozatának, az erősen stilizált fülformáknak, 
a meggörnyedő alakzatoknak, mély üregeknek (Titok, 
Kém – Hallgatózók, Éjjeli őrjárat, Félelem).

Barta tehát továbbra is félt és túlélt, de az ezt követő, 
még Magyarországon töltött évtizedben művészeti 
téren egyre nehezebben hajlott a kompromisszu-
mokra. A művészetpolitika bizonytalanságát kihasz-
nálva, hogy tudniillik az absztrakt művészet dekoratív 
feladatok esetében alkalmanként megengedhető, 
néhány nonfiguratív köztéri szobrot is csinálhatott – 
játszótéri mászóka gyanánt. Mai szemmel csodálkozni 
lehet a gellérthegyi parkban elhelyezett stilizált 
lovacskáinak gyorsan ikonikussá váló, képes hetilapok 
címlapjaira kerülő népszerűségén, de sokan az ország 
óvatos, botladozó modernizálódásának, „nyugatoso-
dásának” jelét látták benne.

A Lektorátus munkatársai és a köztéri munkák felett 
döntő Művészeti Bizottságban ülő kollégái, így a velejéig 
rosszindulatú Pátzay is, azonban másként vélekedtek. 
Leposa Zsóka remek, a katalógusban közölt tanulmá-
nyából kiderül, milyen kicsinyes és ostoba indokokkal 
lehetetlenítették el Barta (s sok más művész) tevé-
kenységét. A pohárban az utolsó csepp alighanem az 
lehetett, mikor egy eldugott vidéki üdülő szökőkútjának 
vízköpőjét hatszor (!) dolgoztatták át vele. Így mindjárt 
érthetőbb, hogy miért szánta el magát 66 éves korában 
arra, hogy Németországban telepedjen le.

Beilleszkednie, alkalmazkodnia ugyan a műteremnek 
berendezett rolandsecki egykori vasútállomáson, majd 
Kölnben is kellett, de végre megtapasztalhatta, hogy 
milyen érzés valóban függetlennek lenni. Ha híres és 
befutott nem is, de a helyi kulturális élet megbecsült 
alakja lett, s szobrai ott állnak a Rajna-vidék városaiban.

Hosszú pályája során – a 20. századi Magyarország és a 
művészetpolitika nem túl nagy dicsőségére – talán most 
először nem kellett új túlélési stratégiákat keresnie.
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BArtA lAjos: A tudás hatalma, 1951, reliefterv, gipsz, 18,5×86×2 cm
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 

fo
tó

: B
er

én
yi

 Z
su

zs
a

fo
tó

: B
er

én
yi

 Z
su

zs
a



15július–augusztus 72019

Kiállítási enteriőr

A fotózás hétköznapi aktussá, 
életünk meghatározó részévé 
vált, egyszerre szolgál a 
dokumentálás, önkifejezés és a 
szórakozás eszközéül: megörö-
kítünk és elmentünk számunkra 
fontos mozzanatokat, esemé-
nyeket. A privátfotó műfajának 
elterjedése, elfogadottsága 
és népszerűsége a 20. század 
második felétől folyamatosan 
nőtt, a múltfeldolgozás 
igényének térnyerésével egyre 
nagyobb publicitásra tett szert 
a hétköznapokban és a vizuális 
kultúránkban. A Fortepan igazi 
és megérdemelt sikersztori, mely 
az 1980-as években indult: ekkor 
kezdett el két középiskolai osztálytárs, 
Tamási Miklós és Szepessy Ákos fotókat 
gyűjteni. 2010-ben ötezer digitalizált fotóval 
indult az online fotóarchívum, mely fokoza-
tosan igazi branddé nőtte ki magát: weblap 
és kapcsolódó applikáció mellett hetente 
leközölt online fotóválogatások, tematikus 
albumok1 és kiállítások2 gondoskodnak arról, 
hogy az egykor Vácott működő Forte gyár 
amatőr fotósok által kedvelt és legismertebb 
filmnegatívjáról elnevezett kezdeményezés 
folyamatosan a középpontban legyen. Jelenleg 
110 ezernél is több fénykép tartozik az online 
fotóarchívumhoz, mely lomtalanításokon 
talált, ócskapiacokon vásárolt fotók, valamint 
magánadományozás és közintézményi 
együttműködés révén bővült. Török András 
tanulmányában a Fortepan sikerével kapcso-
latban megjegyzi, hogy az „internetes portálok 
»régiképéhsége« volt elsősorban a felelős a 
Fortepan országon belüli elhíresüléséért.”3 
A nosztalgiafaktor mellett azonban a bármikor 
hozzáférhető és szabadon, jogdíj nélkül 
felhasználható jellege is jelentősen hozzájárult 
a széleskörű elterjedéséhez. 

A Magyar Nemzeti Galériában megrendezett, 
Minden múlt a múltam4 című, több mint 
háromszáz képet felölelő válogatás az emberi 

életút – gyerekkor, fiatalkor, felnőttkor, időskor – 
mentén csoportosított képekkel vezet végig az elmúlt 
évszázadon. A kiállítás nyitóterében hatalmas ledfal 
fogad különböző korszakokból származó portrék válta-
kozó képmátrixával, de a tárlat valójában a Fortepan 
történetével indul: a legendás negatívval és az egyik 
alapító, Tamási Miklós képével, aki éppen Vaskapu utcai 
lomtalanításon vadászik kidobott fotókra, mellette pedig 
kinagyítva azon képek, melyeket akkor mentett meg. 
Az emeleti folyosón fényképező alakok vezetnek az első 
szekcióhoz a privátfotó műfaját vetítve előre.

Hintalovacskázó, grimaszoló, babakocsiban bámészkodó 
gyerekek indítanak el a képzeletbeli életúton, melyhez 
tizenhat jól elkülöníthető szekció is társul – egy-egy 
életkori szakaszhoz kapcsolódó képpel átvezetve, 
paraván jellegű blokkokon installálva. A gyerekfotók 
műfajilag magukban hordozzák azt az idilli vagy édeskés 
faktort, melytől a város-vidék ellentét vagy a különböző 
idők és társadalmi rétegek ütköztetése ellenére sem 
könnyű eltávolodni – ez most sem sikerült. Ugyanakkor 
az életkori egységek egymás mellé helyezett képein 
nyomon követhetjük a társadalmi, esztétikai vagy éppen 
fotótörténeti5 változásokat. Jól megfigyelhető, ahogy a 
századelőre jellemző statikusabb, teátrális beállítások 
vagy a vizuális reprezentációhoz társuló társadalmi 

Mentés 
másként

A Fortepan-gyűjtemény
s o m o s i  r i t a

Magyar Nemzeti Galéria, 2019. VIII. 25-ig
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a papír húszforintos és a Kisfaludi Stróbl tervezte 
Szabadságszobor fáklyavivő mellékalakmodelljének 
története. A történelmi vonalhoz kapcsolódnak Carl Lutz 
(1895–1960) a háborús és háború utáni Budapestet 
bemutató vagy a haditudósító id. Konok Tamás orosz 
frontról készült humánus képei. Fontos és fájó pontra 
világít rá egy külön tabló a magyar holokausztfotó 
hiányának8 bemutatásával, felhívva a figyelmet a sajná-
latos módon egyik oldalról sem dokumentált időszakra. 
A kiállításon külön egységként szerepelnek azok a 
fotók, melyeket a szocializmus alatti legfontosabb 
tervezőintézet, az Uvaterv (Út- és Vasúttervező Vállalat, 
ma Zrt.) négy éve legégett fotónegatív-raktárából 
mentettek ki a Fortepan önkéntesei. A rendszeresen 
dokumentált építkezések (közutak, vasutak, metrók) 
fázisainak rögzítése mellett ezek a fényképek kortörté-
neti szempontból is jelentősek. A kiállításnak a Magyar 
Honvédelmi Szövetség keretein belül a hidegháború 
alatt űzhető extrémsportokat – búvárkodás, ejtőer-
nyőzés – bemutató egysége akár külön kiállítást vagy 
vizuálisan hangsúlyosabb szekciót is megérdemelt volna, 
ahogy a Kádár-kori bűnügyi helyszínelők naturalista fotói 
vagy az egyes válogatások végén elhelyezett fekete 
tablók indexszerű képegyüttesei az év végi ünnepek, 
szórakozás, autózás, kirándulás pillanataival. 

A Fortepan archívuma szorosan köthető az egyéni 
és társadalmi emlékezet kérdésköréhez, s így lehe-
tőséget ad a múltfeldolgozásra egy másik irányból, 
például a transzgenerációs örökségek vagy az emlé-
kezés mechanizmusának vizsgálata mentén. A mani-

pulációtól mentes, szubjektív vagy alternatív krónika, 
a múlt közös (-ségi) bemutatása által válik hitelessé, 
ugyanakkor érdekes lett volna a képek történeti 
referencialitását és a különböző korok hivatalos 
fotográfiájának viszonyát (ideológia, megrendezett 
riportképek) megjeleníteni. A tárlat központi szálaként 
végigfutó életkor-tematika kevésbé ad lehetőséget 
a Fortepan heterogenitásának bemutatására, de ezt 
a vonalat jól ellensúlyozza a tizenhat kapcsolódó 
történet, melyek bővebb kifejtése változatosabb 
összképet eredményezett volna. A minimális 
kiállításdizájn és az azonos méretű és kivitelezésű 
képek sora a weblap vizualitását idézi, a kiemelések 
hiányával azonban egy idő után kissé monotonná 
válik a látvány. A kiállítás végén található képpárok 
vagy az Uvaterv képanyagából összevágott fiktív 
budapesti utca panorámaképe ugyanakkor további 
lehetőségeket is felvillant. 

Fegyveres férfi a 
Kossuth Lajos téri 
metróépítkezés 
területén, 1956

fortepan 39763

Az ifjú Nádas 
Péter a szomszéd 
gyerekeknek és 
a testvérének 
magyaráz, 1954

fortepan 128695

Tetovált férfi, 
1957

fortepan 103962, 
Budapest Főváros 
Levéltára, HU.BFL.
XV.19.c.10

konvenciók hogyan változnak az idő múlásával. 
Az emberközpontú tematika lehetőséget 
ad a mindennapi társadalmi, kulturális 
helyzetek bemutatása révén az ember 
korához, környezetéhez való viszonyának 

tanulmányozására. Mindegyik képhez tartozik 
történet, de közülük kevés ismert, ugyanakkor 
a kontextusból kiragadott képek önmagukban 
vagy egymáshoz való asszociálásuk révén is 
elindítanak egy narratívaképzési folyamatot 
a befogadóban, hiszen „mindannyiunk közös 
családjából villantanak fel mozzanatokat”.6 
Az életkorokhoz kapcsolódó kisebb tematikus 
egységek azonban gyakran izgalmasabbak, s 
relevánsabb társadalmi problémákat vetnek 
fel, így Urbán Tamás7 szubkulturális kultúrákat 
és fiatalokat megörökítő képei és magazinban 
leközölt riportjai.

A kiállításon számos fotó az egyén és 
történelem viszonyát járja körül akár konkrét 
eseményhez kapcsolódóan is, mint a 
Sztálin-szobor 1956-os ledöntése a vitrinbe 
helyezett bronzfül kíséretében vagy Hegedűs 
István (1924–1956) öttusa világbajnok, 
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Nehézbúvár az 
óbudai Gázgyár 
előtti Duna-
parton, 1965

fortepan 15726

Repülőmodellezők 
a pesthidegkúti 
Vörös Kővár 
tetején, 1969

fortepan 22380

 7 Urbán Tamás 2017-ben az egész fotográfiai életművét megosztotta és 
szabadon publikálhatóvá tette a Fortepan archívumában.

 8 2019. június 21-én indul a holokausztfoto.hu, melynek a célja a 
lehető legteljesebb magyarországi holokausztfotó-gyűjtemény 
internetes megjelenítése. A bemutató után indul a kampány és 
a képek közösségi gyűjtése.

A Fortepan-kiállítás tiszteletadás a múltnak, 
az elmúló értékeknek a jelenben is érvényes 
állításokkal, pozíciókkal s három kiemelt 
hívószóval: 20. század, privátfotó és 
Fortepan. Ezek mentén szórakoztató és 
szerethető kiállítást kapunk, kiszolgálva a 
nosztalgiára vágyó közönség igényeit, de 
reflektálatlanul hagyva számos, a képek 
által felvetett problémát. Az intézmény adta 
keretek önmagukban is kanonizálnak egy 
gyűjteményt, s a jövőben az eredeti célki-
tűzésétől messzire jutott Fortepanra sem 
csak online fotóarchívumként vagy közös 
tudástárként kell tekintenünk, de ehhez 
számukra is szemléletváltás szükséges.

Jegyzetek

 1 A sorozatot Legát Tibor szerkeszti, az eddig megjelent 
kötetek: Elfelejtett Budapest (2018), A pesti nő (2018). 
Előkészületben: Presszók és büfék, Beat korszak 
és Kötött pályán.

 2 Legutóbb például Hajrá Budapest! Földön, vízen, levegőben, 
Budapest Projekt Galéria, 2019. V. 15. – VI. 15.

 3 Török András: A Fortepan közösségi fotóarchívumról 
háromféleképpen. In Virágvölgyi István (szerk.): Minden múlt 
a múltam, kiállítási katalógus, 2019, 24.

 4 A kiállítás címe Rakovszky Zsuzsa Fortepan című verseskö-
tetének Négy évtized című verséből származik (Fortepan, 
Magvető, 2015, 50.)

 5 Például egy későbbi szekcióban Schoch Frigyes (1856–1924) 
sztereofotóit az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó éveiből.

 6 Minden múlt a múltam, 12.
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A Fortepan az interneten működő, 
egyre bővülő képbázis, mely 
elérte a 109 169-es nagyságot, 
és dinamikusan fejlődik tovább. 
A működtetők határozott 
célkitűzése, hogy az általuk bevá-
logatott és elfogadott képeket 
mindenki ingyen használhatja. 
Ez igen dicséretes dolog, hiszen 
magyar fényképészeti anyag 
alig akad a hálón, és ami van, 
az is nagyon esetleges. Így az 
időskálájukra felhelyezett képek 
1900–1990 között igen érdekes 
megközelítésekre adnak lehető-
séget. Rendkívülinek tarthatjuk 
a kezdeményezést, hiszen 
sok-sok képet megmentenek 
az utókornak, főleg azokat, 
amelyeket amatőrök készítettek. 
Ezekben a magyar élet, a politika, 
sőt a nemzeti furcsaságok is mind 
helyet kapnak. Ma már néhány 
professzionális fényképész 
hagyatékából, sőt némely 
muzeális gyűjtemény anyagából is 
válogathattak – így tágul, bővül, 
alakul a profil. 

Új kezdeményezésként üdvözöl-
hetjük a tízkötetesre tervezett 
könyvsorozatot is, amelynek első 
darabja az Elfelejtett Budapest, 
a második A pesti nő. A kötetek 
válogatásának témája is mutatja, 
hogy érdekfeszítő anyagokat 
szelektáltak. Az ember az első lapozgatáskor 
felkapja a fejét, mennyire nem ismerős az első 
kötet helyszíne, a Fortepan Budapest… A 102 
különböző helyszínt egy térképen is nyomon 
lehet követni. Hat nagy egységre bontották az 
anyagot: Belváros, Ferencváros, Józsefváros, 
Erzsébetváros, Lipótváros és Buda következik 
egymás után. Mindegyik időrendben mutatja 
be a változást, ezen belül „terek és utcák, 
csomópontok régen és ma” különülnek egysé-
gekbe a Ferenciek tere bemutatásával kezdve, 
ahol a 19. század végének hangulata jelenik 

meg Klösz György képén. A hátsó képjegyzék alapján 
magán az internetes bázison is fellelhetők a bemutatott 
képek, így e kép párja a nyitó oldalon az internetes 
bázis alapján 1909-ben készült, és felismerhető rajta az 
északi Klotild-palota, szemben a Kígyó utca. Az inter-
netes bázisban is megtaláljuk az adományozó, a Magyar 
Földrajzi Múzeum nevét. 

Vannak képek, amelyek egyáltalán nem ismerősek, ez 
bizonyítja azt, hogy kiváló a szelekció. A Budapest-
témára jelen pillanatban 39 568 találat jön elő. 
Mint Legát Tibor írja a bevezetőben, határozott 
céljuk volt a kötettel, hogy olyan utcákat és tereket 

Könyvben is
Az első két Fortepan-kötetről

F a r k a s  Z s u Z s a
Elfelejtett Budapest (szerk. Legát Tibor, Sándor Dávid), Zucker Művek, Budapest, 2018, 105 oldal

A pesti nő (szerk. Legát Tibor, Sándor Dávid), Zucker Művek, Budapest, 2018, 98 oldal 
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szocialista rendszert figyelembe 
véve némileg túlzásnak tűnik. 
A kötet fejezetei: Van tüze?, Szex 
és Népszabadság, Száguldás álló 
helyzetben, Foncsor által homá-
lyosan, Megállok az utcasarkon, Fel 
a fejre, Álarcosbál, A mértékegység: 
törülköző, Nagyon elszáll és 
A munka titkos hőse.

Kissé eluralja a terepet Bauer 
Sándor hivatásos fényképész 
harminc felvétele, és soknak tűnik 
Urbán Tamás hét képe is. Ezek a 
korai divatbemutató-szerű képek 
torz, szocialistareklám-ízűek, 
messze állnak a való élettől 
– és a divattól is. Legát Tibor 
szövegei viszont szórakoztatóak: 
„Az 1950-es évek elején egy 
huszáros (vagy inkább partizános) 
mozdulattal egyszerűen 
betiltották a magántulajdonú 
autókat. Minden bizonnyal ez 
is közrejátszott abban, hogy a 
Kádár-korszak konszolidációjának 
egyik szimbóluma lehetett a saját 
autó…” – ami mellett persze 
ott álltak a nők, mint mutatja a 
kötetben az 1957-es és 1959-es 
fénykép is. Persze a férfiak is ott 
álltak, sőt. Ha egy nő állította 
volna össze ezt a kötetet, akkor 
egészen más „pesti nő”-kép 
alakult volna ki, hiányzik például a 
farmer és a forró nadrág. 

Milyen szerencse, hogy ki-ki saját maga is összeállíthat 
megfelelőnek vélt „pesti nő”-témát a Fortepan vagy ha 
kellően megöregedett, akkor az otthoni képanyagából. 
Várjuk a folytatást!

járjanak be, amelyek a régi fotókon nehezen 
felismerhetőek. Elsősorban a belvárosban 
érhető tetten a változás, ott történtek 
a leglátványosabb átalakulások. 

A második kötet Házy Erzsébet portréjával 
kezdődik, amely 1967-ben készült. A Fortepan 
keretében a pesti nőre mindössze 26 találat 
jön elő, a nő témájára pedig 5767, ami azt 
jelzi, hogy azért volt miből válogatni. Legát 
Tibor a bevezetőjében azt hangsúlyozza, 
hogy Budapest a divat fővárosa, ami a 



20július–augusztus

gErrY crAnhAM: Az Egyesült Államok hadserege és tengerészete közti futballmeccs, Philadelphia, 1963, 
ezüstzselatin-nagyítás, 38×30,5 cm

Konstellációk és 
koordináták

Londoni fotókörkép
k e m e n e s i  Z s u Z s a n n a

Tate Modern, Michael Hoppen Gallery, The Photographers’ Gallery, Huxley Parlour

A művészet hosszú ideje közvetítői szerepet 
tölt be az állandóan változó konceptuális, 
geopolitikai és társadalmi tér-képek között. 
A kontextus révén egyszerre esztétikai és 
technikai szűrőn megy keresztül a mű, így 
teremtve párbeszédet közönségével. A Tate 
Modernben a Natalie Bell Building adott helyet 
a Media Networks című kiállításnak. A Tate 
gyűjteményéből mutatnak be olyan alkotókat, 
akik reagáltak a folyamatosan változó technikai 
környezetre, amely világunkat formálja. Walead 
Beshty Útiképek 2006–2008 című munkája 
az iraki nagykövetség romjait örökíti meg 
Kelet-Berlinben. Beshty 2006-ban utazott 
Los Angelesből Berlinbe, hogy lefényképezze 
az épületet, majd visszautazott, hogy előhívja 

a felvételeket. Az út során a filmek számos 
biztonsági állomáson mentek keresztül, rönt-
gengépeken ellenőrizték őket. A képek címei 
minden gép nevét tartalmazzák, amelyeken 
áthaladtak a reptéren, ennek következmé-
nyeként fénycsíkok láthatóak a felvételeken. 
A képkockák éppúgy tönkrementek, mint 

ahogy romjaiban hever az épület, amelyet ábrázolnak. 
A fényképfelvételek sorsa is visszavezethető a történelmi 
okokra. A röntgengépeket az 1970-es évektől kezdték 
használni a repülőtereken, hogy megakadályozzák a 
repülőgép-eltérítéseket. A biztonsági előírások azóta 
csak szigorodtak a New York-i 2001-es World Trade 
Center elleni támadás miatt. Gerry Cranham Simple the 
Best című kiállítása 2019. április 17-ig volt látható a 
Michael Hoppen Galleryben. Egy fél évszázadot átívelő 
karrier után Cranham meghatározó alakjává vált a sport-
fotográfia műfaji továbbértelmezésének. A kilencvenes 
éveiben járó fotográfus jó néhány képet készített a 
szurkolókról is. Az Egyesült Államok szárazföldi hadsere-
gének és haditengerészetének futballmeccse, a kiállítás 
központi jelentőségű képpárja, Philadelphiában készült 
1963 decemberében.

Az angol Jessa Fairbrother Konstellációk és koordináták 
című kiállításának a The Photographers’ Gallery adott 
helyet. A 2019. március 8-tól április 28-ig nyitva tartó 
kiállításon az elsődlegesen a fotográfia és a performansz 
iránt érdeklődő alkotó belső „tájképeket” mutatott 
be. Munkái hol tűvel készített perforációkkal, hol kézi 
hímzéssel gazdagítottak, így a nyomat felülete külön 
narratívát hordoz. Képein az emberi test a művészi 
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mígnem 1941-ben részt vett Ansel Adams workshopján, és 
elköteleződött a fotográfia mellett. Természeti jelenségekről 
készült tanulmányai és az urbánus környezetről készült 
felvételei megmutatták ösztönös érdeklődését a vonalak, a 
totális absztrakció és az extrém kontrasztok iránt. 1946-ban 
találkozott Moholy-Nagy Lászlóval, majd meghívást kapott az 
általa alapított intézménybe, és 1947-től 1961-ig tanított az 
új Bauhaus-iskolában Chicagóban. Mintegy hatvan kiállításon 
vett részt, beleértve a Tate Modern retrospektív tárlatát és a 
New York-i Museum of Modern Art kiállítását. 

A Victoria and Albert Museum Thomas Ruff kiállításának adott 
helyet. A V&A 800 ezer fotográfiából álló gyűjteményéből Ruffot 
Linnaeus Tripe (1822–1902) papírnegatívjai igézték meg: temp-
lomok, helyek és emlékművek, amelyek közül több már nem is 
létezik. Több mint 160 évvel ezelőtt készültek a felvételek, amikor 
Tripe a Kelet-indiai Társaság hivatalos fotográfusa volt. Gyakran a 
negatív hátuljára festett, hogy felhőket és lombokat varázsoljon a 
képre, ez a negatív retusálási eljárás inspirálta Ruffot. 
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thoMAs ruff: Tripe 01., Amerapoora. Modhee Kyoung, 2018, c-print, 81×105 cm
Thomas Ruff és David Zwirner Galléria

WAlEAd BEshtY: Útiképek, 2006–2008, 9 db c-print, egyenként 220,5×124 cm

kérdésfeltevés és az önkifejezés eszköze. 
„Amikor hímzőfonal nélkül csak perforációkat 
készítettem a tűvel – írja –, lelkem mélyén 
úgy éreztem, semmi sincs, amihez oda lennék 
kötözve, amihez tartanom kellene magam, 
szándékaim szerint és céljaim ismeretében 
a saját sorsomat alakítom.” A Constellations 
(Csillagképek) sorozatban kilyukasztja a 
print felszínét csipkeszerű mintákat hozva 
létre a lefotózott alak körül ősi szobrok, női 
istenségek ábrázolásmódjának nyomdokain 
haladva. A domború mintázat a Braille-
írásjelekre is rímel egy inkább taktilis megkö-
zelítést sugallva és alternatív értelmezéseket 
kínálva a képek olvasatához.

A Huxley Parlour galériában Harry Callahan 
Chicago, Detroit című kiállítása 2019. április 
6-ig tartott nyitva. Harry Callahan (1912–
1996) volt az első amerikai fotográfus, 
aki 1978-ban a Velencei Biennálén a 
hazáját képviselte. Detroitban született, 
és könyvelőként dolgozott a Chryslernél, 
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A világ három legfontosabb kortárs képzőmű-
vészeti eseménye a Velencei Biennálé, a kasseli 
documenta és az Art Basel. Ez utóbbit idén 50. 
alkalommal rendezték meg. A Daily Telegraph 
által korábban a művészetek olimpiájának 
nevezett vásáron ezúttal 34 ország 290 vezető 
galériája vett részt, melyek együtt több mint 
négyezer művész munkáit mutatták be 27 500 
négyzetméteren.1 A látogatók száma elérte a 
93 ezer főt, ami ugyan kétezerrel kevesebb, 
mint tavaly, ennek ellenére Iwan Wirth, a 
világhírű svájci Hauser&Wirth Galéria alapítója 
minden idők legsikeresebb vásárának nevezte 
az idei Art Baselt.2

A vásárt három bázeli galériatulajdonos alapí-
totta 1970-ben. Ma már egyikük sem él – Trudi 
Bruckner, a Riehentor Galéria tulajdonosnője 
tavaly, 101 éves korában hunyt el, Ernst Beyeler 
2010-ben, Balz Hilt pedig – akit 1991-ben az 
Alien-filmekkel világhírűvé vált HR Gieger szere-
peltetése miatt kizártak a vásárról – 1997-ben 
halt meg. A helyi születésű művészettörténész, 
Sam Keller 2000-től hét éven át irányította 
a vásárt, tőle 2007-ben az amerikai Marc 
Spiegler, Anette Schönholzer és Cay Sophie 
Rabinowitz triója vette át a stafétabotot (Keller 
2008-tól a Beyeler Múzeum élére került), ma 
Spiegler mellett Daniel Degen és Patrick Foret 
tevékenykedik az Art Basel élén. 

Már az első évben, 1970-ben tíz ország 
kilencven galériája vett részt a vásáron, amely 
akkor 16 300 látogatóval büszkélkedhetett.3 
1973-ban Amerikai művészet Jackson 
Pollock után címmel nyílt kiállítás, majd 
ezt követően több éven keresztül egy-egy 
ország (Olaszország, Nagy-Britannia, 
Spanyolország, Németország, Franciaország, 
Svájc, Ausztria, Izrael, Hollandia és Belgium) 
kortárs képzőművészete volt a rendezvény 
fókuszában. 1974-ben mutatták be a fiatal 
művészeket népszerűsítő Neue Tendenzen (új 
tendenciák) szektort, melyen akkor 50 galéria 
szerepelt. Az 1975-ös Arton már 21 ország 
300 kiállítója vett részt, a nézők száma pedig 
37 ezerre emelkedett. 1979-től a Perspective 
platformja váltotta fel a Neue Tendenzent, 
melyben azóta is minden évben egy kevéssé 
ismert, de ígéretes tehetség munkái láthatóak. 
1989-ben, a fényképezés 150. évfordulóját 
ünneplendő, tizenhat fotógalériát hívtak meg 

a szervezők, ezzel az Art Basel bekerült a fotózást 
népszerűsítő legnagyobb rendezvények közé. 1993-ban 
a kisebb méretű Edition vására is részévé vált, 1995-től 
a videó-, az évtized végén pedig a filmszektorral bővült. 
A svájci vásár amerikai kiadását, a Noel Horowitz által 
vezetett Art Basel Miamit 2002 óta rendezik meg, idén 
december 5. és 8. között kerül rá sor. Az Art Basel Hong 
Kong (igazgatója Adeline Ooi), mely elsősorban az ázsiai 
és csendes-óceáni régió galériáinak vására, 2013 óta 
minden évben kora tavasszal nyitja meg kapuit.

Mint eddig minden alkalommal, idén is az európai 
galériák voltak túlsúlyban, de több visszatérő kiállító 
érkezett más kontinensről is. A rendezők fontosnak 
tartják az évenkénti vérfrissítést, már ami az új galériák 
bevonását illeti. Minden évben számos, korábban 
nem szereplő galéria kap kiállítási lehetőséget, de ha 
valamelyik nem az elvárásoknak megfelelően teljesít, 
„kiesik a pikszisből”. Ennek köszönhető, hogy az Art 
Basel mostanáig a legmeghatározóbb képzőművészeti 
vásár tudott maradni a világon – így Spiegler.4 Idén a 
290 galéria közül 19 először szerepelt a vásáron, ezek 
közül több Dél-Amerikából és Ázsiából származott. 
Őket támogatandó, új ármodell került bevezetésre: az 
új galériák bérleti díja 20 százalékkal kevesebb az első 
évben, 10 százalékkal a másodikban. Egy újonc, az olasz 
SpazioA kínálta például a Baloise Art Prize-nyertes Giulia 
Cenci műveit (a párizsi Balice Hertling galéria a másik 
ösztöndíjas, a kínai Xinyi Cheng képeit árulta).5

A kiállítás fő szektorában 232 galéria (ebből hét új) kapott 
helyet. A kisebbek közül az úgynevezett Statementsben 
18 egyéni projektet láthattunk, melyek esélyesek voltak 
a 21. éve kiosztott Baloise Ösztöndíj elnyerésére. 
Az ösztöndíj 30 ezer svájci frank készpénzt és további 
250 ezer frank promócióra elköltendő támogatást jelent. 
A szektorban olyan művészek kaptak helyet, mint Rose 
Salane, EJ Hill, Ad Minoliti, Ayesha Sultana, Sable Elyse 
Smith, Saba Innab vagy Farah Al Qasimi. Idén végül a már 
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említett, Amszterdamban élő olasz származású 
Giulia Cenci szobrász és a kínai Xinyi Cheng 
festő kapta meg az ösztöndíjat. Cenci különös, 
állati maradványokat megformáló plaszti-
kákból létrehozott térinstallációival, Cheng 
nőként – az utóbbi évszázadok gyakorlatával 
szembe menve – ruhátlan férfiakat ábrázoló 
expresszív kompozícióival hívta fel magára 
a figyelmet. A Baloise-csoport a díjazott 
alkotásokat két vezető európai múzeumnak 
ajándékozza, melyek később egyéni kiállítást 
rendeznek az alkotóknak.
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A baseli Messe épülete, az ArtBasel színhelye

A Feature elnevezésű szektorban huszonnégy projekt 
kapott helyet, ebből tizenegy galéria korábban még nem 
szerepelt a vásáron. Itt Allyson Strafella, Helen Mirra, Elke 
Silvia Krystufek, Wallace Berman, Cameron Rowlands, 
Frank Bowling, Carl Cheng vagy Hudinilson Jr. voltak a 
nevesebb kiállítók. Az Edition nevű szektor tizennégy, 
nyomatokkal és sokszorosított grafikával foglalkozó kiadó 
neves művészekkel való együttműködését prezentálja. 

AlighiEro BoEtti műve a Tornabuoni Galéria standján 
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Picasso – a kék és rózsaszín korszak című kiállítás 
megtekintésére volt lehetőség. A művész korai, 1901 
és 1906 közötti festményei és szobrai ilyen nagy 
számban együtt még nem voltak láthatóak Európában. 
Picasso húszéves korától, az avantgárd hajnalán, 
nyughatatlanul keresve az új kifejezési lehetőségeket, 
közvetlenül az Avignoni kisasszonyok előtt hozta létre 
ezeket az alkotásokat. A tárlat 320 ezer látogatót 
vonzott, mely így – a 2016-os Gauguin-tárlat után – a 
második legnépszerűbb kiállítás lett.

A Kunstmuseum A kubizmus kozmosza címmel rendezett 
kiállítást a Pompidou-val közösen. A kiállított 130 mű 
1908-tól az I. világháború végéig terjedő időszak kubista 
termését tekinti át Picasso, Braque, Juan Gris, Fernand 
Léger, Robert és Sonia Delaunay, Henri Le Fauconnier 
művein keresztül, kitérve Gertrude Stein, Guillaume 
Apollinaire és Daniel-Henry Kahnweiler szerepére is. 
Ugyanitt az Új tengerek után című kiállításon Leiko 
Ikemura, a több évtizede Európában élő japán művésznő 
festményei és kerámiái láthatók, amelyek törékeny, de 
fenyegető alakjai egy agonizáló szellemvilágba vezetnek. 

Az Art Basel alternatívájaként június 10–16. között 
idén is megrendezett Liste vásárt 1996-ban alapí-
tották, akkor 12 országból 36 galéria vett rajta részt. 
Az esemény elsősorban fiatal galériatulajdonosok és 
képzőművészek találkozóhelye. Idén 33 országból 
77 galéria szerepelt az eseményen, amely mintegy 
20 ezer látogatót vonzott.6

Huszonöt éve az UBS Bank az Art Basel fő támogatója. 
A New York-i központú UBS 30 ezer darabot számláló 
képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, mely 

Az Unlimited szektorban olyan nagy méretű 
alkotások kaptak helyet, melyek nem férnek 
el a művészeti vásárok tradicionális standjain 
belül. Az óvárosban tizedik alkalommal szereplő 
Parcour nevű projekt a szobrászat, a köztéri 
művészet és a performansz helyszíne. A Film-
részleg a városi filmszínházban kapott helyet, 
és a Nemzetközi Női Filmfesztivál Dortmund 
– Köln kurátora, Maxa Zoller rendezte. Az Art 
Basel alatt művészekkel, kurátorokkal és egyéb 
szakemberekkel folytatott beszélgetésekre 
is sor került, melyet a berlini konceptművész, 
Julieta Aranda koordinált. A vásártéren volt 
látható Alexandra Pirici román performansz-
művész Aggregate című előadása, melyen több 
mint hatvan szereplő vett részt. Az interaktív 
előadás során a táncosok és a publikum 
közötti határ elmosódott: nem lehetett tudni, 
hogy ki az előadó, ki a néző, ki csak arra 
sétáló járókelő, mivel bárki bekapcsolódhatott 
a performanszba, amely az ajánló szerint 
időkapszulaként funkcionált: benne a népi 
kultúra, a művészettörténet és a mindennapi 
élet töredékei együtt nyertek új értelmet.

Az Art Basel idején az egész régió 
bővelkedett kulturális rendezvényekben. 
A szomszédságban fekvő Riehen településen 
található a Beyeler Alapítvány Renzo Piano 
által tervezett, tájba simuló épülete. Ernst 
Beyeler, aki már 1945-ben saját régiség-
kereskedést irányított, 1997-ben nyitotta 
meg múzeumát, melyben a vásár végéig 
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jEAn-MichEl BAsquiAt kompozíciója a Van de Weghe Galéria standján © The estate of Jean-Michel Basquiat / 
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James Marshall két műve egyenként 3,5 milliót ért 
(Zwirner és Jack Shainman Galéria), Mark Bradford 
Légy a vajban című képe úgyszintén. Eduardo 
Chillida szobra a Hauser & Wirthnél és Richard 
Prince A háziasszony és a fűszeres című munkái a 
Skarstedt-nél 3-3 millióba kerültek, Franz West Teszt 
című 1994-es kompozíciója 3,8-be (Zwirner). Georg 
Baselitz A marokkói című műve 1,8 millióért kelt el, 
Robert Rauschenberg Kereszteződések (Borealis) című, 
1990-es műve 1,7-ért.

A galériák közül a legtöbbet, 49,2 millió dollárt a 
Hauser & Wirth keresett, beszámolójuk alapján csak 
az első napon több mint 30 művet adtak el (ezek közül 
a legtöbb csak a galéria katalógusában szerepelt, a 
standon nem). A Zwirner a vásáron 46,6 millióval lett 
gazdagabb. A harmadik és negyedik helyre a Thaddeus 
Ropac (14,8 millió dollárral) és a Lévy Gorvy (14,1 
millióval) jött fel. Az Artsy.net kimutatása alapján a tíz 
legsikeresebb galéria a vásár összes eladásának 75,4 
százalékát szerezte meg. A vásáron természetesen 
most is jelen voltak a legnagyobb tőkével rendelkező 
múzeumok képviselői, Kerry James Marshall egy, az 
Art Baselen szereplő képét nemrég a londoni Tate 
vette meg.) 

A vásáron jelen lévő 290 galéria közül csak 47-en, azaz 
csak 16 százalékuk jelentett eladást, egyes galériák 
viszont nem hozták nyilvánosságra tranzakcióikat, így 
például a Marian Goodman vagy az egyik legnevesebb, 
a Gagosian Galéria sem, mely egyébként Bázelben idén 
állandó filiálét nyitott. A Jeff Koons hatalmas, szív alakú, 
rózsaszín léggömböt imitáló alkotását kínáló Gagosian 
standján feltűnt a világ leggazdagabb női popelőadója, 

75 ország művészeitől származik. A bank 
elsősorban a 60-as évek utáni időszakból 
való festmények, fotók, rajzok, szobrok és 
videóinstallációk gyűjtésére fókuszál. 

Svájc magángyűjtőit még nem is említettük: 
bár az Artnews a tavalyi év 200 legbefolyáso-
sabb kollektorát magába foglaló listájáról7 alig 
több mint tízen élnek Svájcban (elsősorban 
Gstaadban), valós számuk ennél jóval 
magasabb. Az idei évben figyelemre méltó volt 
a befektetők arányának emelkedése. A Deloitte 
elemzése szerint az idei Art Baselen 76 száza-
lékban vettek részt befektetési céllal.

A vásáron sétálva szembetűnő volt a 
Dubuffet-, Tony Cragg-, Basquiat- és 
Picasso-művek nagy száma, de a vásárlók 
között nem ezek voltak a legnépszerűbbek. 
A legmagasabb összegeket Gerhard Richter 
egy korai (1966-os) darabjáért (a Zwirner 
Galériának) és az 1974-ben elhunyt dél-ko-
reai Kim Whanki monokróm festményéért 
(Kukje Galéria és Tina Kim Galéria) fizették. 
Richter Versammlung (Gyűlés) című műve, 
mely csaknem 50 éven keresztül Francesca 
és Massimo Valsecchi gyűjteményében 
szerepelt, 20 millió, az utóbbi műtárgy 
10 és 12 millió dollár közötti áron kelt el. 
Ugyancsak a Zwirner Galéria adott túl 10 
millió dollárért egy Siegmar Polke-művön. 
Mark Bradford Hamelni patkányfogó II. című 
2011-es alkotása 7,8 millióért kelt el (White 
Cube), Christopher Wool képe 6 millióért 
(Lévy Gorvy), Keith Haring Acquavella 
című alumíniummaszkja 4 millióért. Kerry 
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AntonY gorMlEY installációja a Galleria Continua standján
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Tavaly például egy ötéves kisfiú a kansasi Tomahawk 
Ridge Community Centerben borított a földre egy 
132 ezer dollár értékű üvegszobrot. Akkor a család 
biztosítóját 107 ezer dollár megfizetésére kötelezték.10 
Mivel az Art Baselen megsérült mű eredeti állapotát 
hamar sikerült visszaállítani, az ügy szereplőinek nagy 
valószínűséggel nem lesz komolyabb problémájuk a 
malőrből.

Jegyzetek

 1 https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art_Basel_l_
Facts_and_Figures_Art_Basel_in_Basel_l_2016.pdf 

 2 https://www.pressebox.de/inaktiv/fine-art-invest-group-ag/
Das-war-die-Art-Basel-2019/boxid/962030 

 3 https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/asset/factfigures/Art_Basel_l_
History_l_2018-1.pdf 

 4 https://www.artsy.net/article/
artsy-editorial-sold-art-basel-basel-06-17-19

 5 https://www.watson.de/leben/kunst/369137518-art-basel-3-jaehrige-
zerstoert-eine-fliege-das-kostet-50-000-euro

 6 https://www.watson.de/leben/kunst/369137518-art-basel-3-jaehrige-
zerstoert-eine-fliege-das-kostet-50-000-euro

 7 http://www.artnews.com/top200year/2018/ 
 8 https://www.artsy.net/article/

artsy-editorial-sold-art-basel-basel-06-17-19
 9 https://www.nau.ch/news/schweiz/

kunst-art-basel-am-preview-tag-bereits-millionenverkaufe-65539187
 10 https://www.dailymail.co.uk/news/article-5935695/Familys-insurance-

pays-Kansas-boy-topples-sculpture.html

Rihanna is, aki jelenleg a szaudi Jameel család 
egyik tagjának barátnője. (A Jameel Arts Centre 
tavaly nyitotta meg kapuit Dubaiban.)8

A legtöbb magyar vonatkozású művet most is 
a Von Bartha Galériában láthattuk (Moholy-
Nagy, Kassák, Bortnyik stb.). Moholy-Nagy 
László műveivel a Galerie Berinsonban és a 
Galerie Kickenben is találkozhattunk. A művek 
általában a svájci árakat tükrözték. A Berinson 
Galéria 20-as évek eleji, kis méretű Moholy-
Nagy-akvarelljét 240 ezer, Bortnyik hasonló 
jellegű kompozícióját pedig 120 ezer euróért 
kínálta. (Nem csoda, ha egy kávé is 3-4-szer 
annyiba került, mint azt megszokhattuk.) Von 
Bartháéknak egyébként sikerült eladniuk egy 
Sophie Taeuber-Arp-kompozíciót is egymillió 
frankért.9

Az idei Art Basel botrányoktól sem volt 
mentes. A Matthew Marks Galéria standján 
egy babakocsiból kinyúló hároméves kislány 
leverte talapzatáról Katharina Fritsch legyet 
ábrázoló szobrát, melynek szárnyai ennek 
következtében leestek. Nem ez volt az első 
eset (és valószínűleg nem is az utolsó), hogy 
egy gyermek megrongált egy műalkotást. 

joAn Miró, AlExAndEr cAldEr és MArk rothko művei a New York-i Helly Nahmad Galéria standján
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Ha a nyár folyamán a 
skandináv országok közül 
Dánia felé vezetne utunk, 
mindenképp érdemes lesz 
feltérképezni a múzeumi 
kínálatot. Az 5,7 milliós 
országban ugyanis 
egymást érik az izgal-
masabbnál izgalmasabb 
állami és magánalapítású 
múzeumok, kiállítóhelyek, 
melyek nemcsak a 
nagyvárosokban, hanem 
(a nagyvárosokból jól 
megközelíthető) vidéki hely-
színeken, gyakran egészen 
különleges építészeti és 
természeti környezetben 
helyezkednek el.

Már a fővárosban, 
Koppenhágában is rengeteg 
látnivaló várja a képzőművészetre 
éhes közönséget. A dán Nemzeti Galéria 
– a Statens Museum for Kunst, röviden 
csak SMK – gyűjteményében az 1300-as 
évektől napjainkig készült európai, dán és 
északi művek találhatók, festmények mellett 
kiemelkedően nagyszámú grafikai és gipszönt-
vény anyaggal (ez utóbbi – a Den Kongelige 
Afstøbningssamling – külön épületben 
található, csak bejelentkezéssel látogatható). 
A dán neoklasszicista szobrász, Bertel 
Thorvaldsen által alapított, saját műveit, illetve 
gyűjteményét bemutató Thorvaldsensmuseum 
Dánia első nyilvános múzeumaként 1848 óta 
szinte változatlan, ám a mai napig releváns és 
izgalmas formában működik a Dán Nemzeti 
Múzeum és a Christiansborg Palota szom-
szédságában. Szintén magánalapítású a Ny 

Carlsberg Glyptotek, amelynek magját a Carlsberg 
sörgyár alapítójának fia, Carl Jacobsen által létrehozott 
magángyűjtemény képezi, s amelyben a szerteágazó 
szobrászati anyag mellett francia impresszionista és 
posztimpresszionista művek, valamint az úgynevezett 
„dán aranykor” (1800–1850) festészetének kiemelkedő 
alkotásai is megtalálhatók. Kortárs művészettel az 
SMK időszaki kiállításai mellett többek között a dán 
Képzőművészeti Akadémiához tartozó Kunsthal 
Charlottenborg nagyszabású tereiben, továbbá a 
13. században épült, több átalakításon átesett, 
1795-ben pedig részlegesen leégett, volt Szent 
Miklós-templom épületében 2006 óta működő Nikolaj 

A művészet 
helyei

Dán múzeumi körkép 
és az ARKEN
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PAtriciA Piccinini: A fiatal család, 2002, szilikon, műanyag, bőr, emberi haj, 
furnérlemez, 80×150×110 cm 
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a Jylland félszigeten fekvő Aarhus városában található, 
Ólafur Elíasson szivárvány panorámájáról (2011) és 
Ron Mueck ötméteres, Fiú című szobráról (1999) híres 
ARoS Aarhus Kunstmuseum, mely 2004 óta működik 
jelenlegi, többszintes, modern épületében. Szintén 
komoly nemzetközi ismertséget tudhat magának a 
Koppenhágától északra fekvő Humlebæk városka 
tengerpartján a hatalmas szoborparkkal és rengeteg 
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PAtriciA Piccinini: A vigasztaló, 2010, szilikon, műanyag, fém, rókaszőr, emberi haj, ruha, 60×80×80 cm 

ARKEN, kiállítási enteriőr, 2013 ARKEN

Kunsthalban, valamint a legrégebbi dán 
művészeti egyesület által a Salon des Refusés 
mintájára létrehozott Den Frie Udstilling 
faszerkezetes épületében is találkozhatunk. 

Az igazán nagy volumenű, dedikáltan 
modern és kortárs művészettel foglalkozó 
múzeumokat azonban Koppenhágán kívül 
találjuk. Nemzetközi viszonylatban is jól ismert 
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zöld területtel körülölelt Louisiana Museum 
of Modern Art. Az 1958-ban, Knud W. Jensen 
üzletember által alapított múzeum kezdetben 
kifejezetten a dán modern művészetre 
koncentrált, ám mára az 1945 utáni egyetemes 
művészet egyik megkerülhetetlenül fontos 
gyűjteményét tudhatja magáénak, környezete 
pedig egyenesen mesébe illő.

Jóval kevésbé ismert a Koppenhágától délre 
fekvő Ishøj városának tengerpartján álló, 
alapvetően modern és kortárs művészettel 
foglalkozó múzeum, az ARKEN Museum for 
Moderne Kunst, melyet 1996-ban nyitott meg 
II. Margit dán királynő. Eredeti tervek szerint 
az épületet közvetlen a tengerpartra helyezték 
volna el, mely mintegy partra vetett hajóként 
ágyazódott volna bele a természeti környe-
zetbe. Az ötletet azonban műtárgyvédelmi és 
épületbiztonsági szempontok miatt elvetették, 
így a múzeum a tengertől némiképp távolabb 
épült végül fel, mai sziget jellegű kialakítását 
pedig csupán egy 2016-os adományozásnak 
köszönhetően nyerte el. Az építkezés 
körüli óvatosságra valószínűleg 
a roskildei Viking Hajó Múzeum 
– Vikingeskibsmuseet – esetéből 
tanulva volt szükség. A 60-as évek 
végén megnyitott hajómúzeum 
ugyanis az eredeti viking hajók 
feltárási helyének közelében, 
közvetlen a vízparton áll. A tenger-
szint folyamatos emelkedése 
miatt 2013-ban komoly károkat 
szenvedett az épület, a tavalyi évben 
pedig már a múzeum lebontásáról 
szóló hírek is felröppentek.

Az ARKEN tehát mindent megtett 
annak érdekében, hogy gyűjteménye 
és kiállítóterei a lehető legnagyobb 
biztonságban legyenek, ugyanakkor 
az épület tervezésekor nem vetették 
el teljesen a hajómetaforát. A kiírt 
pályázatot végül egy fiatal építész, 
Søren Robert Lund nyerte el Zaha 
Hadid és Frank Gehry nyomdokain 
járó dekonstruktivista tervével. 
Az összesen több mint 13 ezer négyzetmé-
ternyi kiállítótér egy hangsúlyos átló mentén 
szerveződik az egyes szintek közötti fémlép-
csős összeköttetéssel, a felsőbb szinteken 
elegáns hajókra emlékeztető ablaknyílásokkal. 
A múzeum gyűjteménye alapvetően az 1990 
utáni időszak dán és északi kortárs művészetre 
fókuszál (például Elmgreen & Dragset, Jeppe 
Hein, Ólafur Elíasson, Tal R), ám olyan jelentős 
nemzetközi nevek is szerepelnek az állandó 
kiállítás szekcióiban, mint Damien Hirst, Anselm 
Reyle, Candice Breitz vagy Ai Weiwei. Időszaki 
kiállítási programjában egységesen helyet 
kapnak a 20. századi dán művészettörténet 
„klasszikus” alakjai, így például Egill Jacobsen, 
Wilhelm Freddie, Thorbjørn Lausten, Claus 
Carstensen, Carl-Henning Pedersen, Asger Jorn 
és a COBRA csoport, Henry Heerup, Morten 
Stræde és Bjørn Wiinblad, ugyanakkor Van 
Goghtól Christian Boltanskiig a legnagyobb 
nemzetközi nevek is szerepelnek a múzeum 
egyéni és csoportos kiállításain. 
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PAtriciA Piccinini: A pár, 2018, 
szilikon, műanyag, bőr, emberi haj, talált tárgyak, 41,9×168×64,8 cm 

Jelenleg Patricia Piccinini (1965) ausztrál kortárs művész 
A World of Love című, nagyszabású egyéni kiállítása 
látható az ARKEN kiállítótereiben, mely az első önálló 
tárlata az északi országokban. A Sierra Leone-i születésű 
Piccinini a 2003-as Velencei Biennálé ausztrál pavilon-
jának kiállítójaként tett szert nemzetközi ismertségre 
We Are Family című groteszk, genetikai mutánsokra 
emlékeztető szobrával. Művei leggyakrabban szilikon, 
üvegszál, nylon, műanyag, illetve emberi haj és 
ruha felhasználásával készülő (esetenként hang- és 
videóinstallációval kísért) hiperrealista szoborinstallációk, 
a groteszk és a gyönyörű határán mozgó érzéki tanul-
mányok az emberi létezés, az evolúció, az ember-állat 
viszony, a klímaváltozás és a technológia napjainkban 
nagyon is égető kérdéseiről. Piccinini volt az a művész, 
akit 2016-ban az ausztrál Közlekedési Baleseti Bizottság 
világsajtót is bejárt Meet Graham-programjában az autó-
balesetek túlélésére optimalizált emberi lény, Graham 
figurájának megalkotásával is megbíztak. 

Az ARKEN kiállításán Piccinini csodálatos lényei – emberi 
vonásokkal bíró állatok és gépek, állatias, mutáns emberi 
alakok – zavarba ejtően harmonikus együttélésének 

lehetünk tanúi. Tod Browning 1932-es Szörnyszülöttek 
című filmjével ellentétben Piccinini szörnyszülötteinek 
tekintete, mosolya, egymás iránti gyengédsége az embe-
riség, valamint az állat- és növényvilág együttélésének 
egyfajta félelem nélküli, ideális (jövő-) képét vetítik 
elénk. A művész a létezés legváltozatosabb formáinak 
felvonultatásával mutat rá az ember alapvető sebezhe-
tőségére, a természetes és a természetellenes között 
húzódó finom és folyamatosan elmozduló határvonalra, 
a létezés és a teremtés feltételeinek sokszor aggasztó 
iramú változásaira – és egyben a művész és a művészet 
társadalomban betöltött kortárs szerepére, helyére is. 

A kiállításon szereplő művek közül a 2017-es The 
Struggle (A küzdelem) című alkotás, mely a művész által 
„technológiai vadonnak” nevezett képzeletbeli hely álla-
tias vonásokkal bíró gépeit (ebben az esetben ragadozó 
és áldozat alakját öltő motorjait) ábrázolja, a kiállítást 
követően az ARKEN gyűjteményébe kerül. A kiállítás 
2019. szeptember 8-ig látogatható. 
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rEnAtE BErtlMAnn discordo Ergo Sum című installációja 
az osztrák pavilonban

Nemrégiben egy, a hazai nemzetközi sikereket 
tárgyaló előadáson1 az hangzott el, hogy 
a világ nagy múzeumai „nemzetközivé” 
szeretnének válni, és nyitottak a világ 
korábban művészeti szempontból kevésbé 
preferált, a centrumtól távolabb eső régiói 
felé. Az elsők közt a Tate Modern hozott létre 
akvizíciós bizottságokat, hogy az intézmény 
számára feltérképezzék ezeket a területeket, 
és gyűjteményüket szakszerű módon eszerint 
gyarapítsák. Azóta több intézmény is követi 
ezt a szisztémát. A hazai műtárgypiac felől úgy 
tűnhet, hogy a világ különös érdeklődést mutat 
a 60-as, 70-es évekbeli konceptmunkák iránt, 
s tán nem is csak a magyar, hanem az egész 
közép-európai térség művészete érdekesnek 
látszik ezen bizottságok számára. 

Ez a régió felé irányuló nemzetközi érdeklődés az idei 
biennálén nem igazán látszott. Az Élj érdekes időben 
gondolata köré szervezett biennálé programjában Ralph 
Rugoff főkurátor válogatásában 79 művész szerepelt 
a Giardini központi pavilonjában és az Arsenalén. Ez a 
79 alkotó a világ különböző tájairól jött – Ázsiából, 
Afrikából, Latin-Amerikából, az Arab-félszigetről, 
Nyugat-Európából –, de Közép-Európa gyakorlatilag 
láthatatlan2 maradt. Számomra ezért is volt nagy öröm, 
hogy a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat 
végül a litván pavilon nyerte.

Persze kérdés, mennyire van még jelentősége ezeknek 
a regionális szempontoknak, hisz számos alkotó máshol 
él, mint ahol született. Ennek egyik legmarkánsabb 
példája az Arsenale központi kiállításán a Berlinben élő, 
2006-ban alakult lengyel–iráni művészeti duó, a Szlávok 
és Tatárok, akik főleg közép-európai témákkal foglal-
koznak, az egykori berlini faltól keletre fekvő területekre 
és a kínai nagy faltól nyugatra fókuszálnak.

A láthatatlan 
régió

A közép-európai jelenlét 
(illetve annak hiánya) a Velencei Biennálén

b o r D á C s  a n D r e a
Giardini, Arsenale és külső helyszínek, Velence, 2019. V. 11. – XI. 24.



31július–augusztus 72019

fo
tó

: K
or

on
cz

i E
nd

re

roMAn stAnczAk Repülés című kiállítása a lengyel pavilonban

Ettől függetlenül többnyire mégis meghatározó 
a szociokulturális környezet, bár nem sok 
közös van a régió kiállításaiban. Ráadásul 
néhány közép-európai nemzeti pavilon 
esetében az az ember benyomása, hogy 
a kiállított munkákat szerencsésebb lett 
volna 10-20-30 évvel korábban bemutatni, 
és jelenlétük inkább a 60-as, 70-es, 80-as 
évek műtárgypiaci érdeklődésével lehet 
kapcsolatban. Ebben talán az is ott van, 
hogy ma már más tekintettel tudunk ezekre 
a művekre tekinteni. Erre a legjobb példa 
az osztrák pavilonban Renate Bertlmann 
kiállítása, aki a 70-es, 80-as évek művésze. 
Rajzokból-fotókból készített hatalmas 
kollázsai a 80-as években készültek, a külső 
tér hatalmas helyspecifikus installációja, a 
szuronyban végződő rózsák ideája szintén a 
80-as évekből való. A művek a szexizmusra, 
a fallocentrizmusra, a szexuális erőszakra, a 
terhességmegszakítással kapcsolatos tiltá-
sokra reflektáltak. Ezek a kérdésfelvetések a 
feminista művészeti-kulturális közeg szűkebb 

csoportjában már egy ideje jól ismertek voltak, 
de csak napjainkban váltak a közbeszéd 
részévé, a #metoo-kampány után pedig új 
olvasatot kaptak. Az utóbbi időben Ausztriában 
komoly kutatások folynak és feldolgozások 
születnek a feminizmus és nőművészet 
témájában (például Gender Check,3 70-es évek 
feminista avantgárdja4). A feminista avantgárd 
kifejezés Gabriele Schortól származik, ő vitte 
be a művészettörténeti-kritikai diskurzusba. 
Bertlmann viszonylag későn lett „felfedezve”, 
monográfiáját éppen Gabriele Schor (és Jessica 
Morgan) szerkesztette.

Szintén életmű-kiállításként értékelhető a cseh 
és szlovák pavilonban a 60-as, 70-es években 
indult szobrász, Stanislav Kolíbal bemutatója, 
aki kreatívan ötvözi a minimalizmust és a 
konceptualizmust, és műveiben elmossa 
a különböző médiumok közti határokat. 
A mostani kiállítás alapja egy 1970-es évekbeli 
konceptuális installáció, négy minimalista 

faszerkezet a 60-as évekből származó fehér szobrokkal, 
melyeket egy erre az alkalomra készített külső és belső 
térrajz egészített ki. Kolíbal a megkésett részvételt kihí-
vásnak látja: „meggyőződésem, hogy a régebbi munkáim 
és az újonnan készültek kombinációjában képes leszek 
bemutatni sokéves munkásságom lényegét”.5

A lengyel pavilon teátrális projektje általánosan 
értelmezhető, de kapcsolódik konkrét lengyel társadalmi 
eseményekhez is. Roman Stanczak, aki korábban 
hétköznapi használati tárgyakat torzított el, most egy 
repülőgépet fordított ki: belső elemei, az ülések láthatók 
kívül, a szárnyak belülre kerültek. A gép a dekonstrukció 
által elveszti funkcióját. Stanczak egy nyilatkozatában 
azt állítja, hogy a dolgok kifordítása a remény jele. Ez a 
mondat kissé homályos, de jelentsen bármit is, minden-
esetre próbál művének spirituális olvasatot is adni. Egy 
ilyen szétdarabolt, kifordított repülő esetében nem lehet 
nem gondolni a repülőgép-szerencsétlenségekre. Noha 
a szövegek sehol nem említik, mindenkinek a 2010-es 
repülőkatasztrófa jut az eszébe, amikor a lengyel elnök, 
Lech Kaczyński, valamint az ország politikai és katonai 
vezetésének számos tagja utazott a katyńi vérengzés 
70. évfordulójának alkalmából tartott megemlékezésre. 

A repülőgép 96 utasa közül senki sem élte túl a kataszt-
rófát. Ugyanakkor a technológia és az életünk viszonya 
okozta válság metaforája is lehet a mű.

Szintén súlyos helyzetet idéz fel a horvát pavilonban a 
nemzetközi hírű Igor Grubić projektje, Az eltűnés (három 
törvényben), melyben a művész a háború utáni átmenet 
eseményeit, a szocializmusról a kapitalizmusra való 
átállást dokumentálta. Azt vizsgálta, mindez hogyan 
befolyásolta a lakóhely, a város, a nyilvános tér és a 
társadalmi kapcsolatok változásait. Három egymással 
összefüggő fotóesszét és egy rövid animációs filmet 
láthatunk: a Wild House, az 1. „törvény” a lakások 
változását és az ingatlanprivatizáció megjelenését vizs-
gálja; a Filigree Sidewalk, a 2. „törvény” a hagyományos 
foglalkozásokat, például a helyi kézműveseket mutatja 
be, míg A gyár dekonstrukciója (3. „törvény”) az iparról a 
posztiparra való átmenetet.
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djordjE ozBolt A memóriaveszteség visszanyerése című  
kiállítása a szerb pavilonban

WAliczkY tAMás Képzelt kamerák című kiállítása 
a magyar pavilonban

technikával tervezett, de analóg mechanikus fantá-
ziakamerája látható, melyek a látás és az ábrázolás, 
a manipulálhatóság kérdéseit firtatják.

A végére hagytam a megérdemelten Arany Oroszlán-
díjas litván pavilont. A Nap és tenger (Marina) című, 
13 hangra írt operaelőadást hárman jegyzik: Lina 
Lapelyte, Vaiva Grainyte és Rugile Barzdziukaite. 
Egyikük sem képzőművész, Neonrealizmus néven 
futó csoportjuk 2017-ben alakult. A darab egyszerre 
reflektál a velencei tengerpartra és a strandolókra, és 
szól ironikus módon a klímakatasztrófáról, a szabadidő 
eltöltéséről. Egy nagy és sötét helyet alakítottak át 
napsütötte stranddá, felülről látjuk a homokon fekvő 
emberek kórusát, a színes tengerparti törölközőkön 
szétszórt férfiakat és nőket. Szimptomatikus, hogy a 
strandolás a litván pavilonban vált témává, pedig náluk 
korábban a nyári átlaghőmérséklet 21 fok volt, ami nem 
éppen strandidő. A zsűrit a helykihasználás, a brechti 
inspiráció és az egyszerre komoly és vicces produkció 
győzte meg. (Érdekes, hogy a múltkor is egy operaper-
formansz, Anne Imhof Faustja lett fődíjas).

Szomorú, hogy az egyes alkotók nemzetközi sikerei 
ellenére a központi kiállításokon a közép-európai színtér 
ugyanúgy láthatatlan, mint korábban,7 ahogy azt például 
2003-ban is érzékeltem skóciai ösztöndíjam8 során. 
A hazai szakma egyik fő problémája, hogy nem vagyunk 
rajta a nemzetközi művészeti szcéna térképén, s noha 
egy-egy sikeres részvétel hajlamos azt az illúziót kelteni, 
hogy történt valami változás, de ilyenkor nyilvánvalóvá 
válik, hogy a helyzet továbbra is siralmas.

Szintén az emlékezettel foglalkozik a szerb 
pavilonban Djordje Ozbolt A memóriaveszteség 
visszanyerése című projektje. Képzeletbeli 
tájként szolgáló falfestményén több más 
képe is lóg, szobrai a szocreál művekre 
emlékeztetnek. Konfrontálódnak egymással, 
úgy vannak elhelyezve, hogy egymással 
szembenézzenek a memória szelektív töredé-
keinek rétegződését tükrözve. Összességében 
mégsem izgalmas és látványos a pavilon.

A román pavilonban Befejezetlen beszélgetések 
címmel az 1980-as évek generációjának 
művészei mutatkoznak be: Belu Simion 
Făinaru, Dan Mihălțianu és Onucsán Miklós, 
akiknek a művei mintegy párbeszédet 
folytatnak egymással. Költői, heterotopikus6 
tükörterek kapcsolódnak össze, amelyek 
felfüggesztik, elmozdítják térérzékelésünket. 

A magyar pavilonban a nemzetközi 
ismertségű médiaművész, Waliczky Tamás 
Képzelt kamerák című kiállítását láthatjuk. 
Waliczky nem reflektál szociális, társadalmi, 
történelmi kérdésekre, a látás mikéntjével 
foglalkozik. A biennálén 23 digitális 
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A Nap és tenger (Marina) című kiállítás a litván pavilonbanJegyzetek

 1 Amerika, London, Párizs – A magyar művészet friss világsikerei. 2019. március 4. 
LOFFICE. A beszélgetés vendégei: Küllői Péter, Russian and Eastern European 
Committee Co-Chair, Tate London, Reszegi Judit műgyűjtő, Sasvári Edit művészet-
történész, a Thames & Hudson kiadásában megjelent Art In Hungary 1956–1980. 
Doublespeak and Beyond főszerkesztője, Szántó András művészeti tanácsadó, 
New York. 
Az estet vezette Winkler Nóra.

 2 A biennálé főkurátori programjában részt vevő közép-európai művészek: az ukrán 
Zhanna Kadyrova, a Berlinben élő lengyel származású Maria Loboda, a New Yorkban 
élő osztrák származású Ulrike Müller, a litván Augustas Serapinas, a Berlinben élő 
Szlávok és Tatárok csoport, a New Yorkban élő román származású Andra Ursuja. 
Amúgy sem spanyol, sem portugál művészek nem szerepeltek a központi projektben.

 3 Gender Check. Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe, MUMOK, 2009. 
XI. 13. – 2010. II. 14. Bordács Andrea: A férfi is esendő: a Gender Check-kiállítás 
jelentősége a feminista diskurzusban. Új Művészet, 2010/3.

 4 Feminist Avantgarde of the 1970s from the Sammlung Verbund Collection, MUMOK, 
2017. V. 6. – IX. 3., számos más helyen is bemutatták.

 5 https://www.theveniceinsider.com/art-biennale-2019-czech-republic/
 6 Foucault.
 7 2017-ben szerencsére a főkurátor Hajas Tibor és Csörgő Attila munkáit is 

beválogatta.
 8 Edinburgh University History of Art Phd (tanulmányi) és Collage of Art (kutatói), 2003.
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ghiorA AhAroni: Genezis V., 2012–2016, asszamblázs-szobor 

A Kabbalah-kiállítás először Bécsben, az ottani Zsidó 
Múzeumban mutatkozott be, majd a március eleji 
zárás után az anyag továbbutazott Amszterdamba. 
Elvileg azonos a két kiállítás, de mégsem. A három 
felkészült kurátor, Domagoj Akrap, Klaus Davidovicz, 
Mirjam Knotter és az Amszterdamban csatlakozó 
negyedik, Alexander Gorlin tudomásul vették, hogy a két 
helyszín között eltérések vannak, és ezt ki is aknázták. 
Nincs mit titkolni, Amszterdam javára sült el a dolog. 
Amszterdamban nagyobb a kiállítási tér, ami temati-
kusabbá tehette a tagolást, és tovább szélesíthették a 
kiállított műtárgyak körét. Mégpedig nem akármilyen 
művekkel, tárgyakkal. Ráadásképp a hollandiai kiállítást 
Kabbalah-fesztivál, előadások, konferenciák és más 
események kísérik folyamatosan, és megállapodtak 
a Kriterion művészmozival, hogy időről-időre a 
kiállítás témájához kapcsolódó filmeket is vetítenek. 
Meglehetősen tág a merítés köre. Például a Bee Season 
(rendezte Scott McGehee, 2005) című film főszereplője, 
Richard Gere egy kabbalah-professzort alakít, aki éppen 

Amszterdam szívében működik a Zsidó 
Kulturális Negyed – elkerülni nehezebb, 
mint megtalálni –, benne a Zsidó Történeti 
Múzeum. Néhány évtizede négy kisebb 
askenázi zsinagógát építettek össze, és a 
köztes tereket befedve egyetlen tömbbé 
egyesítették őket. Így már nem törpülnek el 
a szomszédos portugál–szefárd zsinagóga, 
a klasszikus Esnoga méretes épülete árnyé-
kában. A hiedelem úgy tartja, hogy az Esnoga 
zsinagógát nem építette senki, Jeruzsálemből 
hozták oda az angyalok egyetlen éjszaka alatt. 
A Kabbalah törzskiállítását a Zsidó Történeti 
Múzeumban rendezték be, de a kísérő 
anyagok bemutatására további tereket vettek 
igénybe – még az Esnogába is jutott belőlük. 
A csatlakozó gyűjtemények birtokba vették az 
amszterdami zsidónegyed közeli helyszíneit.

A zsidó misztika 
főbejárata

Kabbalah
r ó Z s a  t .  e n D r e

Joods Historisch Museum, Amszterdam, 2019. III. 29. – VIII. 25.
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szintjéről szólunk, az viszont nem kimondottan sejtelmes. 
Rendezett működése alapján tudományosnak kell tartanunk, 
sőt valószínű, hogy a tradicionális zsidó teológia ezen a 
területen is feljut a legmagasabb szintre.

A vizualitás, a képzőművészet dominál leginkább a kiállítás 
művészeti anyagában. Hogy közülük ki zsidó, és ki nem, 
annak valószínűleg nincs nagy jelentősége. (Bár az is lehet, 
hogy mégis van.) A legmélyebben inspirálódott művész 
a német Anselm Kiefer, akinek vérségileg semmi köze a 
zsidósághoz. Szellemileg annál inkább. Szintén a lényegből 
táplálkozik az angol–amerikai R. B. Kitaj, akinek zsidósága 
nem elhanyagolható. Művének címe Kabbalista és Shekhina, 
ezen a kettős portrén önmagát és meghalt feleségét 
festette meg. A sekhina az isteni jelenlét női aspektusát 
jelenti. Rangja miatt Mark Chagallt sem hagyhatom említés 
nélkül, bár az anyagba beválogatott hangulatos, szép képe 
csak téma szerint tart kapcsolatot a kabbalah-val. Művét 
leginkább művészi szintű dokumentációnak tekinthetem. 

A kabbalah hagyományos központja a galileai Cfát kisvárosa, 
a 16. század közepén ott élt Isaac Luria, a modern kabbalah 
atyja, akinek hívei az ARI akronim nevet adták. A cfáti ARI 
zsinagóga enteriőrjét festette meg Chagall 1931-ben a 
szokatlanul magas Tóra olvasóhelyével. Jártam ott magam 
is, álltam a központi felolvasó emelvényen, tanúsítom, 
hogy ma is ugyanígy néz ki minden, mint a festményen. 
A közhiedelemmel ellentétben Chagall sokszor csupán a 
tematikájában zsidó, szellemiségében nem annyira. Halk 
kritikai megjegyzésem a főművekre természetesen nem 
vonatkozik. Autentikusan zsidó szellemiségű remekmű 
például az 1938-as Fehér keresztrefeszítés (White Crucifixion, 
olaj, vászon, 154,6×140 cm, Art Institute of Chicago). 

A kortársak közül Belu-Simion Fainaru egyik installációjában 
neoncsövekből állította össze a négybetűs istennevet, 
antropomorf formációban. Victoria Hanna performer a héber 
ábécé 22 betűjéből és a Szefer Jecira szövegszakaszaiból 
készített videóklipet. A Szefer Jecira (a Kialakulás Könyve) 
a legrégibb héber misztikus irat, a legenda szerint 

a kaliforniai Berkeley egyetemen (hol máshol?) 
oktatja a tantárgyát. Jóval intenzívebben 
kapcsolták be Amszterdam kulturális életébe 
a kiállítást, mint ahogyan az Bécsben sikerült. 
Nem a kurátorokon múlott, hanem azon, 
hogy a Joods Historisch Museum feltehetőleg 
nagyobb anyagi keret felett rendelkezik, mint 
a bécsi, és ez bizony nem hátrány. A kiállítás 
Magyarországon is nagy port verne fel, de ki 
tudná állni a borsos költségeket? Élek a gyanú-
perrel, hogy az eltérő földrajzi fekvés sem 
elhanyagolható: Amszterdam Nyugat-Európa 
szívében van, Bécs a peremén.

A tárlathoz visszatérve, már maga az alap-
gondolat is roppant érdekes. Hogy kiállítást 
lehet szervezni a kabbalah misztikus és első 
látásra önmagába gubancolódó eszmekörének 
bemutatására. Olyat, amit a közönség is 
megérthet, és mégsem sértik meg (túlságosan) 
a tudományos hitelességet. Számtalan tárgy 
maradt fenn az 1400-as évek óta, sőt néhány 
még a korábbi időkből. A koncepciót kidolgozó 
csapat magasra tette a lécet. Pokolian nehéz 
feladatra vállalkoztak. A kabbalah-ról mindenki 
tud valamit, de azok elsöprő többsége téves. 
Az alsó szint primitív, a kabalababák, a 
szerencsehozó amulettek és a rontást elhárító 
tárgyak bugyuta világára nem érdemes sok 
szót vesztegetni. Pőre babonaság leginkább, 
és legjobb esetben is csak igen vékonyka 
szálak kapcsolják a hiteles kabbalah-hoz. 
A középszintű komolysággal megjelenő 
kabbalah viszont jelentős inspirációs forrásul 
szolgálhat a művészek számára. Elsősorban 
a képzőművészeknek, de néhány komoly 
építész vagy akcióművész is ihletet merített 
belőle. Nem feledkezhetünk el a színházról, és 
különösen nem a filmről. A misztika könnyedén 
lehet sikeres, a sejtelmesség megigézi a 
közönséget. Amikor a kabbalah legfelsőbb 
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victoriA hAnnA: 22 levél, 2015, videó, 3:22 perc 
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r. B. kitAj: Kabbalista és Shekhina, 2003, 
olaj, vászon, 121,9×121,9 cm 

MoshE cAstEl: Kabalisztikus varázslat, 1953, 
olaj, vászon, 88,9×104,1 cm Jewish Museum, New York 

tartozó zseniális rabbi Nachman (1772–1810) haszid 
történeteivel. (A haszidizmus is a kabbalah leszárma-
zottja.) Többen rebesgetik, hogy a mesék nem Madonna, 
hanem egy „szellemíró” (ghostwriter) szerzeményei. 
A globálissá tágított kabbalah szempontjából ennek 
sincs jelentősége, mert a tudatosan népszerűsített 
kulcsfigurája – Madonnának is a mestere – Philip S. 
Berg rabbi, aki központi iskoláját 1965-ben alapította 
meg Los Angelesben. Csodák csodájára Berg lett az 
iskola dékánja. Számomra itt húzódik a végső határ, 
ameddig még el lehet menni. Berg rabbi ugyanis beleillik 
a láncba, mestere a zsidó közegben Baal haSulam 

Ábrahám ősatya írta, legvalószínűbb, hogy 
az időszámításunk kezdete körül keletkezett. 
Egy korai, 10. századi példánya szerepel a 
kiállításon, a pergamenre írt kézírásos könyvet 
a Vatikáni Könyvtár kölcsönözte. Egy nagy 
fekete női ruhát eresztett le Sigalit Landau a 
Holt-tengerbe, és látványos fotósorozaton 
dokumentálta, ahogyan a ruhát három hónap 
alatt fokozatosan fehérre változtatták a 
sókristályok. A modern művészet távolabbi 
előzményeit legjobban William Blake kozmikus 
és prófétikus látomásai jelentik, mélyen 
spirituális műveit többnyire a Biblia konkrét 
szövegszakaszai alapján készítette.

A kiállítási katalógus fedőlapján David Bowie 
elmélkedik a kabbalista tíz szefira ábrája felett, 
kezében fehér tárgy. A fotó a Christiane F. 
(rendezte Uli Edel, 1981) kultuszfilm képkoc-
kája, Bowie saját magát alakította filmben, 
és ide kapcsolódik a Station to Station CD-je 
is. Madonna vonzódása a kabbalah (felületes) 
szellemiségéhez közismert, gyermekek 
számára írt könyveiben ennek sok nyoma van. 
Hitelesebbé teszi a meséket, hogy halovány 
rokonságot tartanak a Braclav dinasztiához 
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Németországban kezdte el tanulmányozni Gershom G. Scholem 
a kabbalah-t, doktori értekezésének témája az egyik legkorábbi 
mű, a Bahir vagy Szefer haBahir, amit a 12. században, 
1174-ben publikáltak először Dél-Franciaországban. Szinte 
hihetetlen, hogy ez az elképesztő könyv akkor és ott megjelent 
– írta róla Scholem, aki 1923-ban Jeruzsálembe költözött, és 
hamarosan a Héber Egyetem tanszékvezetője lett. Hajdani 
tanszékén azóta is a zsidó miszticizmus áramlatait és a 
kabbalah-t tanulmányozzák. Mondhatjuk úgy, hogy alapvető 
tanulmányaival, könyveivel Scholem végre rendet rakott az 
addigi összevisszaságban, kakofón hangzavarban. Általában 
úgy tartják, hogy a kabbalah alapkönyve a Zohár (magyar 
szövegben általában hozzáteszik a címhez: A ragyogás könyve). 
A 13. században élt Moshe de Leon hispániai rabbit tartják 
szerzőjének, aki viszont a több mint egy évezreddel korábban, 
a 2. században élt Simon bar Jochajt jelölte meg szerzőként.

Szakmai körökben nagy viták zajlanak a kabbalah ősi szövegei 
kapcsán, de azok számára, akik nem annyira bennfentesek 
– bevallom, magam sem vagyok igazán az – nem relevánsak 
a szőrszálhasogató csetepaték. Számomra egy a lényeg: 
hogyan és mi módon képes hatni a kabbalah a művészetekre. 
Külön szerencse, hogy Uri Asaf izraeli–magyar költő és jeles 
képzőművész mindkét könyvet lefordította magyarra.* Scholem 
írja, hogy a Zohár az elrejtett fénnyel kezdődik, és a Messiás 
fényességével, a teljes revelációval végződik. A kabbalah 
szó jelentése szerint átvétel, befogadás, továbbadás. 
Eredetileg szóbeli tant, hagyományozott tradíciót jelölt, amit a 
12. századtól kezdtek lejegyezni.

név alatt ismert Yehuda Ashlag rabbi volt, 
aki 1885-ben született, és 1954-ben hunyt 
el. Márpedig Ashlag autentikus és hiteles 
tudásra támaszkodott, sőt éppen ő kezdte 
el a kabbalah tudatos népszerűsítését. Hogy 
az excentrikus okkultista, az angol Aleister 
Crowley is bekerülhetett az anyagba, azt már a 
kurátorok túlzásának tartom. Közismert, hogy 
a Beatles, a Led Zeppelin, Mick Jagger vagy 
mások kedvelték Crowleyt. Ha ez ütősebbé 
tette a zenéjüket, annál jobb. De ettől még az 
okkultizmus nem kapcsolódik a kabbalah-hoz. 
(A Beatles-felirat fölé kétségkívül odabiggyesz-
tették Crowley figuráját a Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band nagylemez borítóján.)

Ebbe a problémába már beleütközött 
Fónagy Iván, a későbbi akadémikus. 
1943-ban jelent meg A mágia és a titkos 
tudományok története című könyve, azóta 
több hasonmás kiadás követte. Szerb 
Antal írt a kötethez meleg hangú előszót. 
A kérdés mindig az, hogy hol húzzuk meg 
a határt. Fónagy könnyedén, de mégis 
óvatosan mozgott, a kabbalah-ról szóló 
fejezetet korrektül határolta le könyvében. 
Kisebb-nagyobb hibáinak az oka, hogy 
nem rendelkezett héber fogalmi ismere-
tekkel, és sajnos több ízben helytelenül 
szelektált a szakirodalomban.

AnsElM kiEfEr: Az élet fája, 1986, 
ezüstzselatin-nagyítás baritpapíron, sellak, olajfesték

Kröller-Müller Múzeum 
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a kabbalah régi tradíciójához. A műegyüttesről készült 
videó fent van az interneten, az egyik kurátor, Klaus 
Davidovicz mutatja be a YouTube-on.

A Biblia szövegértelmezésének négy szintje van, amit 
egy betűszó, a pardesz (vagy másképp: PaRDeS) jelöl, 
a szintek emelkedő sorrendet követnek. 1. Pesat = 
szimpla, szó szerinti, 2. Remez = allegorikus vagy 
szimbolikus, 3. Dras = kutató, komparatív, a Midras 
exegéziseivel összevető, 4. Szod = titok, misztérium. 
A legfelső tudás, a szod a kabbalah szintje. (A pardesz 
betűszó önmagában is értelemmel bír, virágoskertet, 
gyümölcsöskertet jelent, ebből származik a mennyei 
Paradicsom megnevezés.) A fennmaradt írások (evan-
géliumok) alapján tudjuk, hogy Yeshua (Jézus) kedvelte 
a remez kifejezési alakzatot, tanításait gyakran építette 
fel mélyebb értelmű parabolákra. A Biblia szövegértésén 
alapszik tehát a kabbalah, annak a legrejtett spirituális 
régióiba enged betekintést. Carl Gustav Jung nagy 
tisztelője volt a kabbalah-nak, akárcsak Wolfgang Pauli, 
Richard Feynman és Leon M. Lederman, mindhárman 
Nobel-díjjal kitüntetett fizikusok. Nem nagy meglepetés, 
hiszen az Örökkévaló természetének finomstruktúráin 
kívül a világ teremtése, a makrokozmosz, az ősfény 
és más primordiális kérdések adják meg a kabbalah 
lényegét. Az Örökkévaló megnevezése a kabbalah-ban: 
ein szof, ami magyarra fordítva a végtelen fogalmát 
takarja. A Genezis, Mózes első könyve, a világ (és benne 
az ember) teremtésével kezdődik. Héber címe Beresit, 
ami az őskezdetre utal. A Genezis magyar címe: Teremtés 
könyve és a kabbalah alapművének számító Zohár 
éppen a Teremtés könyvének spirituális megértéséhez 
nyújt segítő kezet.

Lenyűgözően markáns művekkel szerepel a kiállításon a 
neoexpresszionista Anselm Kiefer. Egyik képe a közepes 
méretű Sefirot. Négy centi vastag ólom, karton, fotó 
(ezüstzselatin nyomat), felettük olajfesték és sellak. 
Műve dialógus a történelemmel. Egy német, aki G. 
Scholem művein iskolázódott. Piszkosszürke és fehér 
tónusok, rajtuk a kabbalah életfájának (szefirot) tíz 
szférája. (A szefirot a már említett szefira többes száma.) 
A szokásos rend szerinti tíz fekete kör elmosódott 
körvonalakkal. Mintha tíz égésnyom lenne.

Nagy meglepetésemre Mark Rothko egyetlen festménye 
sem került be az egybegyűjtött anyagba. Pedig nagyon 
beleillő lenne. Gondolom, hogy azért mellőzték, mert 
Rothko képeinek spirituális sugárzása túl erős, mindent 
eltol maga mellől, alkotásai nehezen tűrik el a szomszé-
dokat. Legközelebbi alkotótársa, Barnett Newman képvi-
seli helyette a modern minimalizmust egy 1963-ban 
készített nagyobb zsinagógamodellel, amihez fehérre 
festett fát és plexit használt (121,9×182,9×54,6 cm). 
Mindkét hosszanti fal ritmikus cikcakk alakzatban hajlik, 
hogy kifejezze a tzimtzum fogalmát. Két alapgondolatra 
építette fel a tervét: „Halljátok, egek, és te, föld, figyelj, 
mert az Örökkévaló beszél” (Jesaja 2.), „Tudd, hogy Ki 
előtt állsz” (Talmud, Berakhot 28/b). Hat évvel később, 
1969-ben valósította meg két és fél méter magas leme-
zekből álló cortenacél szobrát, amit San Franciscóban, az 
ottani Modern Művészeti Múzeum parkjában állítottak 
fel. Ennek a műnek már a címe is Tzim Tzum. A kabbalah 
egyik alapfogalma a tzimtzum, jelentése: összehúzódás. 
A teremtés megkezdése előtt az Örökkévaló összetö-
mörítette a végtelen fényt (or ein szof), így nyitott teret a 
leendő világnak.

Jegyzet

 * Zohár a Teremtés könyvéről. Atlantisz, Budapest, 2014 és Báhir Könyve – 
Tiszta fény. Atlantisz, Budapest, 2018.

Dan Reisner kortárs izraeli szobrász egy férfi 
aktszobrot készített, a címe Uplifting, ami 
nemcsak puszta felemelést jelent, hanem 
erkölcsi, szellemi emelkedést is. Ha magyarul 
azt mondjuk, hogy „felemelő” érzés töltött el 
bennünket, valami hasonló emóciót mondunk 
ki. Az enyhén lépő, terpeszben álló férfiakt 
két karját felemeli. A nyaknál szünetel a 
test. A feltartott két karra újabb két férfikar 
támaszkodik felülről, összeköti őket a váll, és 
rajtuk magasodik a fej. A négy kar rombusz 
alakú nyílást alkot, a férfi önmagából kiemelte 
önmagát, „felemelte” a saját fejét. A szobor 
modellje vélhetően a művész önmaga. 
A szobor előtt egy nagyon hosszú ilan fekszik, 
több mint 10 méter hosszú, a szélessége 
30 centi. Az ilan a kabbalah egyik műtípusa. 
Az Örökkévaló térképe, az Örökkévaló 
immanens struktúrája rajzokban, szövegmin-
tákban megjelenítve. Bagdadban készítette 
Isaac Sasson ben Mordechai Shantuch ezt az 
ilant 1790 körül. Geometrikusan strukturált 
ábráinak sorozatait pergamenre festette. 
Az aprólékosan telerajzolt hosszú írástekercset 
kigörgették, és a szövegkezdethez odaállí-
tották Reisner szobrát. A függőlegesen álló 
kortárs szobor és a vízszintes ilan együttese 
gondolatilag is tökéletes példája annak, hogyan 
kapcsolódhat harmonikusan a mai művészet 
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dAnA hAkiM BErcovich: Fortélyos félelem, 2016, 
talált acélháló, pamutcérna, festék, nyaklánc, 44×22×1,5 cm
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„Az rettenetesebb volna a pokolnál: ott 
élni a holdban, mint testtelen lélek a 
semmi világában, s emlékezni a földre” 
– mondja Jókai Az arany emberben 
kilencvenhét évvel az holdra szállás 
előtt. Egyesek szerint az 1969-es utazás 
hoax. Különösen a mostanában sokat 
emlegetett Flat Earth Society (Lapos 
Föld Társaság) hívei tamáskodnak évti-
zedek óta Armstrongékkal kapcsolatban. 
A 80-as években az a hír járta köreikben, 
hogy a felvételeket Arthur C. Clarke 
sci-fi szerző írása alapján gyártották 
le Hollywoodban,1 de a készítők 
között felmerült a Walt Disney stúdió 
és Stanley Kubrick neve is. 

A végtelen világűr a legtöbb ember képze-
letét élénken foglalkoztatja. Ki ne fantá-
ziált volna már csészealjakban közlekedő, 
apró, zöld lényekről? Vagy akár arról, hogy 
a tudósok átvernek minket. Emlékezetes 
számomra a Pif és Herkules című képregény 
egyik fejezete a 80-as évekből, melyben egy 
gonosz professzor azt állította, hogy a Föld 
tányér alakú, és kanál is van hozzá.

A Szovjetúnió 1957-ben lőtte fel az első, Föld 
körüli pályára állított mesterséges tárgyat, a 
Szputnyikot. Ekkor vette kezdetét a verseny a 
világűr meghódításáért. 1961-ben Jurij Gagarin 
megkerülte a Földet, de a Holdra elsőként végül 
az amerikaiak jutottak. A három asztronauta, 
Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins 
1969. július 21-én érkeztek meg a 384 ezer 
kilométerre lévő égitestre, melynek felszínén alig 
több mint két órán át tartózkodtak. Az utazás 
oda-vissza nyolc napig tartott. Az Apolló-
program keretében 1969 és 1972 között 
összesen tizenkét asztronauta lépett a Holdra.

A Hold Apolló-program általi „gyarmatosítása” 
során egyébként mintegy 187 400 kilogramm 
tömegű, Földről származó tárgy maradt a Hold 
felszínén, ezek között jó néhány amerikai zászló 
is, melyet más nemzetek (különösen a szov-
jetek) provokációnak tartottak, mert az 1967-es 
Szerződés az államok tevékenységét szabályozó 
elvekről a világűr kutatása és felhasználása 
terén, beleértve a Holdat és más égitesteket 
című törvényrendelet alapján a világűr kutatá-
sának és felhasználásának minden nép javát kell 
szolgálnia.2 Kevesen tudják, hogy a dél-afrikai 
Zambia is űrutazásra készült, jövendő űrutazóit 
afronautáknak nevezték. „Van, aki szerint 
őrült vagyok, de én fogok nevetni, ha kitűzzük 
a Holdon a zambiai zászlót” – fogalmazott 
Edward Mukuka Nkoloso, a zambiai űrprogram 
vezetője.3 A kiállításon az afronautákról is 
láthatunk egy fotósorozatot. 

A Kunsthaus Zürich az eső holdra szállás alkal-
mából rendezett nagyszabású, mintegy 200 
művet bemutató tárlata a hold művészetben 
való megjelenítését tárgyalja nyolc termen 
keresztül. A kiállítás alapjául a múzeum saját 
gyűjteményéből származó, ötven darabot 
számláló anyag szolgált, a többi mű Nyugat-
Európa és az Egyesült Államok múzeumaiból, 
illetve magángyűjteményeiből került Zürichbe, 
de Oroszországból, Botswanából és a 
Dél-afrikai Köztársaságból is érkeztek tárgyak.

Holdfény-
szonáta

Fly me to the Moon
s í P o s  l á s Z l ó

Kunsthaus, Zürich, 2019. V. 4. – VI. 30.
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rEné MAgrittE: Cím nélkül, 1935 körül, olaj, vászon, 65×50 cm
magángyűjtemény 
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színes Holdkelte az Alpokban című képét és 
Marianne von Werefkin Korcsolyázóit, melyen a 
jég fekete árnyai mellett mintha egy épület égne, 
miközben a hold korongján zöld arckép rajzolódik 
ki. Munch Téli éj című festményén az art nouveau 
vonalvezetése komor, hideg színekkel párosul, 
mintha egy Trakl-vers illusztrációját látnánk, 
akinek ezüstös holdfényben játszó tájait a csendes 
elmúlás érzése lengi be. Max Ernst sárga telihold 
által uralt szürrealista kompozícióján meghatá-
rozhatatlan fajtájú növények közül kibontakozó, 
piramisszerű építmény látható.

René Magritte is előszeretettel festett olyan képeket, 
melyen a hold szerepelt. 1935-ös Architektúra 
holdfényben című műve feltűnően hasonlít Bortnyik 
1924-ben készült Zöld szamár című festményéhez, 
mely amúgy a Kompozíció térben újrafeldolgozása.4 
(Az utóbbi mű egyik verziója az Art Baselen is kapható 
volt idén.) A Szamáron kívül más hazai képek is felme-
rülhetnek emlékezetünkben, melyek akár Zürichben is 
szerepelhettek volna, ilyen Csontváry Sétakocsikázás 
újholdnál Athénban című műve, mely a 80-as években 
egy bélyegsorozaton is megjelent. 

Nem messze Magritte-tól a science-fiction 
műfajának mozgóképes ősei közül is láthattunk 
egyet-egyet: Georges Méliès Utazás a Holdra 
című, 1902-es némafilmjét és Fritz Lang 1929-es 
Nő a Holdon című produkcióját.

A holdhoz néha különös jelenségek kötődnek: holdkó-
rosnak nevezzük az éjszaka, az égitest bűvöletében, 
önkívületi állapotban leledző embereket (Max Ernst 
1944-es, szónokló bohóc benyomását keltő szobra is 
ezt a címet viseli), mások teliholdkor erőszakos lénnyé, 
például vérfarkassá változnak, de ezeket a „lapos Föld”-
teóriával szoktuk együtt tárgyalni. 

A 20. század második felének olyan nagynevű művészei 
is szerepelnek a tárlaton, mint Claes Oldenburg, David 
Novros, Robert Rauschenberg vagy Lucio Fontana. Andy 
Warhol egy műve is felbukkan. Warhol – szokásához 
híven – kiszínezett egy fotót, ezúttal a Moonwalk című, a 
Hold felszínén zászlóval álló Aldrinról készített képet. 

A tárlat sokszínűsége jóleső érzéseket kelt, 
különösen, ha egy bázeli, a kubizmus korai idősza-
káról szóló egysíkú tárlatról toppanunk a zürichi 
kiállítótérbe, melyben a képzőművészet mellett a 
film, az irodalom és a zene is megjelenik. 

A kiállítás címadója Frank Sinatra Fly me to the 
Moon (Repíts a Holdra!) című dala 1954-ből, 
de a térbe lépve a Holdfényszonáta szól egy 
fekete zongorából, melynek billentyűi maguktól 
mozognak – Beethoven kísérteties zenéjét az 
egész kiállításon át halljuk. A hold a tájakat sápadt 
fénnyel vonja be, az álmatlanság, a melankólia, a 
magány fensége jut róla eszünkbe. Mint Werner 
Herzog Stroszek című filmjében, mikor a főhős öreg 
barátja a szonátát játssza kis szobájában, mintegy 
előrevetítve a hősök végzetét.

A holdra szállás egyes művészekből eufóriát 
váltott ki, számukra az asztronauták a technikai 
haladás hősei voltak, mások fenyegetve érezték 
magukat, mert kiderült, hogy a Föld egészen 
jelentéktelen a végtelen világűrből nézve. 
Az űrutazás során felmerülő távolság romantikus 
érzést kelthet, de volt, aki csak a hidegháborús 
propagandát vette észre belőle – az ismeretlennel 
való szembesülés nagy hatással volt az emberi 
fantáziára, és feszültséget keltett a Földön. Ennek 
megragadására vállalkoztak a kiállítás kurátorai.

A különböző kultúrák az aranyszínű napot álta-
lában férfias, az ezüstös holdat női tulajdonsá-
gokkal azonosították, így a termékenységgel, vagy 
mint az egyik legkorábbi időből származó kiállított 
műtárgy, Albrecht Dürer Sarlós Boldogasszony 
című, 1471-es metszete esetében, a holdsarló a 
szűziességet szimbolizálja. 

A holdfény rejtélyes karaktere régóta vonzza 
a festőket, akik közül sokan felismerték, 
hogy a holdfelszínről visszaverődő, hűvös 
fény és az általa létrejövő árnyékok drámaivá 
teszik az éjszakai tájképeket. A romantika 
képviselői közül Johan Christian Dahl festmé-
nyeit láthattuk a falakon, az expresszionisták 
közül Ernst Ludwig Kirchner nyomasztóan 

MAriAnnE von WErEfkin: Korcsolyázók, 1911, 
tempera, karton, 57×75 cm

Marianne Werefkin Alapítvány, Modern Művészeti Múzeum, Ascona 

vlAdiMir duBossArskY és AlExAndEr vinogrAdov: 
Kozmonauta No. 1, 2006, olaj, vászon, 195×195 cm

 magántulajdon
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Jegyzetek

 1 https://web.archive.org/web/20130128101904/ 
http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm

 2 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=96700041.TVR
 3 https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/

the-zambian-afronaut-who-wanted-to-join-the-
space-race

 4 http://mek.oszk.hu/04800/04843/html/elemzes.htm

A kiállítás végén – mintha a Hold felszínén állnánk – a földgömböt 
láttuk, mely a bolygónkon zajló aktuális jelenségeket mutatja be: a 
migráció irányait, a vizek műanyag általi szennyezettségét, a fény-
szmogot vagy az átlagéletkor változásait. William Borroughs szerint az 
űrutazók valójában nem is a Hold, hanem az idő nyomában jártak…

horoYuki MAsuYAMA: A velencei Piazzetta holdfényben, 2018, 
LED-lightbox, 75×102×4 cm

Anger Múzeum, Erfurt 

WilliAM AndErs: Az első ember által látott 
földfelkelte, Apollo–8, 1968. december 
24., kromogenikus print Kodak papíron, 
20,3×25,4 cm

Victor Martin-Malburet-gyűjtemény 
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A Szovjetunió 1957. október 4-én állította Föld körüli 
pályára a Szputnyik–1 jelű műholdat. A hír annyira 
megdöbbentette az Egyesült Államokat, mint másfél 
évtizeddel korábban a Pearl Harbor kikötőjében 
horgonyzó amerikai flottára mért japán csapás. 
A Szputnyik–1-et fellövő interkontinentális ballisztikus 
rakétatípus ugyanis képessé tette a szovjeteket 
arra, hogy atomcsapást mérjenek az USA területére. 
Bármikor, bárhová. A két szuperhatalom közt megkezdő-
dött az űrverseny. Az eseménynek volt azonban pozitív 
olvasata is, és szerencsére a jó változat következett 
be. Az emberiség megnyitotta az utat a világűrbe, és a 
művészetek új inspirációs forráshoz jutottak. 

Az Apollo–11 űrhajó leszállóegysége 1969. július 20-án 
landolt a Hold felszínén, UTC (greenwichi) idő szerint 
20:17-kor, fedélzetén két amerikai asztronautával. 
Ez kozmikus jelentőségű esemény volt. Az evolúció 
addig eltelt 4 milliárd évében egyetlen élőlény sem 
hagyta el a Földet. Soha, semmikor. De most igen. 
Az űrhajósok a Holdra léptek, és nyomot hagytak a 
felszínén. A világ televízióinak többsége közvetítette 
az eseményt. Nyugaton élőben, a „szocialista tábor” 
késleltetve – Kína viszont eltitkolta. Emlékszem egy 
korabeli karikatúrára, Mao Ce-tung egy létra tetején áll, 
és függönyt húz a Hold elé. Bár csaknem egymilliárd 
kínai akkor még nem szerezhetett tudomást a holdra 
szállásról, de másfél milliárd ember a saját szemével 
látta tévén keresztül. A New York-i Central Parkban 
három óriási kivetítőn nézte a tömeg. Hatalmas 
ünnepség. Az első globális médiaesemény hatással volt 
a művészekre. Magyarországon hárman reflektáltak a 
holdra szállásra: Szentjóby Tamás, Erdély Miklós és mint 
most kiderült, Hajas Tibor.

A Vasarely Múzeum kiállítása a hold kultúrtörténetére 
is kitér elegáns és jól válogatott anyaggal. A legkorábbi 
egy 2500 éves Khonszu amulett, valamikor az i. e. 
7–4. század közti időben készítették Egyiptomban. 
A holdisten, Khonszu fejét holdsarló ékesíti, akárcsak 
Diana – Luna istennő szőke haját, akit az 1600-as 
évek első évtizedében festett meg Bartholomeus 
Spranger. A hold istennőjének kemény keblei kihívóan 
domborodnak egy szinte láthatatlan finom fátyol 
alatt, manierista erotikával. II. Rudolf prágai udvarában 
Spranger vezető művész volt. A barokk kort egy tollrajz 

PAul vAn hoEYdonck: Ember az űrben (Elesett űrhajós), 
1971, alumínium, 9×4 cm

Galerie Breckner, Düsseldorf, © Galerie Breckner, Düsseldorf 

A holdra szállás 50. évfordulóját rendhagyó 
kiállítással köszönti a Vasarely Múzeum. 
A művészettörténeten kívül figyelembe veszi a 
technikatörténeti, eszmetörténeti és kultúrtör-
téneti vonatkozásokat, sőt a politikatörténetre 
is ügyel, tekintve, hogy akkoriban élte meg az 
emberiség a hidegháború egyik legmelegebb 
időszakát. Dieter Jung holográfművész, aki 
Berlinből érkezett a kiállítás megnyitására, 
holisztikusnak nevezte a kiállítást. Teljes joggal, 
hiszen Orosz Márton, a tárlat kurátora zárt 
rendszerbe foglalta egybe a sok szálon futó, 
széttartó anyagokat.

A Föld nevű 
űrhajó

Művészet és világűr – Holdmúzeum 1969
r ó Z s a  t .  e n D r e

Vasarely Múzeum, 2019. VI. 14. – IX. 22.
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john chAMBErlAin, forrEst MYErs, dAvid novros, clAEs oldEnBurg,  
roBErt rAuschEnBErg és AndY WArhol: Holdmúzeum, Apollo–12, 1969,  
litografált tantál-nitrid film kerámialemezen, 1,4×2 cm

Forrest Myers gyűjteménye, Pennsylvania, © Forrest és Debra Myers, © Fairweather & Fairweather LTD /   
© Robert Rauschenberg Foundation /  © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 

mutatták be. Idősebb korában visszatért a festészethez. 
Emlékét a jászberényi Hamza Múzeum őrzi. A holdműfaj 
első elsöprő kasszasikerét Georg Pal (Marczincsák 
György) aratta le. A Végállomás a Hold című filmjét 
1950-től kezdték játszani a mozik világszerte. A filmet 
a kritika is jól fogadta. A kiállításon werkfotók képviselik 
az alkotást, amely valódi sluszpoénnal végződik, a 
szokásos VÉGE főcím helyett „A kezdet VÉGE”-felirattal 
zárul. Georg Pal emlékét csillag őrzi Hollywoodban a 
Hírességek sétányán. Stanley Kubrick filmje, a 2001: 
Űrodüsszeia egy évvel az amerikai holdra szállás előtt, 
1968-ban készült. A korszakalkotó kultuszfilm Oscar-
díjat kapott vizuális effektjeiért. Werkfotók, fényképek, 
plakátok és videók idézik meg a felsorolt filmeket. 

Az Apollo–8 küldetése űrtörténelmi mérföldkő. Az első 
űrhajó volt, amely nemcsak megközelítette, hanem 
1968 karácsonyán tízszer meg is kerülte a Holdat. 
Az egyik űrhajós arról számolt be, hogy onnét nézve 
a Föld hatalmas oázis az űr végtelenjében. Hencze 
Tamás 65×65-ös olajfestményt készített az Apollo–8 
tiszteletére. Művét a bécsi Mumok gyűjteménye őrzi. 
Az elsőként a Holdon landoló Apollo–11 után alig négy 
hónappal az Apollo–12 indult útnak. A Bell Labs (a Bell 
Laboratories utódja) azokban az években támogatta a 
Kísérletek a művészetekben és a technológiában nevű 
munkacsoportot. A programban részt vevő Forest 
Myers azon törte a fejét, hogyan lehetne bekapcsolni 
a művészetet a Hold-küldetésekbe. Myers ötlete végül 
az lett, hogy művészi rajzokat vigyenek fel valamilyen 
hordozó felületre, és azt juttassák el a Holdra. Andy 
Warhol, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, David 
Novros és John Chamberlain küldtek is egy-egy rajzot 
Myersnek, aki hozzájuk tette a magáét. Mérnöki 
segítséggel egy nagyon apró, 0,75×0,5 inch (1,9×1,3 cm) 
méretű kerámialemezre írták át a hat rajz lekicsinyített 
változatát – a technikát akár litográfiának is nevez-
hetjük –, amit aztán becsempésztek az Apollo–12 

képviseli, Luna és a hajnalcsillag antropomorf 
kettős képmása. A finom mű 1750-ben 
készült. Teljesen más irányból közelítette 
meg a témát Honoré Daumier. Litográfiája 
a Házastársi erkölcsök című sorozat egyik 
darabja, 1846-ban készült. Földig érő 
franciaablak nyitott szárnyai közül egy idősebb 
házaspár bámul az éjjeli holdra. Hálósipkában, 
főkötőben, hálóingben. A kispolgári üresség 
gúnyrajza. A felsorolt művek a Szépművészeti 
Múzeum gyűjteményében vannak. Nicolas 
Camille Flammarion színes nyomata az 
Astronomie populaire 1880-as kiadásából 
került be a kiállítás anyagába. Flammarion 
műve egy bolygó színpompás felületét ábrá-
zolja, valószínűleg a holdfelszín fantáziarajza. 
A megfelelő nézőkén keresztül nagy 
realizmussal mutatja meg a hold térhatású 
gömbjét egy sztereoszkóp felvétel az 1900-as 
párizsi világkiállításról.

A Holdra jutás gondolata már igen korán 
megmozgatta az emberiség fantáziáját. 
Néhány irodalmi példa a Vasarely Múzeum 
kiállításából: A Holdbéli utazást Cyrano de 
Bergerac írta, a magyar változatot Csernus 
Tibor illusztrálta, a Cyrano-mű egy másik 
kiadása részére Rékassy Csaba készített 
illusztrációkat. A népszerű Jules Verne (avagy 
Verne Gyula) írta Az Utazás a Holdba című 
regényt. A mű kilencperces (24 kocka/mp) 
filmváltozatát Georges Mélies 1902-ben 
(!) készítette el, amit a Village Voice a világ 
száz legjobb filmje közé választott be. 
Egy képernyőn folyamatosan fut a film a 
kiállításon. Az első ember a Holdon című 
film 1919-ben készült a sci-fi atyja, H. G. 
Wells könyve alapján. A mű máig népszerű, 
1964-ben, majd 2010-ben újabb változatban 
forgatták le. Hamza D. Ákos a 30-as, 40-es 
évek egyik legsikeresebb filmrendezője volt 
Magyarországon, eredetileg Csók Istvánnál 
végzett a Képzőművészeti Főiskolán. 
Sziriusz című fantasztikus filmjét 1942-ben 
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készített dúralumíniumból. Stilizált figura űrhajós 
öltözetben. A belga művész álló szobornak szánta, de 
Scott fektetve tette le a Hold felszínére. A szobor címe 
azóta: Elesett űrhajós (Ember az űrben). A fekvő szobor 
mellé a Hold „földjébe” egy táblát is beszúrt, rajta az 
addig elhunyt űrhajósok névsora. Tizennégyük közül 
kilencen haltak meg űrbalesetben, a többiek autó- és 
repülőszerencsétlenségben vagy betegségben vesz-
tették életüket, ezért írta fel Scott a táblára Jurij Gagarin 
nevét is. Csizma- és kesztyűlenyomatok teszik teljessé 
az installációt. A Szovjetunió és az Egyesült Államok 
után Japán, Európa (ESA – Európai Űrügynökség), India, 

AlExAndrA Mir: Az első nő a Holdon, Wijk aan Zee, Hollandia, 
1999. augusztus 28., a helyspecifikus installációról készült fénykép

© Alexandra Mir 

dAvid BoWiE Space Oddity című hanglemezének borítója 
victor vAsArElY CTA-25 című kompozíciójával, 1969, 
ofszet, 31×31 cm

magángyűjtemény, © Fondation Vasarely

leszállóegységébe Space Objectnek. Az Intrepid 
modul révén a lemez a Hold felszínére került. 
Ezzel megvalósult Myers álma, a Holdmúzeum, 
a világ legexkluzívabb múzeuma.

Még ugyanabban az évben, 1969 szep-
temberében egy Moon Show-nak nevezett 
kiállítást rendezett az MIT Vizuális Művészetek 
Bizottsága a hozzájuk tartozó Hayden 
Galériában. Az űrmisszióval kapcsolatos 
tárgyakat, holdkőzeteket, a Holdon gyűjtött 
port, Neil Armstrong eredeti fotóit és repro-
dukciókat állítottak ki. Ekkor bizonyosodott 
be végleg, hogy a Holdról nézve a Földnek 
ugyanúgy fázisai vannak, mint a Földről a 
Holdnak. A kiállítás rendezése közben érintette 
meg először egy ember a hold anyagát közvet-
lenül: Wayne Andersen művészettörténész, 
a Vizuális Bizottság elnöke egy megszorult 
zárókupakot feszegetett, ami hirtelen kinyílt, 
és a holdpor az ujjaira hullott.

Az Apollo–15 legénysége egy újabb műal-
kotást vitt magával. Paul Van Hoeydonck 
belga képzőművész az egyik űrhajós, David 
Scott kérésére egy 8,5 cm magas figurát 



45július–augusztus 72019

lAknEr lászló: Holdnapló, 1970, kollázs, filctoll, papír, 28×39,5 cm
magántulajdon, ©Trapéz Galéria, Budapest 

A modern történelem két legsúlyosabb fordulópontja 
közül a korábbiba is beleütközünk a kiállításon. A kurátor 
figyelembe vette, hogy az új-mexikói Alamogordóban 
1945. július 16-án reggel 5 óra 29 perc 45 másod-
perckor felrobbantották az első atombombát. Attól a 
másodperctől kezdve az emberiség képessé vált arra, 
hogy elpusztítsa az életet a Földön. Három hét múlva 
vetették be az új fegyvert Hiroshima és Nagaszaki ellen, 
és Japán feltétel nélkül megadta magát. Matthew Day 

Jackson Fat Man című művén azt a zuhanó bombát 
festette meg, amely néhány perccel később felrobbant, 
és letörölte a térképről Nagaszaki városát.

Elnézést kell kérnem Jiří Kolartól, Gerhes Gábortól, 
Yves Kleintől, Kiki Kogelniktől, Lakner Antaltól, Nancy 
Gravestől, Altorjai Sándortól, Nam June Paiktől és 
másoktól, hogy kiváló műveikkel terjedelmi okokból nem 
tudtam foglalkozni. A Földön kívüli civilizációk kérdése 
nyitott. Hogy már a Földön jártak volna idegenek, azt 
Kondor Béla állítja. Falécekből, pingponglabdákból, 
kaucsukból és más anyagokból összeállított modellje 
összecseng a holdkomppal és az R-kiállításon részt vevő 
Siskov Ludmil művével.

A Pioneer (1972) és a Voyager–1 (1977) hang- és 
képlemezt juttatott az űrbe a földi civilizáció üzenetével, 
remélve, hogy értő olvasókra találnak az aranylemezek. 
Grafikai képük szánalmas. A Voyager–1 időközben 
elhagyta a Naprendszert. A holdra szállás feltételezett 
(téves) időpontjához Erdély Miklós és Szentjóby Tamás 
kapcsolódott egy szinkronizált happeninggel. Az is tisz-
tázódott, hogy Hajas Tibor első performansza a holdra 
szállás hatására született meg, amiről fotó is készült. 
Az akció kulcsmondata angolul hangzott el a magyar 
tévéközvetítésben. Houston, Tranquility Base here, the 
Eagle has landed. Fordításban: Houston, itt (a) Nyugalom 
Alapzat (statio, lat.). A Sas leszállt. 

Kína és legutóbb Izrael juttatott a Földön 
készült eszközt a Holdra, több tárgyat az 
űrhajósok hagytak ott. A Vasarely Múzeum 
kiállításán archív felvételek, rekonstrukciók, 
a résztvevőkkel készült videóinterjúk és 
replikák teszik lehetővé, hogy a múlt jelenné 
váljon. Űrművészeti szempontból mind közül a 
legfontosabb a Holdra vitt kerámialemez és az 
Ember az űrben (Elesett űrhajós) replikája.

A kiállítás gazdag képzőművészeti 
anyagát lehetetlen felsorolni, a 
kinetikus fényműveket amúgy 
is saját szemmel kell megnézni. 
Rövid ízelítő, címszavakban. 
A cseh származású amerikai 
Frank Malina, aki repüléstechnikai 
mérnökként végzett Kármán Tódor 
tanítványaként, rendkívül sokat 
profitált tudományos képzett-
ségéből az eletromos-kinetikus 
fényművészetében. Az űrutas 
Lajka kutya emlékének Vasarely 
egy pozitív-negatív képpárral 
adózott, Jean-Loup Chrétien 
francia űrhajós Vasarely száz 
számozott szitanyomatát vitte fel 
1982-ben a Szaljut–7 űrállomásra, 
onnan kerültek vissza a Földre. 
Remekek a klasszikusoktól: Man 
Ray, Moholy-Nagy László fotói, 
kollázsai, és mérvadó művek az 
MIT Vizuális Intézetének vezetőitől, 
Kepes György és Otto Piene 
műhelyéből. A tanítvány, Dieter 
Jung kezdeményezésére egy aszte-
roidát neveztek el Otto Pienéről, 
amit most egy műalkotással 
dokumentált. Két remek művész, a görög Takis 
és Csáji Attila egy ideig a MIT-ben dolgoztak. 
Takis, aki az elektromagnetikus, zörejekkel és 
zenei hangokkal megszólaló szobrok varázs-
lója, 1960-ban írta híres Magnetic Manifesto 
című kiáltványát. Akciójában Sinclair Beiles 
beatköltő emelkedett a magasba, mintegy 
súlytalanul lebegve a mágneses térben, ebben 
a helyzetben olvasta fel a Magnetic Manifesto 
szövegét. Pithagoreus fénykockát épített Csáji 
Attila, kifejezetten a kiállítás számára. A mű 
belsejében lézer gerjeszti a három fénytani 
alapszínt (monokromatikus vörös, zöld és 
ibolya), és egy flexibilis rendszer koherens 
fénnyel teszi láthatóvá az optikai információkat 
az opálos kocka felszínén.

Az 1969-es kiállításán (KKI, Dorottya utca) 
mutatta be Lakner László a Játék című 
16 mm-es filmjét. Egy felhúzható átlátszó 
golyó, benne két űrhajóssal, szovjet gyerek-
játék. Lakner a golyót akadályokkal rakta körbe, 
hogy folyton visszalökődjön. Az időközben 
emigrált Lakner a koncepciót öt év múlva, 
1974-ben Nyugat-Berlinben újraalkotta ezúttal 
utcakövek közé zárva, s jelezve ezzel, hogy 
az űrkutatás Nyugaton és Keleten egyaránt a 
politika szolgálólánya. A Hold meghódításának 
programját J. F. Kennedy indította be, a 
babérokat Nixon aratta le, legújabban Donald 
Trump tűzött ki új célokat. 



46július–augusztus

N
in

cs
 jö

vő
?

fo
tó

: K
or

on
cz

i E
nd

reRalph Rugoff, a Velencei Biennálé főkurátora 
nem hirdetett meg központi témát, az Élj 
érdekes időkben címmel fémjelzett főkiállítás 
felvetései mégis számos nemzeti projekt 
kontextusában is értelmezhetőek. Ugyanis 
a valós és az alternatív tények közti határok 
elbizonytalanodása nemcsak a politikai intéz-
ményrendszerbe és annak diskurzusaiba vetett 
bizalmat ássa alá, hanem kiválóan jelzi azt a 
folyamatot, melyben az életvilág korábban 
egyértelműnek hitt területei és értékei 
közötti határok egyre elmosódottabbá válnak. 
Ez a tapasztalat épült be számos művész 
víziójába, amikor lehetséges és elképzelt 
jövőképeket alkotott.

Bruno Latour, az egyik legtekintélyesebb 
kortárs filozófus és szociológus által az 
„a modernitás alkotmányának” nevezett 
megegyezés rendült meg a 2000-es években, 
amely a természet és a társadalom közötti 
határok meghúzásán és az ezek számára 
létrehozott különböző ontológiai zónákon 
alapult. Az alkotmány folyamatos újraalkotását 
biztosították azok a kulturális gyakorlatok, 
melyek egyfelől az osztályozással létrehozott 
kategóriák (természet, diskurzus, tudomány, 
vallás) purifikációját, másfelől a kategóriák 
közti közvetítést végezték. Az egymásnak 
ellentmondó, mégis egymást erősítő gyakor-
latokat szemlélteti Leonor Antunes portugál 
művész, aki egy Grand Canal-menti barokk 
palota belső tereit bontotta meg az 50-es 
évek lokális építészeti és dizájntörekvéseire 
reflektálva. Antunes a második világháború 
után kibontakozó olasz internacionalista 
építészek és dizájnerek munkáiból indult 
ki, akik a fasiszta diktatúra reprezentatív 
beruházásaival szemben a társadalom 
aktuális szükségleteinek kielégítésére kerestek 
széles társadalmi rétegek számára elérhető 
és a kor igényeihez igazodó megoldásokat. 
A Velencéhez több szálon kötődő tervezők 
munkáit alapul véve Antunes természetes 

anyagokat, a helyi kézművesipar áruit (muránói üveg) 
és olcsó ipari termékeket (alumínium, gumi, műanyag) 
ötvöz installációjában. Az áttört térelválasztó felületek, 
a konzolok sorával dinamizált fogadócsarnokok, a 
nem reprezentatív termek térérzetet megváltoztató 
lámpái és a csomózott kötélhálók megbontják a barokk 
épület hierarchikus rendjét, és kibillentik egyensúlyából 
a mozdíthatatlannak vélt elrendezést. A történelmi 
térszervezés és a funkcionális esztétika elemeinek 
találkozásából a téri kapcsolatok újraértelmezése, a rigid 
struktúra fellazítása, az átmeneti terek és elválasztások 
kiemelése jött létre. 

A modernizmus formavilága a dán és az albán pavilon 
posztapokaliptikus és misztikus történeteiben egyaránt 
hangsúlyos elem. A dán–pakisztáni művész, Larissa 
Sansour kiállítását Az eltűnt idő emlékműve vezeti fel. 
A sötét térben hátulról megvilágított objekt fekete 
lyukként nyel el minden információt, ami segíthetne 
megállapítani anyagát, szerkezetét és formáját. 
A kapcsolódó kétcsatornás film egy katonai bunkerre 
emlékeztető térben játszódik Betlehem városa alatt, 
melyet egy fekete, olajszerű folyadék öntött el, környe-
zeti és humanitárius katasztrófát idézve elő. Az időben 
és térben váltakozó jeleneteket egy fiatal és egy idős 
nő intenzív párbeszéde fűzi össze, mely az emlékezet, 
az identitás és az emberiség fennmaradásának kapcso-
latára fókuszál. A szereplők viszonya nem egyértelmű: 
lehet ugyanaz a nő két életkorban, lehet anya és lánya, 
esetleg a fiatalabb az idősebb klónja. A filmben a múlt, 
a jelen és a jövő között annyira erős diszkontinuitás jön 
létre, amely a fragmentumokból szinte visszafejthe-
tetlen. Sansour azzal a kérdéssel szembesít, hogy hol 
találunk menedéket a lehetséges katasztrófát követően; 
és ha megtaláljuk, hogyan nézünk vissza a jelenünkre.

Sansour művével számos ponton – mind formailag, 
mind tematikailag – összecseng az albán pavilonban 
Driant Zeneli Talán a kozmosz nem rendkívüli címmel 

Jövővíziók a 
modernitás 

romjain
Ökológia a Velencei Biennálén

C s a t l ó s  j u D i t
Giardini, Arsenale és külső helyszínek, Velence, 2019. V. 11. – XI. 24.
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Faliszőnyeg részlete lAurE Provost kiállításán a francia 
pavilonban

Enteriőr 
lAurE Provost 
kiállításán a francia 
pavilonban

A két jövővízióban dramatur-
giailag egy transzcendens, 
hipnotikus tárgyban (fekete lyuk 
és krómkapszula) sűrűsödnek 
össze a történések és jelen-
tések. Mindkettő olyan tárgy, 
amelyeket csak részeiben tudunk 
befogadni, azonban minden 
létezőt áthatnak, és mindenhez 
hozzátapadnak. Mindkét filmben 
a mesterséges környezet önma-
gában zárt, mégis a totalitásra 
törő formái túlmutatnak az 

esztétika keretein: a természet és a társadalom szétvá-
lasztására utaló hivatkozások, melyek lehetővé tették a 
fejlett társadalmak rendkívüli gazdasági és politikai sike-
reit a „másik” tárgyiasítása és kizsákmányolása révén. 
Ezt az értelmezést támasztja alá, hogy mindkét filmben 
a katasztrófa civilizációs eredetű, mint a mindent elnyelő 
fekete olaj és az ezüstös fém terjedése.

A könnyed és szórakoztató színfalak mögött az 
Aranyoroszlán-díjas litván pavilonban is egy disztópikus 
jövő körvonalazódik. Egy raktárépület páholyából pillant-
hatunk le egy strand nyüzsgő életére, ahol hősugárzók, 
lámpák és homok biztosítja a pihenéshez szükséges 
napfényt és forróságot. A nézőnek csak lassan válik 
világossá a nyaralók által előadott operának köszönhe-
tően, hogy a vidám színfalak mögött az emberiség és a 
természet közös drámája zajlik. Az áriák a vulkánkitörés 
által megzavart repülőútról, a búvárkiránduláson 
tapasztalt tejfehér vízről avagy a tavaszi időben eltöltött 
karácsonyról szólnak. Eközben egy általunk jól ismert 
világot látunk, ahol a mesterséges környezet feledteti 
a lassan kibontakozó krízist, amely látszólag könnyed, 

látható kiállítása. Ő szintén a sci-fi film-
nyelvi eszközeit felvonultatva foglalkozik 
a globális gazdaságban rejlő környezeti 
és társadalmi kockázatokkal, amihez 
Albánia államszocialista múltjának egyik, 
ma már utópikusnak nevezhető projektjét 
hívja segítségül. A fikciós történetben 
egy tizenévesekből álló csoport felfedez 
egy kozmikus kapszulát (a meteoritokkal 
ellentétben ennek szabályos a formája), s 
végigvezet a króm útján az észak-albániai 
Bulqiza bányáktól egészen a globális szintű 
kiaknázásig. A króm ebben az esetben 
közvetítő anyag, amely meghatározza 
a településen élők identitását, majd 
hétköznapi környezetünk része, mint az 
evőeszköz, végül az űrhajók alapanyaga, 
amelyeket az univerzum meghódítására 
építünk. Ez a „geopolitikai” űrutazás az 
ipari tájat egyszerre az összeomlás és a 
felszállás helyszíneként képes bemutatni.
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lEonor AntunEs helyspecifikus installációja a portugál pavilonban

lArissA sAnsour és sorEn lind In vitro című kétcsatornás filmje  
a dán pavilonban

számára. A művészek tisztában vannak a klímakrízissel 
és az előrejelzésekben rejlő kiszámíthatatlansággal, 
ennek fényében vizsgálják az emberiség és a természet 
közötti komplex kölcsönhatásokat, az emberek és nem 
emberek együttélésének gondolatát, valamint az élő és 
élettelen, a mesterséges és természetes egyesüléséből 
létrejövő konfigurációkat.

A japán Kozmikus tojás című kiállítás központi gondolata 
az úgynevezett „cunamisziklák” köré épül, melyeket az 
elmúlt évszázadok földrengéseit követő szökőár sodort 
partra az óceán mélyéről. Motoyuki Shitam videóin 
ezeket az óriási sziklákat látjuk, ahogy fokozatosan az 
új környezet részévé, iskolai kirándulások célpontjaivá 
lesznek, új ökoszisztémák alakulnak ki a felszínükön, 
vándormadarak pihenőivé válnak. A falakon a 
világtojáshoz kapcsolódó eredetmítoszok – köztük a 
cunamihoz kapcsolódó új hiedelmek – olvashatóak, 
melyek újragondolják az emberek és a természet közötti 
kapcsolatot. A teret egy hatalmas narancssárga „tüdő” 
és annak nyúlványai szövik át, melynek központi kitü-
remkedésére ülve a közönség számos fuvolát szólaltat 
meg, melyek Taro Yasuno madárdalra emlékeztető 
kompozícióit játsszák. Bizonyos pillanatokban a videók, 
a zene, a szöveg és a közönség harmonikus egységbe 
rendeződnek, máskor inkább konfliktusba kerülnek 
egymással, ezzel hol igazolva, hol megkérdőjelezve az 
ember és a természet lehetséges szimbiózisát. 

A skandináv pavilonban, amerre nézünk, hatalmas 
hínárok szervesülnek krómacél állványokkal, rózsaszín 
kristályok képződnek az üvegfülkék kábelein, növények 
kúsznak a kőszerű homokzsákok között, a monitorok 
tetején pedig galambriasztó tüskék nőnek. A felhasznált 
anyagok egy része élő organizmus, mint a zsákokban 
található komposzt (mely a Giardini kertjében talált 
szerves hulladékból készült), de találhatunk különböző 

akár egy dal. Az operát hallgatva nem szaba-
dulhatunk meg a nyugtalanító gondolattól, 
hogy az emberiség végét saját rezignációnk, 
lustaságunk és önzésünk okozza.

A környezettudatosnak tartott, a természetet 
hagyományosan menedéknek tekintő kultúrák, 
mint a japán és az észak-európai, szintén rossz 
előérzettel küszködnek a biennálén látható 
kiállítások alapján. Jóllehet az előbbieknél 
kevésbé nyomasztó jövő felé mutatnak, mégis 
teljes átrendeződést jósolnak az emberiség 
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A Kozmikus tojás című kiállítás a japán pavilonban

meghatározó elemek kerülnek előtérbe. A mű karakterét 
meghatározza a megkettőződésből származó ritualizált 
cselekvés (a látogató és a filmszereplők azonos útja, a 
fikciós és a reális terek egybeolvadása az installációban, 
valamint bizonyos események feltűnése a mozgóképen, 
a performanszban és a faliszőnyegen), ami az érzéki-
séget és a tapasztalatot visszahelyezi a világ (és az én) 
megismerési folyamatába. 

Martha Kirszenbaum kurátori szövege ezt a hullámzó, 
mindent magába foglaló, megfoghatatlan létezést 
a lengyel–brit szociológus, Zygmunt Bauman „likvid 
modernitás”-fogalmával kapcsolja össze. Bauman 
diagnózisa szerint eltűntek a társadalom és az egyén 
stabilitását szavatoló viszonyítási pontok, a kumulatív 
folyamatként értelmezett élet pedig elveszítette 
az értelmét, és a folyadékok jellegzetességeit kezdi 
mutatni. Provost víziójához csatlakozva azonban újraél-
hetjük természet és a társadalom eredendő egységét, és 
megtapasztalhatjuk a létezés differenciálatlan állapotát, 
amelyben az elő és élettelen, a mesterséges és termé-
szetes létezők egyenlőek.

Ezekben a művekben a konkrét gazdasági és társadalmi 
eseményekre adott reflexiók helyét egy egzisztenciális 
és lételméleti megközelítés veszi át: a virtuális és a 
reális, a mesterséges és a természetes egymásba 
fonódása, közös szerkezetük és törvényeik kutatása 
került a fókuszba. A téma hangsúlyos és sokféle megfo-
galmazása abba az irányba mutat, hogy nem pusztán 
művészeti trendekről van szó, hanem bizonyos kulturális 
változások váltak láthatóvá és érzékelhetővé. 

ásványi anyagokat, korallokat, gyulladásos 
gócokat vagy élő rovarokat is az anyagle-
írásokban. A zavarba ejtő társítások révén 
létrejött hibrid formák és képződmények 
kihívást jelentenek a domináns osztályozási 
rendszereknek és a látszólag stabil 
struktúráknak. Felhívják a figyelmet azokra 
az életformákra, melyek a miénktől eltérő 
skálán léteznek, mint a mikroorganizmusok, 
az élő szervezetbe beépülő toxinok vagy a 
bomló-átalakuló anyagok világára. A kiállítás 
ebben a tekintetben az emberi létezés 
kiváltságát feszegeti a nem humán dolgok 
létezésével, valamint az élő és a mesterséges 
alkotóelemek keveredésével. 

Az északi kiállítás hibrid alakzataihoz 
hasonlóan szintén egy integratív világkép 
újraalkotásával kísérletezik Laure Provost 
francia művész egy mitikus és extatikus utazás 
formájában. Ez alkalommal a föld alól érkezünk 
a francia pavilonba, ahol egy hulladékokkal és 
állati tetemekkel tarkított, dermedt tengeri táj 
fogad. Innen jutunk a mélybe: egy polip puha, 
süppedős gyomrában nézhetjük meg a művész 
legújabb filmjét, majd továbbhaladva a filmből 
ismert szereplők performanszait láthatjuk 
különböző bugyrokban, végül a teljes utazást 
felidéző faliszőnyeggel borított folyosón jutunk 
ki a szabadba. A film egy vegyes etnikumú 
és korosztályú csoportot követ Párizs 
külvárosától a tenger mélyén át egészen 
Velencéig. A gyors vágások, villanásszerű 
képekből kibontakozó mélytengeri kalandok 
sodrásában hőseink a társadalom „normális”, 
strukturált állapotokra jellemző szabályain 
kívülre kerülnek, ahol a létezés mélyrétegeit 
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Közös jövőnk?
The Great Globe és más történetek
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AQB Project Space, 2019. V. 18–30.
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MichAEl BluM: Capri in Tangerang (Her Sneakers), 2011, videó, 45'

kEndEll gEErs: Önarckép, 1995/2019, c-print, 30×40 cm

A kiállítás kurátorai, Gadó Flóra és Heszky 
András kitűnő érzékkel találták meg 
azt a kultúrtörténeti példát, miképpen 
pozicionálta a viktoriánus Anglia, a 
19. századi világ egyik legjelentősebb 
gyarmatbirodalma saját tudományos, 
gazdasági és társadalmi szerepét. James 
Wyld földgömböt formázó, több mint 18 
méter átmérőjű épülete 1851 és 1862 
között London egyik látványossága volt. 
Mint a kurátori bevezetőben olvasható, a 
„Great Globe a kor planetáris fantáziáinak, 
a viktoriánus látványtársadalomnak, 
modernségélményének ikonikus pillanat-
felvétele”. Pontosan azt a fajta tudatosan 
kiválasztott szimbolikus keretet kínálja, 
amely az elmúlt két évtized kutatási 
irányait is meghatározza: kiemeli a jelen-
séget a puszta szórakoztató látványosság 
kategóriájából, és felmutatja, hogyan illesz-
kedik a globális hálózatok és reprezentációk 
kiépülésének azon rendszerébe, melyek 

máig meghatározták a világot alakító, kiegyensú-
lyozatlan erőviszonyokat (például a Kristálypalota 
megnyitása, a transzatlanti távírókábel, a Panama-
vasút megépítése stb.).1

A kurátori koncepció a kortárs művek válogatásánál a 
máig tapintható gazdasági és kereskedelmi hálózatok 
örökségére, a globális gazdasági, társadalmi, politikai 
egyenlőtlenségekre lokális szempontok felől közelítő 
munkákra koncentrált. A kortárs munkák több ponton 
is visszautalnak a viktoriánus kor problémákkal terhelt, 
a világot saját szempontjából feltérképező és azt 
annak alárendelő gazdasági, kulturális, társadalmi és 
materiális hálózatára. A művek így Walter Benjamin 
meglátásához hasonlóan egy bizonyos nézetből látható 
konstellációkba helyezik a kortárs kríziskapitalizmus 
problémáit.2 Más és más, eddig nem feltétlenül ismert 
pozíciókból mutatnak rá azokra a kérdésekre, melyek 
jobban meghatározzák jelenünket, mint azt az elérhető, 
hivatalosan közvetített csatornák látni engedik. Ilyen 
művek például Pavel Sterec és Vilém Duha The Silk Road 
Vertigo (Szédülés a Selyemúton, 2019), Louis Henderson 
All That is Solid (Minden, ami szilárd, 2015),3 valamint 
Michael Blum Capri in Tangerang (Her Sneakers, 2011) 
című videómunkái. 
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hálózat rendszere hív elő. A mű narratívájából a szabad-
kereskedelem hátterében húzódó geopolitikai egyenlőt-
lenségek bontakoznak ki. A vasútvonal, mely az egykori 
Jugoszlávia területét 435 híddal és 254 alagúttal szelte 
át, monumentális vállalkozás volt, ma három volt tagál-
lamot köt össze. Hasonlóan nagyléptékű vállalkozás az a 
kínai útépítés (Egy öv, egy út, azaz a Selyemút gazdasági 
projekt),5 melyet a vasút Montenegróban keresztez.6 
A montenegrói szakasz megépítésében részt vevő kínai 
munkások izolációban töltött hétköznapjairól mit sem 
tudunk. Lakásaik kék színűek, mint egykor Tito vonata 
volt. A kínai Selyemút nyomán lehetővé váló ópiumke-
reskedelem a „fenntartott függőség” részét képezte, 
melyhez kapcsolódóan megidézik Albert Hoffman 
híres LSD-s bicikliútját, valamint John Zubek 1970-es 
évekbeli, a villanófény hatását vizsgáló kísérleteit, mely 
a kínzás egy új eszközének alapját jelentette. Ebben 

a láncolatban kap értelmezést a dark weben működő, 
Selyemút nevet viselő illegális drogkereskedelmi oldal, 
melyet 2013-ben zárt le a FBI. A Selyemút tehát olyan 
szimbolikus összekötő kapocs, amely lehetővé teszi, 
hogy a monumentális és szimbolikus modernizációs 
törekvéseket, a kereskedelem deregulációját, az 
adómentes övezeteket és a „gondosan fenntartott 
függőséget” történeti és kortárs szempontból is egymás 
mellé rendeljék az alkotók. 

Michael Blum Capri in Tangerang (Her Shoes, 2011) című 
videómunkája a kislánya számára vásárolt Nike cipő 
előállításának útját követi vissza. A film Blum korábbi 
My Sneaker (2001) című filmjének folytatása. A filmből 
láthatóvá válik, amire T. J. Demos is rámutat, azaz 
hogy a globalizáció nem az emberek szabad mozgását 
jelenti, hanem olyan határt, mely „az áru és a tőke 
zavartalan áramlását leválasztja az emberek kontrollált 
mozgásáról”.7 Az installáció csalogató rózsaszín padlója 
és háttere, a gyermek cipőjének vidám dizájnja még 
erőteljesebbé teszik a kontrasztot a termék fogyasztói 
és az azt előállítók realitása között.

T. J. Demos Against the Anthropocene 
című kötetében azt a problémát veti fel, 
hogyan lehetne a „kríziskapitalizmus” 
által előidézett problémák összefüggéseit 
megmutatni anélkül, hogy a probléma súlyát 
az átesztétizált bemutatás szublimálná és 
fogyaszthatóvá tenné. Henderson munkája 
ezt a kérdést próbálja áthidalni. A videó annak 
a privilegizált rétegnek szól, amely számára a 
„felhő”, valamint az adathordozók fenntartá-
sához szükséges „szilárd anyag” ugyancsak 
láthatatlan. A nyugati világban az internet 
fenntartásához szükséges gépházak hatalmas 
termeinek látványa egyértelművé teszi az 
energiafelhasználás mértékét és annak kézzel-
fogható következményeit. A nyersanyagok 
(réz, arany, koltán) kitermeléséhez szükséges 

kizsákmányoló struktúra történetét archív 
dokumentumokkal illusztrálja. Az elhasznált 
hordozók (mobilok, kábelek, számítógépek) 
– a ghánaiak által Szodomának nevezett – 
illegális accrai Agbogbloshie szeméttelepen 
történő feldolgozásának folyamata pedig 
egyszerre mutatja be, hogy hova kerül a 
szennyező hulladék, illetve hogyan is válik a 
nyersanyagbányászat másodlagos szintjévé 
az, ahogy a ghánai emberek az egészségük 
felemésztésével leégetik a műanyagot az 
értékes fémekről, vagyis az anyag másodlagos 
körforgásának rejtett hálózatát is.4 Henderson 
az eredményt egy ironikus gesztussal a google 
keresőin keresztül vizualizája: mindenhez 
hozzáférünk, tudhatnánk is róla, mégsem 
nyilvánvaló az összefüggések láncolata. 

Pavel Sterec és Vilém Duha The Silk Road 
Vertigo című videóesszéje Josip Broz Tito 
Belgrád–Bar-vasútvonalának történetéből 
kiindulva mutat azokra a rejtett kapcsolódási 
pontokra, melyeket a globális kereskedelmi 
hálózatok és az azokat infrastrukturálisan 
lehetővé tevő vasút-, út-, illetve internetes 
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louisE drulhE: Az internet kritikai atlasza, 2015, 
poszter, 90×350 cmPAvEl stErEc és viléM duhA: The Silk Road Vertigo, 2019, videó, 10'

Ez utóbbi tematikához kapcsolódnak Kendell 
Geers Önarckép című (1995, 2019), illetve 
Horváth Tibor (Cím nélkül, 2019) művei. Geers 
alkotása egy összetört, „Imported”-feliratú 
heinekenes üveg. Az „importált” a dél-afrikai 
búrokra, valamint az odaimportált, szimbolikus 
értéktöbblettel rendelkező holland termékre 
is utal. Az önarcképként beemelt termék 
több szinten is értelmezhető kritikai gesztus 
az apartheidellenes politikai tevékenysége 
következtében egykor otthonát elhagyni kény-
szerült Geerstől, mellyel a nyugati identitás 
és a posztgyarmati függőség kettősségének 
problémákkal terhelt politikai valóságára 
hívja fel a figyelmet. Horváth Tibor rajzai az 
államhatárok és szabályrendszerek felett 
működő, embertelen munkakörülményeket 
teremtő Amazon e-kereskedelmi cég logójának 
Amazonasra változtatásával a „kapitalocén” 
egyik ikonikus ágensének ellenpontját állítja 
a néző elé. A szimbolikus csere felmutatja 
a kapitalista termelés és kereskedelem 
látszólagos értékrendjének (többek között 
az Amazonasra is ható) fatális következmé-
nyekkel járó pusztítását, illetve azt a torz 
rendszert, amely a természettel szemben a 
gazdaság fenntartását helyezi előtérbe.

A természeti környezet globális hatására 
reflektáló, az antropocén fogalmi hálója 
alá is jól illeszthető mű például Klara 
Hobza praxinoszkópja, mely a Loisach 
gleccser 25 ezer éves mozgását rajzolja ki. 
Megjegyzendő, hogy ez a médiaarcheológiai 
eszköz ugyancsak a viktoriánus kor látvá-
nyosságainak részét képezte.

A Wyld alakjával hangsúlyt kapó, a 
18–19. századi kartográfusok meghatározó, 
világot feltérképező szempontrendszerének 
kritikáját nyújtó művek széles spektrumot 
fognak be. A kor szempontjából is lényeges, 
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erőviszonyok kettőségének kérdésére 
irányítja a figyelmet, a határvonalak 
kacskaringós formái közé ékelődő 
volt gyarmatosított területek immár 
független országokat jelölő határainak 
hosszú, egyenes vonalai is mutatják, 
hogy azok milyen mértékben önkényes 
konstrukciók (az adott nemzetközi 
politikai döntések nyomán). Hasonló, a 
térképet mint hatalmi reprezentációt 
kritizáló mű Paulo Moeria Angola is not 
a small country (2011), illetve Vadim 
Fishkin What’s on the Other Side, 
valamint a Geo-graphic című sorozata.

A kortárs világokat feltérképező 
kiállítás természetesen nem hagyja 
figyelmen kívül a hálózati társadalom 
kialakulása nyomán létrejött virtuális 
tér feltérképezését. Louis Druhe 
Az internet kritikai atlasza (2016) című 
műve a valóság és fikció határán 
egyensúlyozva próbálja megmutatni 
ennek a kiismerhetetlen világnak a 
nagyságát, illetve működési mecha-
nizmusait. A térkép így egy olyan, 
Wyld korában még nem látható struk-
túrával egészül ki, melynek globális 
rendszerét akkortájt alapozták, s 
melynek egyenlőtlenségeit a fizikai tér 
fölött álló internethálózat nemhogy 
nem volt képes felszámolni, de tovább 
mélyítette azokat. A kiállítás nem 
ad válasz arra, hogyan bontakozik 
ki közös jövőnk a jelen kritikájából, 
megállítható-e a munkák disztópiát 
előre jelző rendszere, vagy nem 
tudunk mást tenni, mint hogy a 
kritikai vizsgálat nyomán kibontakozó 
képet tudatosítjuk.fo
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klArA hoBzA: A Loisach gleccser 25 ezer éves mozgása Münchentől dél felé, 2019, 
praxinoszkóp, ceruza, kréta, vízfesték papíron, nagyító

hogy gömbjében a kartográfus Wyld 
tulajdonképpen saját térképeit mutatta be, 
s a gazdasági megfontolás nem kis részben 
találkozott azzal az infrastrukturális háttérrel, 
amelyet a térképek iránti kereslet jelentett.8 

A világot különböző szimbolikus, ideologikus 
aspektusaiban ábrázoló térképekre reflektáló 
művek közül Gróf Ferenc Harmonizált vetülete 
(2018) a Fuller által tervezett Dymaxion-
vetületre vetíti rá a Harmonizált Áruleíró és 
Kódrendszer tételeit. Míg a Mercator-vetület 
Európát aránytalanul domináns helyzetűre 
nagyítja, Fuller Dymaxion-földtérképe a 
kontinensek arányos ábrázolása. Gróf a 
Dymaxon-vetület ikazoéderének formájára írja 
fel azt a huszonegyféle, a képen különböző 
színnel jelölt tárgyat, terméket, növényt, állatot, 
melyek áramlását a kapitalista gazdaság zökke-
nőmentessé teszi a kódrendszer révén. Ám a 
nézőt kizökkenti először a Dymaxon-vetület 
kontúrjainak felismerése, majd a messziről 
dekoratív, színes vonalaknak látszó szavak 
kiolvasása nyomán érthetővé váló kritikai 
dimenzió. A Societé Realiste Linear World 
(2012) című munkája a határok hatalmi-politikai 
konstrukciójára való reflexió. Az ábécésor-
rendben vízszintesre rendezett határok 
hossza a területi nagyságrendek és hatalmi 
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Coliseum hasonló módon a glóbusz bemutatására törekedett. London 
más 19. századi látványosságai szintén jól ismertek voltak: a Diorámák, 
a Panorámák, az Egyiptomi Csarnok, Robert Barker panorámafestményei 
(melyek 1793-tól szintén a Leicester Square-en voltak láthatók, a 
hasonló szerkezetű rotunda 1863-ban zárt be, nem sokkal a Great 
Globe megnyitása előtt). Atkins Grand Pictorial Entertainment of Creation, 
Science, and Civilization című vállalkozása több témában is versenytársa 
volt Wyld Globe-jának, csak néhány utcával arrébb csalogatta a látoga-
tókat. Richard Altick: The Shows of London, Cambridge and London: The 
Belknap Press, 1978, 489. 

 2 Walter Benjamin: Eduard Fuchs, a műgyűjtő és történész. In Kommentár és 
prófécia, Gondolat, 1969, 335–375. 

 3 V. ö.: Karl Marx, Friedrich Engels: Kommunista kiáltvány, 445. 
http://www.eszmelet.hu/wp-content/uploads/2018/08/Kommunista_
part_kialtvanya_452_PDFsam_MEM04.pdf. 

 4 Florian Weigensamer, Christian Krönes az Isten hozott Szodomában című 
dokumentumfilmben dolgozta fel 2018-ban. https://www.kinofenster.de/
download/welcome-to-sodom-fh2-pdf

 5 http://www.geopolitika.hu/hu/2016/12/15/
az-oceanok-uj-felfedezoi-kina-es-a-21-szazadi-uj-tengeri-selyemut/ 

 6 https://www.reuters.com/article/us-chi-
na-silkroad-europe-montenegro-insi/
chinese-highway-to-nowhere-haunts-montenegro-idUSKBN1K60QX 

 7 T. J. Demos: The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary during 
Global Crisis, Duke University Press, 2013, xiv.

 8 Lásd például Daniel Kehlmann A világ feltérképezése (2005–2006) című, 
Alexander von Humboldt életét bemutató művét.
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Egyesület és a József Attila Kör bevonásával, amelyeken 
az új filozófiai irányzatok – melyeknek nincs egységes 
összefoglaló neve, inkább csak olyan hívószavaik vannak, 
mint spekulatív realizmus és materializmus, tárgyori-
entált ontológia, non-antropocentrizmus – szerzőitől 
olvastak és értelmeztek szövegeket a témában jártas 
filozófusokkal, elméleti szakemberekkel együtt. 2017 
őszén pedig tizenegy képzőművész bevonásával az olva-
sókör élményeire és felismeréseire reflektálva rendezték 
meg kiállításukat az FKSE Stúdió Galériájában. A kiállított 
munkák valamilyen módon mind a világhoz való 
emberközpontú viszonyulásunkat kérdőjelezték meg: 
csakugyan a humán az egyetlen legitim, mindenek felett 
álló nézőpont a világmindenség értelmezése során? 
Az újrealista elméletek nem hagyják reflektálatlanul az 
ökológiai válságot, a kizsigerelt természet problémáját, 
az attól elidegenült embert, s így a művészcsoport sem: 
terepgyakorlatokat szerveztek, olyan hazai helyeket 
kerestek fel, mint például a régi gánti bauxitbánya, 
ahol lehetőségük nyílt a tájban ejtett antropogén 

Az Extrodæsia című könyv borítója

Idén június közepén az xtro realm nevű 
művészkollektíva Extrodæsia – Enciklopédia 
egy emberközpontúságot meghaladó világhoz 
címmel enciklopédiát jelentetett meg. A három 
képzőművészből álló csoport lassan két éve 
zajló közös munkájának betetőzése – saját 
szavaikkal élve – ez a „spekulatív szótár”, mely 
leginkább az újrealista filozófiák tudásanya-
gának magyar és angol nyelvű kivonataként 
értelmezhető. A kötet azonban, illeszkedve az 
újrealista elméletek provokatív, jelen világunk 
rendjét alapjaiban megkérdőjelező természe-
téhez, nem pusztán betűrendben sorakozó 
szócikkek gyűjteménye. Egy hibrid könyvről 
van szó, melyre a műfaji oldottság jellemző: 
egyszerre képzőművészeti, filozófiai, irodalmi, 
de leginkább kísérleti alkotás. A könyvtárgy vagy 
a „hordozó” elnevezés talán találóbb. Hűebben 
tükrözi azt a szellemi közeget, amelyben megal-
kotói mozognak, és amelyet képviselnek.

Mielőtt azonban arra az ingoványos talajra 
tévednénk, amelynek termése az Extrodæsia, 
hadd villantsak fel néhány mozzanatot az 
xtro realm csoport tevékenységéből. Az xtro 
realm mögött három személy áll: Zilahi Anna, 
Süveges Rita és Horváth Gideon. Mindannyian 
fiatal képzőművészek, de vizsgálódásaikat 
a jelenkorunkat meghatározó új filozófiai 
és ökológiai problémákhoz kapcsolódóan 
interdiszciplináris szemlélettel, másokkal 
együttműködve végzik. Mindhárman aktív, 
gyakorló művészek saját irányokkal és 
médiumokkal, azonban erőteljes hiányérzetük 
és kritikai attitűdjük közös munkára ösztönözte 
őket. Fokozódik a fenntartás a posztmodern 
utáni filozófiában a világ antropocentrikus 
értelmezését illetően, s mindez már a 
képzőművészetben is érzékelhető, egyre 
több az újmaterialista szemléletű alkotás, 
az xtro realm tagjai szerint azonban hiányzik 
itthonról az ilyen műveket és a mögöttük álló 
elméleteket értelmező, a befogadást segítő 
keret. Erre válaszként 2017 őszén kezdtek 
bele a tudásmegosztáson alapuló projektjeikbe 
(akkor még Zsámboki Miklóssal együtt). 
Idén és tavaly is több nyilvános olvasókört 
szerveztek a Fiatal Képzőművészek Stúdiója 

Lételméleti 
barangolások

Az xtro realm csoport és az Extrodæsia
b a l a j t h y  b o G l á r k a

Extrodæsia. Enciklopédia egy emberközpontúságot meghaladó világhoz, 
Typotex Kiadó, Budapest, 2019
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süvEgEs ritA: Hibrid növény, illusztráció az Extrodæsia című kötetből

mellett a lételméleti kérdések tárgyilagos kifejtései, mint a 
jóval személyesebb és szubtilisebb tapasztalatokon nyugvó 
prózai költemények. Az enciklopédia kétnyelvű, egyik fele 
angol, a másik magyar, és szövegtestét javarészt angol 
nyelvű szakirodalmakból fordított szócikkek adják. Ezek 
elsőre talán nehézkesebben befogadhatóak egy „laikus” 
számára, de a prózaversek képesek ezt a finom idegenkedést, 
húzódozást oldani és átvezetni az olvasót egy összetettebb 
valóságfogalom értelmezésébe.

A kötet előszavában a szerkesztő az enciklopédiát olyan 
térképhez hasonlítja, mely „megfoszt a tartózkodási hely 
evidenciájától”. Ez a (termékenyen ambivalens) szókép nemcsak 
metaforikusan mutatkozik meg: a könyv vizuális betétjei 
és elemei, opálos színvilága ismeretlen, amorf, emberen 
túli vidékekre kalauzolják az olvasót. És e metafora ellent-
mondásosságában rejlik az enciklopédia lényege, funkciója, 
ebben sűrűsödik össze leginkább a szerzői szándék: felhívni 
a figyelmet a világunkról alkotott, mérhetetlenül stabilnak és 
zártnak, örökérvényűnek hitt tudásunk ingatagságára, töré-
kenységére. Szándéka emellett az eddig nem ismert mélységek 
megnyitása, a létező alternatívák gazdagságának felvillantása. 

Rácsatlakozván a térképmetaforára: egy térkép pusztán lehe-
tőségeket kínál fel, láthatóvá teszi az utakat, ám használója 
dönt, merre megy. Így működik az Extrodæsia is. Az olvasón 
múlik, hogy rálép-e valamelyik felkínált ösvényre, maga 
mögött hagyván mindent, ami emberien ismerős…

Az xtro realm csoport következő nagyobb projektjeként, 
a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kutatóival 
együttműködve, 2020-ban az OFF Biennálé keretein 
belül rendezi majd meg kiállítását.

beavatkozások vizsgálatára vagy a Kékesi 
Erdőrezervátum, ahol az érintetlen, „valódi” 
természet illúzióját tapasztalhatták meg.

Az xtro realm felvázolt tevékenységeiből kiraj-
zolódik diverzív működésük, és ugyanez nyil-
vánul meg frissen kiadott enciklopédiájukban. 
Már maga a választott forma, az enciklopédia, 
vagyis az „ismerettár” is árulkodik a szer-
kesztők missziójáról: betekintést nyújtani a 
korunkat meghatározó, igencsak fluktuáló 
lételméleti kérdésekbe, fogódzókat kínálni 
azokhoz, mindezt egy sajátos tudomá-
nyos-művészi alapra helyezve. Megnyilvánul 
ebben a folytonosság fenntartásának gesztusa 
is, hiszen Georges Bataille, a 20. század egyik 
különc gondolkodója Encyclopædia Achephalic 
című könyvének művészi szójegyzékei 
fontos előképet jelentettek az alkotók 
számára. A kötet, melynek felépítése egy 
kimérához hasonlóan változatos, összesen 
62 darab szócikket és számos vizuális 
betétet tartalmaz, szerzői között az xtro 
realm tagjai mellett találunk irodalmárokat, 
esztétákat, költőket, írókat is. Az újrealista 
filozófiák olyan alapfogalmait ismerteti, mint 
a korrelacionizmus, a lapos ontológia vagy 
hiperobjektum, de néhány új, saját fogalom 
bevezetésére is sor kerül. Az elméleteket 
magyarázó bejegyzések más-más minő-
ségűek, ugyanis hol egy prózavers, hol egy 
tudományos definíció alakját veszik fel. 
Ez korántsem jelent hierarchikus szerkezetet: 
ugyanolyan érvénnyel szerepelnek egymás 
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forradalmi változásai azt sejtetik, hogy a 
jelenleginél rosszabb világ és társadalmi vízió 
felé tartunk. Az egyik epizódban például az 
emberek minden szociális megnyilvánuláskor 
egytől ötig tartó skálán pontozzák egymást, 
az elért átlagok pedig meghatározó 
szerepet játszanak egy személy társadalmi 
státuszának alakulásában. Ez a fajta 
kreditrendszer és a totális digitális diktatúra 
Kínában már kiépülőben van. Egy másik 
történetben az emberek fejébe emlékchip 
ültethető, amely képes minden látott 
eseményt rögzíteni és visszajátszani. 

Ma e-mailjeinket megőrzik a szolgáltatók 
naplófájljai, telefonbeszélgetéseink pontos 
időponttal ellátott adatai ott nyugszanak 
telefontársaságunk tárhelyein, a Google 
tárolja és visszanézhetővé teszi városbeli 

mozgásainkat, 
pontosan tudja, 
hogy mikor 
hol voltunk a nálunk lévő 
handheld eszközeink 
révén. Arcfelismerő 
szoftverek, járáselemző 
algoritmus, testszkennerek: 
a jelen valóságai ma már, 
melyekhez jó precíziós 
eszköz a mesterséges 
intelligencia.

Shu Lea Cheang Párizsban 
élő tajvani művész 3×3×6 
című, négy teremben 
elhelyezkedő helyspecifikus 
installációja a diktatórikus 
ellenőrzésre való reflektálás 
mellett olyan fiktív és valós 
személyek rövid történeteit 
mutatja be, akik szexuális 
orientációjuk, nemi identi-
tásuk, esetleg valamilyen 
szexuális bűncselekmény 

elkövetése miatt kerültek börtönbe. Az installáció a 
Szent Márk tér közelében lévő Palazzo delle Prigioniban 
látható, mely a XVI. században amúgy börtönként 
működött. A tajvani nemzeti pavilon régóta ebben 
az épületben található, de most először állít ki olyan 
művész, aki reflektál az épület egykori történetére is.

shu lEA chEAng: Sade X, 2019, 4K-videó, 4 perc
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A May You Live In Interesting Times (Élj érdekes 
időkben) jelmondat az idei Velencei Biennálén 
tulajdonképpen fontos kérdést vetett fel. 
Milyen ebben a technológiailag gyorsan 
változó korszakban élni? Mit gondolnak 
erről a jelen művészei? Mit prognosztizálnak 
a jövőre nézve? 

Az idei biennálé rengeteg digitális technológián 
alapuló művet mutatott be (generatív művé-
szet, interaktív installációk, vegyes és kevert 
valóságok, mesterségesintelligencia-projektek, 
adatvizualizációk stb.). Legtöbbször modern 
poklok jelentek meg, melyek hangulatáról, a 
választott témákról és üzenetekről nekem 
legtöbbször a Fekete tükör (Black Mirror) angol 
antológiasorozat egyes részei villantak be. 
Nehéz lenne összefoglalni, milyen is volt az 
összkép, de inkább lehangoló volt, mint biztató. 

A tévésorozat az információs társadalom és 
a technológiai fejlődés veszélyeit mutatja be 
disztopikus történeteken keresztül, melyek 
mai életünkről szólnak és arról a sötét jövőről, 
melyben pillanatok alatt ott találhatjuk 
magunkat, ha nem figyelünk. A technológia 

Fekete tükör
Techművészeti alkotások 

a 2019-es Velencei Biennálén
s e r e s  s Z i l V i a

Giardini, Arsenale és külső helyszínek, Velence, 2019. V. 11. – XI. 24.
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épülő műve a Galleria Ca’ Rezzonicóban. A Rising fejlesztője 
az Acute VR, egy innovatív digitális labor, mely hozzáférést és 
csúcstechnológiai fejlesztési lehetőséget biztosít művészek 
számára. Olyan sztárokkal dolgoztak eddig együtt többek 
között, mint Ólafur Eliasson, Jeff Koons vagy Anish Kapoor.

Az elsötétített teremben kivetített kéklő víz mellett fiatal 
lányok vártak minket, akik a VR-mű megtekintéséhez 
technikai információkat adtak, és segítettek a VR-sisak 
felvételében. Az éghajlatváltozásra figyelmet felhívó instal-
láció Abramović kísérlete, aki kihasználja az elmúlt négy-öt 
év VR-őrületét, melyhez az elmúlt időszakban kezdtek 
megjelenni használható hardverek is. 

A VR-megoldások külön vetítenek képet a szemünkbe, 
látószervünk állítja elő a térlátást és perspektívát, ezért lesz 
térbeli a projektált látvány. (A mozik 3D-előadásai ugyanezen 
a technikai megoldáson alapulnak.) Amikor kijelzőn, kivetítőn, 
képernyőn nézünk dolgokat vagy éppen játszunk, mindig 
van egy környezet körülöttünk, ami mindezt keretbe foglalja. 
A VR azonban ehhez képest gyakorlatilag egyetlen érzé-
künkre, a látásra gyakorol totális hatást, ugyanis a virtuális 
valóság alapú megoldásokban elveszik a fizikai térben létező 
keret. Az igazi virtuális valóság persze majd az lesz, amikor 
az összes érzékünkre fog hatni egy eszköz oly módon, hogy 
az ingereket közvetlenül agyunkba továbbítja, hiszen ezzel 
gyakorlatilag lecserélheti majd a valóságot. Ez tulajdon-
képpen már maga lesz a mátrix, ahogyan a biochip, a bio 
idegrendszeri interfész a Fekete tükör sorozatában. 

shu lEA chEAng: 3×3×6, 2019, multimédia-installációA digitális panoptikum szexuális és nemi 
adatokkal dolgozik. A termekben tíz szereplő 
(három valós és hét fiktív) rövidfilmje jelenik 
meg. A valódi személyek Foucault, François de 
Sade márki, illetve Casanova (aki raboskodott 
is a Palazzo delle Prigioniban). A művész a kiál-
lítás terét high-tech megfigyelési rendszerré 
alakította át, melybe belépve kellemetlen 
érzés foghatja el az embert, hiszen azonnal 
megfigyelővé válik. A Jeremy Bentham-féle 
kör alakú börtönmodellben (3×3 méter hat 
kamerával megfigyelve) kivetített embereket 
lát, akiken a fényképezőgépek keresőjéből 
ismerhető, élességre fókuszáló négyzet ugrál, 
illetve a mozgás felismeréséhez kapcsolódó 
és a testszkennelés rögzítésére utaló pontok 
jelennek meg. Az utcai helyszíneken, külső 
terekben megjelenő embereket nézve 
átélhetővé válik, hogy a kommunikáció és 
a megfigyelés modern technológiái milyen 
mértékben alakították és alakítják folyama-
tosan identitásunkat. Az installáció felfogható 
a szexualitás történetéről szóló újszerű 
vizuális kutatásnak is, melynek fikciójában a 
queer transzaktivizmus, a digitális geekség és 
hacktivizmus vegyül össze.

Nagyon érdekes technológiai transzfer a 
montreali székhelyű kulturális szervezet, a Phi 
által bemutatott alkotás, Marina Abramović 
Rising című, az immerzív virtuális valóságra (VR) 
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rögzítették arckifejezéseit, 
valós gesztusait, mimikáját. 
Művészetének fontos eszköze 
a testi fájdalomból nyerhető 
energia, saját akaraterejének 
és kitartásának próbára tétele, 
demonstrálása, ezért is izgalmas 
testének, karakterének a virtuális 
valóságba való áthelyezése.

A VR valóságába belépve és 
ismerkedve a navigációval egy 
ipari, lehangoló, sötét környe-
zetben találja magát az ember. 
A térben bolyongva a fény felé 
indultam el, ahol hamarosan 
találkoztam Abramović avatar-
jával, aki egy üvegtartályba volt 
zárva. Lassan víz kezdett emel-
kedni a tartályban. Abramović 
dörömbölt, és megpróbált 
segítséget kérni a kijutáshoz. 
Egy teljesen új környezetbe 
kerültem, egy hánykolódó 
tengeri világba, ahol Abramović 

felszólít, hogy mentsem meg a megfulladástól. 
A művész egy olyan virtuális teret hozott létre, amely 
félelemmel és bizonytalansággal tölt el minket, így 
sokkal jobban átérezhetjük és gondolhatjuk végig egyéni 
felelősségünket. Kérdés, hogy ez az érzés átfordítható-e. 
Elegendő-e a való világban létrejövő tettekhez? 

A tengerszint-emelkedéssel kapcsolatos projektekre 
további példa Mel Chin Unmoored című AR- (augmented 
reality, kiterjesztett valóság) alkotása, amelyben 2018 
nyarán a New York-i Times Square-t árasztotta el vízzel 
a kiterjesztett valóság segítségével. A művész megmu-

tatta, milyen lenne a tér nyolc 
méterrel a tengerszint alatt. 
A járókelők HoloLensszel és 
handheld eszközeiken keresztül 
nézhették a környező épületek 
között cikázó tengeri élőlények 
és hajók háromdimenziós 
kivetüléseit. (2100-ra az 
éghajlatváltozással foglalkozó 
tanulmányok a klímaváltozás 
miatt 1,8 méternyi tenger-
szint-emelkedést prognoszti-
zálnak New York területére.)

A mobiltechnológia és a mester-
séges intelligencia kitágították 
a megfigyelési határokat. 
A programok kifinomult és 
folyamatosan fejlődő algorit-
musai igyekszenek megismerni 
ízlésünket és mindennapjainkat. 
Manapság jóformán mindannak, 
amit teszünk, marad digitális 
lenyomata valamilyen adatbá-
zisban. Ez az információmeny-
nyiség pedig olyan lehetőséget 
teremtett az emberi tevé-
kenység tanulmányozásához, 
ellenőrizhetőségéhez, amilyenre 
a történelemben még nem volt 
példa. Az idei képzőművészeti 
biennálén sokkoló ízelítőt 
kaphattunk ebből.
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Enteriőr MArinA ABrAMović Emelkedés című kiállításán

zArnishAn YusifovA Buborékhatás című multimédia-installációja az 
azerbajdzsáni pavilonban

A valóság „befoglaló kerete” mindig 
távolságot tart az ember és a digitális világ 
között, a VR esetében ez tűnik el, ettől erős 
Abramović története és üzenete. A 73 éves 
Abramović meghatározó személyiség, ezért 
is fontos az éghajlatváltozással kapcsolatos 
aktivizmusa. A műhöz a szoftvert fejlesztő 
Acute Art munkatársai létrehozták avatarját, 
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Kiállítási enteriőrAz aktmodell névtelen, mert az alkotó számára 
nem szubjektumként, hanem típusként 
érdekes. Teste csak héj, amit az alkotó tölt meg 
eleven esztétikai minőséggel. A képzőművészek 
évszázadokon át ennek az akadémikus szem-
léletnek a jegyében dolgoztak modelljeikkel 
a műterem zárt közegében. Eperjesi Ágnest 
régóta foglalkoztatja a képzőművészet terü-
letén érvényesülő nemi egyenlőtlenség, ami a 
női aktmodellek helyzetében vegytiszta módon 
érhető tetten. Az elmúlt évtizedekben a művé-
szettörténeti kutatást is élénken foglalkoztatja 
az (akt-) modellek helyzete, életpályájuk 
szociológiai aspektusai. Csakhogy a források 
hiánya rendszerint elmossa az aktmodell 
személyiségét, így nehezen rekonstruálható a 
mű készülésének folyamatában játszott tény-
leges szerepük, még kevésbé annak érzelmi, 
lélektani mozgatórugói. A magyar művészet 
történetében kivételes e tekintetben Pauer 
Gyulának a szocialista éra első magyar szép-
ségkirálynőjét, Molnár Csillát ábrázoló szobra, 
hiszen itt az alkotó és a modell egyaránt 
közismert személy. Az 1985-ben megkezdett 
mű készülésének körülményei ennélfogva 
gazdagon dokumentáltak, jól megvilágítva 
művész és modellje összetett kölcsönhatását. 
Ez a viszony minden tekintetben egyenlőtlen 
volt, aminek tragikus epizódját a fiatal lány 
1986-ban elkövetett öngyilkossága, lezárását 
pedig Pauer Magyarország szépe című, később 
bronzba öntött szobra jelentette.

Eperjesi Ágnes kiállításának középpontjában ez a szobor 
áll mint olyan alkotás, amely szimptomatikus módon 
magában hordozza a művész és modell egyenlőtlen hatalmi 
viszonyának anomáliáit. A szobor nincs jelen a kiállításon. 
Címe arra a társadalmi eseményre utal, amely a modellként 
szolgáló lányt érdemessé tette a művészi megtestesítésre: 
Magyarország szépe. Az életnagyságú bronzszobor 
kezdettől fogva viták kereszttüzében állt, értelmezését 
mai napig a történeti-társadalmi olvasat és az esztéti-
kai-művészettörténeti értelmezés kettőssége hatja át. 
Az egyik kontextusát a késő Kádár-kori Magyarország 
1985-ben lezajlott első szépségkirálynő-választása alkotja, 
a másik Pauer Gyula életművén és a hazai neoavantgárd 
narratíváján belül értelmezi a művet. Eperjesi Ágnes 
olvasata olyan aspektusból közelít a szoborhoz, amely 
mindkét értelmezésben háttérbe szorul: az aktmodellt álló 
lányt helyezve a középpontba. Ebből a nézőpontból válik 
érdekessé a szobor készítésének előkészítő folyamata, 
amelynek során a szobrász segédeivel gipszmintát vett a 
meztelen modellekről, így Molnár Csilláról is. 

A fészek galériabeli kiállításnak közvetlen előzménye 
Eperjesi Ágnes 2018 októberében lezajlott akciója volt, 
amikor a Magyar Nemzeti Galéria kupolacsarnokában ideig-
lenesen kiállított szoborra vörös leplet terített. Az akció 
a múzeum részéről tűrt, de nem támogatott esemény 
volt, melynek során a művész voltaképpen meghekkelte a 
műtárgy hivatalos kánonját. A fizikai hozzáférésnek a korlá-
tozása, a szobor konstans hiánya Eperjesi kritikai magatar-
tásának közvetett akadályozásaként is értelmezhető. 

Az aktmodell 
mint munkatárgy

Eperjesi Ágnes szépségkirálynő-projektje
r é V é s Z  e m e s e

Fészek Művészklub, Galéria és Herman-terem, 2019. V. 14. – VI. 14.
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Enteriőr ráccsal

Eperjesi Ágnes viszont a modell szemszögéből tekint 
az eseményekre, a ruhátlan lányok testén matató fehér 
köpenyes férfiak alakjaira és a gipszkalodába zárt lányok 
kiszolgáltatottságára irányítva a figyelmet. Épp ezt a 
nézőpontot mossák el az olyan esztétizáló felfogású 
értelmezések, mint a Filmvilág kiállított szövegei. 

Az esztétizáló tárgyiasítás Eperjesi számára leginkább 
Pauer Gyula szobrában ragadható meg. Ezt dokumen-
tálja a Magyar Nemzeti Galéria leíró kartonja, amely a 
maga száraz objektivitásával rögzíti a műtárgy paramé-
tereit. A karton által dokumentált muzealizálás ténye 
legitimizálja a szobrot. Ezen a ponton a szobortest elol-
dódik a fizikai testtől: Molnár Csilla neve már nem jelenik 
meg a leírásban, lévén ő már nem személyében, hanem 
mint általános és absztrakt nemzeti szépségeszmény 
érdekes. Szemben a pillanatnyi és konkrét testhez kötött 
gipszmintával, a bronzöntvény elvont és örökkévaló 
emlékművé avatja a látványt. A szobor kontraposztos, 
klasszikus pátosza egyúttal eufemizálja is a megelőző 
történéseket, a kivitelezés egész ambivalenciáját 
éppúgy, mint a lány öngyilkosságát. 

Eperjesi Ágnes 2018 őszén lezajlott performansza épp 
ezeket a szublimált, eltagadott jelentésrétegeket kívánja 
visszaemelni a szobor köré. A szobor vállára terített 
hosszú, vörös anyagot ő maga is sokrétűen értelmezi: 
olyan tárgyként, amely egyszerre utal a szocialista 
közegre, a kifutók vörös szőnyegére, királynői uszályra, 
de amely súlyánál fogva egyúttal az őt viselő test kalo-
dája is. A kaloda többszörösen értelmezhető metafora, 
ami egyrészt felidézi a gipszöntés fizikai megpróbálta-
tását, másrészt a szépségkirálynő szerepébe zárt fiatal 
lány korlátozott mozgási és döntési szabadságát is. 
Az akcióról készült fekete-fehér dokumentumfotókon 

Eperjesi Pauer munkatársaihoz hasonlóan fehér 
köpenyben, szintúgy szakszerűen szorgoskodik a 
szobortest körül. Ám ezúttal a processzus célja nem 
a vetkőztetés, hanem a felöltöztetés. Eperjesi varr és 
öltöztet. Nem ér közvetlenül a szobortesthez, csak 
betakarja. A vörös lepel innen tekintve nemcsak súlyos 
teher, hanem védően takaró ruha is. 

Az akció nyomán készült giclée-nyomatok világos 
összegzői ennek az összetett jelentéstartománynak. 
A fojtogatóan üres térben álló szobor nyakára hurkot 

A Fészek Klub tárlatán három irányból 
közelíti meg témáját: egykorú szöveges és 
képi források bemutatásával, saját korábbi 
akciója dokumentálásával, valamint a 
témát feldolgozó önálló műalkotásokkal. 
Értelmezésének szempontrendszerét a 
tárlathoz mellékelt füzetben közölt írásában 
is kifejti. Alaptézise szerint: „Az egyenlőtlen 
meztelenség szinte mindig hatalmi viszonyt 
fejez ki, a felöltözöttek hatalmát a meztelenre 
vetkőztetett felett.” Álláspontját a források 
analízisével támasztja alá. Emellett számít 
a látogatóra, aki a bemutatott szövegeket 
hasonló kritikai attitűddel értelmezi. Az elénk 
tárt forrásokból világosan kiolvasható a modell 
tárgyiasítása. „Ekkor ő munkatárgy, akire így 
is tekint az ember” – fogalmaz Pauer Gyula 
Friderikusz Sándornak adott interjújában, 
cáfolva a gipszlenyomat készítésének 
erotikus tartalmát. Az elemzők egyetértenek 
abban, hogy Pauer művészeti akciója akkor 
értelmeződött át, amikor a műterem zárt 
közegébe belépést nyert a sajtó nyilvánossága. 
Az alkotó előtt kitárulkozó modell bensőséges 
kettőse ezzel új árnyalatot, a civil társadalom 
erkölcsi normái szerint gyanús és erkölcstelen 
felhangot kapott. Eperjesi két ponton ragadja 
meg a külső tekintet benyomulását: a Lui 
Magazine fotósorozatán és Hartai László 
filmjén keresztül. Processzus, procedúra 
és tortúra itt válik szét élesen. A film és a 
fotósorozat világosan reprezentálja azt a 
szempontváltást, melynek során a művészi 
akt erotikus tartalmú meztelenséggé válik, 

a gipszöntés folyamata pedig szado-mazo 
jellegű, izgató látványossággá. A kontextus és 
interpretáció hatalmát jól mutatja, hogy ami 
itt egy erotikus tortúra fikciója, az Pauer Gyula 
művészeti monográfiájában a technikai eljárás 
képi dokumentációja. Az előbbi nézőpontja a 
szexuális izgalmat kereső voyeuré, az utóbbi 
az alkotóművész felől értelmezi a folyamatot. 
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Eperjesi Ágnes kiállítása egyszerre kiáltvány és analízis. Miközben 
pontos és tárgyszerű elemzését nyújtja egy művészeti-társadalmi 
jelenségnek, megőrzi a tárgyához való személyes és empatikus 
viszonyát. Ebből nyeri hitelét és megrendítő erejét. 

Képek a performanszról Bényi Andrea fotójának felhasználásával, 2018

Képek a 
performanszról 
Beck András 
fotójának fel-
használásával, 
2018

vet a vörös palást, a modell fogoly királynő, az 
örökkévaló szépség csapdájába esett, magára 
hagyott áldozat. A síknyomatokat Eperjesi 
plasztikus szoborművé alakítja vissza Pátosz 
és kritika címen kiállított installációjában. A mű 
a tárlat többi részétől elkülönítve, a Fészek 
Klub felsőbb szintjén, a meredek lépcsőn 
megközelíthető, kör alakú Herman-terem 
centrumában kapott helyet. A kápolnaszerű, 
tondótér felerősíti a mű szakrális, emlékmű 
jellegét. A Pauer-féle szobor fejének vörös, 
3D-nyomtatással készült másolata egy fémáll-
ványra illesztve jelenik meg. A másolat máso-
latának a másolata tehát, hiszen a bronz maga 
is a direkt gipszöntvényről készült levonat. 
Ám ami a bronzöntvényen még kollázsszerű, 
a fej, a haj és a test, az a 3D-kópián ismét 
egységessé válik. A nyomat kiélezi az egész 
akció szemfényvesztő voltát, a gipsz és bronz-
héjak mögött tátongó üres pátoszt. A büszt 
torzójához illeszkedő vasállvány testimitáció, 
jótékony, ám szándékosan elnagyolt protézis. 
Amit korábbi akcióján jótékonyan elfedett 
a sóvárgó külső tekintetek előtt, az most 
szublimált, fizikai valóságától megfosztott 
jelenség. Ami igazán eleven, az a személyiséget, 
szellemet és érzelmet hordozó fej. A naturális 
fej találkozása a kubusos absztrakt testtel 
Schaár Erzsébet szobrait idézi. Pátoszuk 
is azonos gyökerű, sírszobor és emlékmű 
határmezsgyéjén egyensúlyozó teremtmények, 
felruházva a keresztény mártírok tragikus 
pátoszával, de immár mentesen a testi-fizikai 
lét fájdalmas ballasztjaitól. 
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a halála (2014) utáni periódusra. Köztük a New York-i 
MoMA már 2014-ben retrospektív bemutatóval, majd 
ugyanez az intézmény tavaly filmjeinek kiállításával 
hangsúlyozta az életmű fontosságát. 

Bár Lassnig a szakmai réteget leszámítva hazánkban 
még mindig kevéssé ismert, ezen segíthet a bécsi 
Albertina idei tárlata, amely szeptemberben nyitja 
meg kapuit. Hasonlóan nagyléptékű, mintegy 200 
műre épülő, festészetközpontú kiállítással várja 
augusztus közepéig az érdeklődőket az amszterdami 
Stedelijk Múzeum, amely az előbb említett Albertina-
tárlattal együttműködésben született meg. A kiállítás 
az amszterdami múzeumi negyed erőteljes tavaszi 
programkínálatának része, a Rijksmuseum Rembrandt 
előtt tisztelgő tárlata és a Van Gogh Múzeum 
Hockney és Van Gogh műveire épülő kiállítása mellé 
egyenlő társként sorakozik fel. A Maria Lassnig: 
A létezés útjai című megakiállítás szinte egészében 
betölti a Stedelijk első emeletét, és arányos tagolás 
mentén tárja fel az osztrák alkotó munkásságát. 

A salzburgi Modern Múzeum 
egykori gyűjteményi vezetője, 
vagyis az osztrák ízlést és 
művészetet is ismerő holland 
Beatrice von Bormann, a 
Stedelijk főkurátora nyúlt 
Lassnig életművéhez. Lassnig 
már 1994-ben is kiállított a 
Stedelijkben, ugyanakkor ez 
az első retrospektív tárlata 
Hollandiában, amely a művész 
születésének 100. évfordulója 
előtt tiszteleg. A kronologikus 
elrendezés mellett bátran 
épít új szemléletű tematikai 
pillérekre, Bormann az időtlen 
létezés érzetét hangsúlyozza 
Lassnig testszemlélete mellett. fo
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A test 
elviselhetetlen 

könnyűsége
Maria Lassnig retrospektív kiállítása

m é s Z á r o s  F l ó r a
Stedelijk Museum, Amszterdam, 2019. IV. 6. – VIII. 11.

Maria Lassnig azon alkotók sorába 
illeszthető, akiknek az életművét már akkor 
elismerik, amikor munkásságuk csúcskor-
szakában tartanak. Annak ellenére, hogy 
az osztrák származású művész 1968 és 
1982 között Párizsból New Yorkba tette át 
székhelyét, mégis európai vonalon figyelnek 
fel rá elsőként, sőt 1980-ban a Velencei 
Biennálén Valie Exporttal közösen képviseli 
Ausztriát, és 1982-ben (majd 1997-ben 
ismételten) részt vesz a documentán. Másfél 
évtizeddel később azon kevés kortárs művé-
szek közé kerül be, akiknek a párizsi Centre 
Georges Pompidou retrospektív tárlattal 
fejezi ki tiszteletét. Hans-Ulrich Obrist 
és Julia Peyton-Jones közreműködésével 
Amerikában a cincinatti Contemporary Arts 
Centre tárlata tereli rá a fókuszt. 2013-ban 
a Velencei Biennálé Arany Oroszlán-díjával 
jutalmazzák. A 2000-es évektől a kanonizáló 
tárlatok sora folytatódik, különös tekintettel 

Kiállítási enteriőr
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MAriA lAssnig: Nő agyvelővel, 1990–1999 körül, olaj, vászon, 125×100 cm 
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MAriA lAssnig: Te vagy én, 2005, olaj, vászon, 203×155 cm
Hauser & Wirth Gyűjtemény 

már figuratív sorozatokkal 
jelentkezik. Az 1960-as években 
újra Párizsban van, ekkori 
tasiszta nonfiguratív műveiben 
az érzékiség, az érzékelés, 
a test finomsága a figuratív 
elemek ábrázolása nélkül is 
tapinthatóvá válik. Lassnig 
már itt megmutatja, hogy a 
munkáiban később felbukkanó 
finom színátmenetekkel a 
tapintás, az érintés érzetét 
képes létrehozni vizuálisan. 
Az ezt követő években a 
sci-fik hatása alatt született 
monstrumfigurái emberekből 
és gépekből összeolvadó 
teremtményeket idéznek fel. 
Ez az időszak, amikor a francia 
alkotók mellett már amerikai 
művészekkel is együtt dolgozik, 
és megrendezi első komolyabb 
kiállításait. 

1968-ban New Yorkba indul, 
majd másfél évtizedes kinn-
tartózkodása során a testtudat 
vizsgálatának fő eszközévé a 
film válik, s maga is beiratkozik 
animációs filmrendezést tanulni. 
Mindemellett önarcképek 
tucatjait készíti el, ennek 
kapcsán elsődlegesen a nőként 
megélt érzések sokszínűségéről 
vizsgálódik. Már kortársai is 
érzékelik, hogy Lassnig nem 
technikai kérdések feltevésével 
visz újat a festészetbe, és 
nem a témaválasztásának 
eredetiségével hívja fel magára 
a figyelmet, hanem alkotás-
módjával, korlátlan szabadságot 
kinyilvánító attitűdjével lesz 
követendő példa. Az 1970-es 
években bátran megtagadja a 
művészet szenvedésalapúságát, 

Franz Kafkára való reflexiójában elutasítja, hogy a mű 
létrejöttében bármilyen fájdalomnak tükröződnie kéne. 
Bár elismeri, hogy a létezés adott esetben elviselhe-
tetlen lehet, de a mű körülményei és formarendszere 
mindezeket negligálhatják. Ez az az időszak, amikor 
már bátran érvényesíti „testtudatos” festésmódját, s 
utólag ennek alapján rendezi el addigi életművét is. Ez a 
testtudatos alkotásmód sokszor már a mű létrejöttében 
(mezítelenül állva fest) szerepet kap, célja a tudatosan 
érzékelt énképének visszaadása, gyakorlatilag a létezés 
jelenségének a fizikain túlmutató képi rögzítése lesz. 
A pszichológiai vonatkozás különösen az 1970-es 
évektől dominál, amikortól Lassnig külső elemeket, 
„megfigyelőket”, viszonyrendszereket is bevon képeibe. 
Fokozatosan tér át arra, hogy döntően állatokkal 
ábrázolja magát, a külső szereplő és az emberi alakzat 
együtteséből létrejött pszichés folyamatokat kutatja.

1980-ban visszatér szülőföldjére, a Bécsi Iparművészeti 
Főiskola első női professzorává nevezik ki, ugyanebben 
az évben vesz részt a biennálén is. Ekkor Lassnig már 
nemcsak a belső és a külső test jellegét analizálja, 
hanem áttér a vászon „testének” és rendszerének 
belső és külső elemzésére is. A figurákat gyakran 
levágja, és a vásznon kívülre „kényszeríti”, de érezteti a 

Lassnig kivételes módon jutott el megha-
tározó formanyelvéhez, hiszen ellentétben 
pályatársaival nem a figuratív vonalról tért 
az absztrakció útjára, hanem a nonfiguratív 
festészetben mélyült el, hogy később aztán 
elvesse az elvont gondolkodást. 1941-ben 
próbálkozásait túlzottan merésznek ítélik, 
és eltiltják a bécsi képzőművészeti tanulmá-
nyaitól. Az 1950-es években az úgynevezett 
„Kutyafalka” tagja, és Arik Brauerrel, Arnulf 
Rainerrel, Ernst Fuchsszal, valamint Wolfgang 
Holleghával együtt az akcióművészet és az 
expresszionizmus közös mezsgyéjén haladó 
kísérleti festészet ragadja magával Bécsben. 
1951-ben szerelmével, a festő Rainerrel 
Párizsba utazik, a szürrealista, informel 
gondolkodásmódban, a háború utáni második 
párizsi iskola világában mélyülnek el, s 
annak elveit hazatértük után Ausztriában is 
meghonosítják. Ekkor még a képi világa nem, 
de a címadás és a tematikai program is a test 
körüli fogalmakra épül. 1954-ben visszatér 
a bécsi akadémia padjaiba, s pár év múlva 
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ezeket a csapdákat, s gyakorlatilag a képek ritmusából, a 
tartalomra koncentráló rendezésből adódóan a látogatót 
alapvetően a testet érzékelő pozíciójába helyezi. 
Így gyakorlatilag Lassnig tudatos testérzékelésének 
szemtanúivá válunk. Ez a test és művész, test és néző, 
belső és külső én közötti viszonyrendszer a tárlat utolsó 
termeiben, az 1980-as és a 2000-es évek közötti 
időszakot felvonultató terekben ütközik ki leginkább. 

A kiállítás az 1980-as évekbeli periódusból 
elsődlegesen Lassnig karrierdilemmáját ragadta 
meg – mindezt szigorúan a művekre bízva, 
művészeti megközelítésből vizsgálva. Ekkor ugyanis 
Lassnig a tanári és a festői aktivitás között vacillál, 
és az amszterdami kiállítás a dilemma kapcsán 
született képsorozatokat elsődlegesen ennek 
a viszonyrendszernek a kettőségét felmutatva 
helyezi előtérbe. A feszültségérzet maximumára 
reagáló testképei, különösen portréi filmkocka 

módjára követik egymást a fehér falakon, mígnem 
a színes, nagy méretű, absztrahált, torzul levágott 
testrészekre koncentráló művek között felbukkan 
a korszak egyik kulcsképe, a Te vagy én 2005-ből. 
A mezítelen idős figura (a művész önarcképe) a saját 
és a néző fejéhez is fegyvert tart, a félelmet azonban 
a sajnálat és a felmentés érzete váltja fel. A figurát 
technikai elemekkel választja le a fehérre festett 
háttérről, így végeredményben döntésképtelenné 
tesz bennünket, hogy beolvad vagy éppen kiválik-e 
a figura a monokróm közegből. S amint befogadja a 
harmonikus, vibráló színeket, és ezzel párhuzamosan 
realizálja a figura valótlanságát s „testi küzdelmét”, 
úgy múlik el a nézőben a feszültség, hogy a szánni 
való figurához hasonló dilemmába kerüljön maga is. 

„A bizonytalan szervezője vagyok” – mondja az utolsó 
felirat, s ekkor érti meg a néző, hogy nemcsak Lassnig 
látásmódjával azonosult, de a test, az elmúlás, az 
észlelés, az érzékelés, a megragadás útjainak tágabb, 
metafizikai dimenzióit, önmaga létének s értelmének 
szélesebb ösvényét járta be a Stedelijk tárlatán.

képtéren belüli fizikai és pszichikai létezésüket. 
Az 1990-es évek végére az új generációk 
testkultuszával párhuzamosan a férfi uralta 
társadalomban az ember és a nő helyét keresi. 
A 2000-es években maximumra fokozza 
a pszichológiai feszültségkeltést művein a 
figurákhoz társított tárgyak (fegyverek), a 
levágott testrészek vagy a háttérbe vesző 
formák ábrázolása által.

A Stedelijk hatalmas tárlatán magas white 
cube terekben, finom megvilágítással, 
szellősen hagyott óriásvásznak között, a 
középtérben egy-egy nagy fehér téglatömb 
posztamensre installált szobrai révén 
fedezheti fel a látogató Lassnig munkásságát. 
A falfelületek felső sarkában futó idézetek, a 
három meghatározott tematika (testérzékelés, 
gender, egyediség) és a szöveges összegzések 
alapján tájékozódhat. Az első főterem Lassnig 
1960-as évekbeli nagy méretű, érett figurális 
munkáit helyezi a középpontba, innen térhe-
tünk át az 1945 és 1960 közötti, javarészt 
absztrakt, szürrealista, tasiszta korszakát 
tárgyaló egységekbe. A kurátor ezeket 
tematikailag nem egy különváló, az életműből 
kieső részekként kezeli, hanem finoman 
vázolja, hogy a testérzékelés ideája már korai 
periódusában is felbukkan (Testlakoltatás), 
vagy utólag bizonyul testtudatosnak (Önarckép, 
mint egy fül). A tárlat a formai kísérletezés 
(a posztkubizmusba, expresszionizmusba is 
belekóstolt) kapcsán arra világít rá, hogy annak 
elvetése tudatos lépésnek bizonyult az egyedi 
figurális nyelv kialakításában. A kurátor ezzel 
a kronológiai csavarral és az ügyes fizikai, 
de nem tartalmi elkülönítéssel elkerüli a 
retrospektív bemutatók egyik tipikus hibáját (a 
kezdő korszak integrációs problémáit), sőt az 
egész életművet – jogosan – testcentrikusan 
láttatja. Így a tasiszta időszak fekete-fehér 
uralta kisebb vásznai egyértelmű párhu-
zamnak tűnhetnek a pár teremmel későbbi 
levágott testelemekkel.

Hasonlóan illeszkedik a kiállítótérbe a New 
York-i filmek világa, megmutatva, hogy az 
alkotó ezeket nem külön technikaként és 
kísérletként, hanem eszközként használta fel a 
test külső szemlélőként való azonosításához. 
Mindemellett nemcsak a videóművészetére 
fókuszáló termekben, hanem később is 
felbukkannak olyan művek, amelyek nem 
az Albertinán és a hagyatékon keresztül, 
hanem komoly amerikai kölcsönzések révén 
egészítik ki a tárlatot, például a Met vagy 
a MoMa kollekciójából. 

Az 1970-es és az 1980-as évektől 
kezdődő festészeti korszak hangsúlyozása 
egyértelművé teszi, hogy a kurátor nemcsak 
Lassnig testtudatos, hanem testérzékelésre 
vonatkozó nézeteit is egyéni módon értékeli. 
Lassnig a „Körpergefühl” (testérzékelés) 
és „Körperbewusstsein” (testtudatosság) 
fogalmait építi be munkáiba ebben az 
időszakban. Célja annak leírása, hogy mit 
jelent a „testet” érzékelni, és ettől eltérően 
tudatában lenni az érzékelésnek. Míg a Lassnig 
munkásságát kutatók gyakran összevonják 
a két fogalmat, vagy hierarchiát állítanak fel 
közöttük, az amszterdami kiállítás kikerüli 
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MAriA lAssnig: Kórház, 2005, olaj, vászon, 150×200 cm
Hauser & Wirth Gyűjtemény 



66július–augusztus

A kiállítás címe ez, s közel háromszáz 
kép bizonyítja egy festő óhaját, állítását. 
Talán csak egy (és a hozzátartozó 
vázlatok, kísérletek, tervek) kivételével, 
mely kép viszont a legismertebb műve 
a Hódmezővásárhelyt polgárosuló 
parasztcsaládban született Tornyai 
Jánosnak (1869–1936), aki hírnevet is 
szerzett városának ezzel a képpel: a körül-
belül 1900-tól készülő Juss-sal.1 
1904-ben ugyanis díjat nyert az 
Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulat tavaszi tárlatán, s ez 
elég ok volt arra, hogy a sajtó 
is felkarolja a művet, az alkotót 
és a városát. Nem beszélve a 
„szakmáról”: a kép jelen volt a 
főváros és az ország új múzeuma, 
a Szépművészeti Múzeum Modern 
Képtára 1906-os megnyitásán is.

E kép nagy méretű olajvázlata 
(-változata)2 a közép- és 
kiindulópontja a Tornyai János 
Múzeum mostani kiállításának, 
mely a művész születésének 
150. évfordulójára meghirdetett 
Tornyai-év második3 kiállítása: 
az életmű új szempontok 
szerint történt elrendezése és 
bemutatása számos, most először 
látható vagy régóta raktáron lévő, 
máshonnan kölcsönzött művel. 
Az œuvre egy-egy mű vagy 
festői téma köré rakott szín- és 
kompozícióvázlatok, -varációk szerinti 
újrarendezése a múzeum két szintjének 
termeiben és előtereiben számos kérdést 
vet fel. Tóth Károly rendkívül alapos és 
forrásszövegeket is tartalmazó doktori 
értekezése óta, mely a hódmezővásárhelyi 
művészcsoport fogalmát, történetét és 
tevékenységét tisztázta a 20. század 
elejének művészeti mozgalmai körében 
(2013), ez az alapítókat bemutató 
második nagy tárlat Endre Béla tavalyi 
életmű-kiállítása4 után. (Időközben 
széles spektrumban – a kezdetektől 
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napjainkig – foglalkozik a múzeum a Vásárhelyhez 
és az Alföldhöz kapcsolódó képző- és iparművészek, 
fotográfusok munkásságával olyan kiállítások 
keretében is, mint amilyen volt a Szinyei Merse 
Anna rendezte Koszta József-kiállítás 2014-ben 
vagy a budapesti Várkert Bazárban is bemutatott 
Vásárhelyi művészélet 1900–1990, 2018, kurátorok 
Nagy Imre és Marosvölgyi Gábor.)

Egy életmű-kiállítás összetett és hosszadalmas 
kutatómunkát igényel – még a művészcsoport életre 
hívója, Tornyai János esetében is, akivel pedig mindig 
foglalkoztak a művészettörténészek. Hasonló a helyzet 
az „alföldi művészet” fogalmával, melybe – ráadásul 
– az építészet és az építtetők története is beletartozik. 
A 2015-ös kiskunfélegyházi konferencia (Városépítő 
polgármesterek és az „alföldi szecesszió”, szervezte 
a Kiskun Múzeum és az ELTE Művészettörténeti 
Intézet) és az Alföldi szecesszió című vándorkiállítás 
és négynyelvű katalógusa5 nemcsak stiláris, de 
társadalom-, illetve kultúrtörténeti szempontból is 
körvonalazták azt a rendkívüli fellendülést, mely az 

„Gyönyörködő 
lélekkel festeni”

Tornyai János életmű-kiállítása
k e s e r ü  k a t a l i n

Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely, 2019. IX. 15-ig

tornYAi jános: Rákóczi Rodostóban (részlet), 1904, 
olaj, vászon, 95×134 cm

Magyar Nemzeti Galéria



67július–augusztus 72019

fo
tó

: D
öm

öt
ör

 M
ih

ál
y

tornYAi jános: Alföldi táj, 1910-es évek, olaj, papírlemez, 32×48 cm
Móra Ferenc Múzeum

kiállítás előtt Párizsban, a tanulmányai közben láthatott is 
Tornyai, vagy még inkább a dél-alföldi régió fiának tartott 
festőfejedelem Siralomház című, a düsseldorfi akadémián 
készült és a párizsi Salon aranyérmét elnyert képét, 
mely Tornyai szemében a művészi érvényesülés nagy 
példája is lehetett. A Juss azonban a társadalmi mellett 
általánosabb tapasztalatról is szólhat, arról az embereket 
folyton rágcsáló „ősbűnről”, az irigységről, féltékenységről, 
mely nem köthető társadalmi osztályhoz, és amellyel épp 
akkor kezdett el foglalkozni Tornyai,6 amikor a nagybányai 
művésztelepen elkészült Ferenczy Károly Józsefet eladják 
testvérei című festménye. Míg a bibliai történet egy kopár, 
az eredeti helyszínt idéző tájban válik általános érvényű 
emberi tapasztalattá,7 addig Tornyai a sötét, „szegény” 
enteriőrrel a Munkácsy-hagyományhoz kötné a magáét, 
ha nem lennének a képének különböző irányú folytatásai, 
melyek – egyes vándormotívumok vagy színvázlatok révén 
– az életmű kevésbé tematikus alakulására vetnek fényt. 

Tudjuk, Ferenczy (és a nagybányaiak, a müncheniek 
– mely utóbbiak közt Tornyai is megfordult, mielőtt 
Párizsba ment volna) beállított, lefényképezett (model-
leket mozgató) élőképek felhasználásával dolgozott, 
amint Tornyai is Plohn Illés és József fényképészek 
segítségével. Mintarajziskolai tanulmányai után jó pár 
évvel ment Párizsba, került kapcsolatba Munkácsyval, s 
ismerhette meg módszerét. Ehhez a históriai-bibliai-pa-
raszti életképfestői módszerhez képest változást mutat 
a Vén betyár/gulyás ugyancsak 1900-ban megjelent 
és sokáig élő motívuma, melynek eredete az alföldi 
betyárképek (például Munkácsy Mihály: Búsuló betyár, 
1865) és hasonló történelmi életképek (Madarász 
Viktor: Zrínyi és Frangepán a bécsújhelyi börtönben, 1864) 
szabadság-rabság „allegóriájában” keresendő, s amely 

Alföldön a századfordulóra bekövetkezett, 
és amely abban az egyszerű tényben is 
összefoglalható, hogy a korszak nyolc (vidéki) 
művésztelepe-művészcsoportja közül hat 
az Alföldön született akkor, amikor még 
virágzottak a parasztművészet és a különféle 
mesterségek is. De még ennek az ismeretében 
is ott a nagy kérdőjel: egy szegény, de 
polgárosuló parasztcsalád gimnazista fiában 
hogyan született meg az a döntés, hogy 
a budapesti Mintarajziskolában folytassa 
tanulmányait 1886-ban? Ettől a pillanattól 
kezdve Tornyai festői lépései mindvégig 
hasonló meglepetésekkel szolgálnak. Amint 
az a felkészültsége is, melynek köszönhetően 
Szolnok és Kecskemét után harmadikként 
Vásárhelyen, a téglaburkolatú vagy -díszű 
szecessziós házai, fazekassága és festett 
bútorai révén méltán híres alföldi városban 
honosodott meg a képzőművészet. 

A kiállítás műcsoportjai közül az első a Juss 
körüli, melyben a nagy méretű főmű „vázlatát” 
körülveszik a még az 1920-as években is 
keletkezett képkísérletek és színvázlatok. 
Vajon mi izgatta folyamatosan a festőt ezzel 
az örökségen veszekedő családot megjelenítő 
képpel kapcsolatban? (A szegényes, sötét 
szobában egyébként nemigen látható olyan 
„kincs”, amelyért értelme lenne egymásnak 
esni, mégis ez történik szenvedélyes vagy 
beletörődő mozdulatokkal.) A kép kétségte-
lenül szól a szegénységről – ezért is tartották 
régen a „kritikai realizmus” megtestesítőjének, 
akár Munkácsy A sztrájk című festményét 
(1895), melyet a budapesti millenniumi 
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felvetette már a 19. századi festészet: egy ismeretlenül 
maradt akvarelljén Barabás Miklós (Alföldi táj gémes-
kúttal, 1838), majd a vendégségben itthon járó Markó 
Károly és Lotz Károly is az 1850-es években Szolnokra 
érkező bécsi festők között. Majd épp Szolnokon az 
1870-es években terjedt el az az alacsony horizontú 
képtípus, melynek „alföldiségéhez” azonban kellett 
az anyag és az anyagtalanság végletes ellentétéig és 
összeolvadásáig hatoló Munkácsy Poros útjának (1880 
körül) és Mészöly Géza képeinek sárga-barna homokja, 
a lemenő nap vöröse, a kevés növényzet zöldes színe, 
valamint a fekvő képforma tudatos „kiterjesztése” is, 
mellyel a motívumtalan és eseménytelen táj teljességgel 
elveszti elbeszélő karakterét, hogy elemi működése – és 
nyomában a festészeté is – feltárulhasson. 

Tornyai a Rákóczi-képen kapcsolódott ehhez a hagyo-
mányhoz (az ég mint tenger), átértelmezve benne a 
történelmi-népi hős alakját is (kis, mozdulatlanul s ezért 
„súlyosan” elterpeszkedve ülő ember a nagy ég előtt8). 
Közvetlen és személyes forrása a tengeri táj lehetett 
(Lido, 19009), amint általában is a (holland) tengeri 

tornYAi jános: Pásztortűz (vázlat), 1905 körül, 
olaj, falemez, 27×21,5 cm

Tornyai János Múzeum

– a Jussból kilépve – a Rákóczi Rodostóban 
című történelmi életképe (1904) fő motívuma 
lett, igazolva Tornyai lélekállapotok, illetve lelki 
történések iránti vonzalmát, de ezek társa-
dalmi osztályokon túllépő érvényességét is.

A mindössze egyalakos Rákóczi-kép kompozí-
ciója megrendítően újszerű: a magába roskadt 
alak a szabadban ül a kép alsó harmadában (!), 
felette kétharmadnyi ég fehér fénypászmákkal, 
vörös, sárga, rózsaszín „színjátékkal” a borús, 
kék mezőben. A „tenger mormolását” az 
égre vitte át Tornyai, vérbeli alföldi festőként 
jelenítve meg Rodostó egét, holott addig még 
csak hasonló alföldi tájat se festett (ha igaz). 
Az egyik sajátos magyar táj, az alföldi hori-
zontális szerkezetét, a föld és ég arányának, 
a felhővilág festőiségének kérdését persze 
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olaj, karton) vagy az Ülő öregasszony (1910-es évek) 
teljes valőrű, erős ecsetvonásai önálló és expresszív 
képépítő erőkké váltak, felülírva a csupán kompozícióban 
és a fekete-fehér ellentéte révén drámai, elbeszélő, régi 
képtípust. Sőt, az Alföldi táj (1910-es évek) egyazon szín 
egy-egy árnyalatát rögzítő nagy, széles ecsetvonásaiból 
lapidáris formák (fák, bokrok) születtek.11 Tornyai – az 
Alföldet mint témát és képtípust megőrizve – tovább-
fejlesztette azt mindazon irányokba (expresszionizmus, 
kubizmus, absztrakció), amelyek az autonóm – az önálló 
világot teremtő – kortárs festészetben felmerültek, 
biztosítva érvényességét a 20. században, miközben 
rendre megújított más, intimebb műfajokat – és a festé-
szetet magát is, a természettől tanulva. Köszönettel 
tartozunk a kurátor, Nagy Imre gondos, alapos munká-
jának: a műcsoportok feltárásának, melyek Tornyai 
újraértékelését lehetővé teszik. 

Jegyzetek

 1 Tóth Károly: A hódmezővásárhelyi művészcsoport 1900–1914. Könyvpont 
– L’Harmattan, Budapest, 2015.

 2 Az „eredeti” festmény a vásárhelyi Alföldi Galéria állandó kiállításán 
látható.

 3 Az első Tornyai népművészeti gyűjteményét rekonstruálta 2019 
januárjában.

 4 Nátyi Róbert: Endre Béla (1878–1928). Hódmezővásárhely, Tornyai János 
Múzeum, 2018.

 5 Kurátor és szerkesztő Brunner Attila, Veress Dániel, kiadja a Balogh 
Bertalan Művészeti Alapítvány, 2017. Előzményüknek tekinthető a 
Városok és műhelyek a századfordulón című (regionális) konferencia (2000, 
Építéstudományi Egyesület – Ernst Múzeum).

 6 A Juss személyes, családi vonatkozásairól Tóth Károly i. m., 150.
 7 Sinkó Katalin – Király Erzsébet: Ferenczy Károly: Józsefet eladják 

testvérei. In Sisa József (szerk.): A magyar művészet a 19. században. 
Képzőművészet. Budapest, MTA BTK – Osiris, 2018, 831–833.

 8 Talán a névtelen középkori krónikás „arc nélküli” szobra, Ligeti Miklós 
városligeti, ülő Anonymusa (1903) is inspirálta az új kifejezési formát. 

 9 Mészöly Géza azonos című képe 1883-as.
 10 Nátyi Róbert, i. m. 
 11 Párhuzamként kínálkozik Ruszczyc Felhők című képe, 1902.

tornYAi jános: Tengerparton, Lido, 1900, akvarell, papír, 26×46 cm
Türr István Múzeum

tájképtípus rokonaként értelmezhető az alföldi 
kép. A velencei Lido festésekor Tornyai kihang-
súlyozta a horizontális szerkezetet vízszintes, 
hármas színsávjaival: lent a homokos föveny, 
felette a tenger egymásba olvadó kék csíkjai, 
illetve az ég. Ez az akvarellje papírra készült, 
de a következő években-évtizedekben Tornyai 
olajjal és akvarellel rendszerint kartonra vagy 
falemezre festett (Téli táj, 1905) úgy, mintha 
a kép sose lenne végleges (áttűnik az alap, 
nincs „kifestve” a képsík, az ecsetvonások 
tulajdonképpen önállóan élő színfoltok), amint 
nincs véglegesség a természetben sem. 
(Az 1890-es években a hasonló megoldásokat 
avantgárdnak nevezték a festők bretagne-i 
– pont-aveni – művészcsoportjában.) Tornyai 
ebben és ezzel élt együtt. Amint mondta: 
gyönyörködve, lélekből. 

Azonban nem a 19. századi szubjektív 
hangulatfestészet folytatása ez, és nem is 
úgynevezett látványfestészet (hiszen nem a 
szem gyönyörködik, mint barátja, Endre Béla 
esetében,10 hanem a lélek). A gyönyörködés 
és a festés egybeesése, a színes ecsetvonás 
formát is meghatározó, anyagi-érzéki valósága 
(Pásztortűz, 1905 körül), sőt tükröződése 
(Vízmerítő nő, 1903–1905) a festett kép 
autonóm világának megszületéséről szól, 
amely – hasonlóképpen a tájjal kapcsolatban 
és részben az alföldi kép műfajában – a kortárs 
lengyel festészetben is lezajlott (Ferdynand 
Ruszczyc: Máglyák, 1898). Az expresszív 
anyag- és ecsetkezelés mellett ott ehhez a 
mozgás, az energia örök intenzitását kifejező 
nézőpont-váltogatások is hozzájárultak. 

Tornyainál az elemi festőiség felfedezése 
alaposan megváltoztatta a figuratív életképet 
is: a Juss nyomait viselő Betyárszerelem (1907, 
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korábbi sorozatomat, az eleső figurákat 
vagy azokat a kis méretű képeimet, ahol 
nagy mennyiségű festéket pakolok föl a 
vászonra, és a kialakuló atmoszférában, 
különböző asszociációk hatására elhe-
lyezem a figurákat. Ezeknél a portréknál 
valami hasonló történik. A geometrikus 
elrendezés állandó elem nálam, élénk 
színgradiensek uralják a teret. Engem 
mindig ezek foglalkoztattak. Kezdetben, 
amikor az egyetemen csendéleteket 
festettem, a fémfelületeket próbáltam 
így megdolgozni. Mielőtt elkezdtem 
figurális festészettel foglalkozni, az 
utcán lévő jelenetek, az autók ablakán 
tükröződő felületek, reklámplakátok 
átmeneteit ragadtam ki, és fehér térben 
ábrázoltam azokat. Most ugyanez a 
nézőpont jön vissza, de nem térelem-
ként, hanem egy alak részeként.

Miért nem festesz valódi portrékat, 
illetve miért kellenek emberek, ha 
csak tárgyak? Miként lehet absztrakt 
egy figurális kép?
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Az Abstract Hungary megmutatta, 
hogy Magyarországon milyen 
mély gyökerei vannak az absztrakt 
tendenciáknak, de legnagyobb 
erénye mégis az volt, hogy egy 
fontos helyszínen, egy időben 
léphetett színre egy új generáció. 
Ráadásul úgy, hogy nem hiányoztak 
az előképek, az ipartervesek és 
a középgeneráció sem, ahová 
kötni lehetett az új nézőpontokat. 
Fenyvesi Áron és Sandro Droschl 
válogatta anyagot, amelyet 
szerencsés módon egy katalógus is 
megörökít, igaz, már a tárlat bezá-
rása utáni megjelenéssel. Ezer Ákos 
június 28-án nyíló önálló kiállítása 
az Abstract Hungary „kódájaként” is 
felfogható, és akkor is az absztrakt 
kiállítások sorába tartozik, ha port-
rékat vonultat fel.

Minek köszönhető a grazi kiál-
lítás, talán az Esterházy-díjnak?

EzEr ákos: A díj önmagában nem 
járt kiállítási lehetőséggel, de 
közvetetten mégis ennek köszön-
hetem, hogy a grazi Künstlerhaus, 
Halle für Kunst & Medien (KM–) 
igazgatójának, Sandro Droschlnak 
a látókörébe kerültem. Már az 
Abstract Hungary kapcsán kiderült, 
hogy kifejezetten érdekődik a fiatal 
generáció iránt, a kortárs magyar 
absztrakt tendenciákat szerette 
volna beemelni a nemzetközi 
áramlatokba. Most az absztrakt 
művészetnek megint van egy erős 

felfutása, és ilyenkor mindig kapcsolódik 
hozzá az a gondolat, hogy ez valahogy 
máshol is könnyebben értemezhető, 
átjárható irányzat.

A kiállítás helyszíne az európai színtéren 
elég rangos, 1952-ben alapított Kunsthalle, 
mely 2013-ban teljes körű felújításon esett 
át, és Ausztria egyik legszebb kiállítóhelye 
lett. Igazgatóként és kurátorként Sandro 
Droschl újított programján is: nyitott, 
kísérletező attitűd, a közönséget bevonó 
programok, új műfajok, új irányok felé 
fordulás jellemzi, miközben szeretné 
ezeket a hagyományosabb művészettel 
párbeszédbe állítani, illetve a regionális 
művészetet és a nemzetközi irányokat 
egyaránt megjeleníteni. Újmédiás művé-
szeket is bevont a programba, a kiállításom 
előtt egy erőteljesen politikai jellegű tárlat 
volt látható, gyakoriak a performanszestek, 
vetítések, a ház falain kívülre is elhelyeznek 
műtárgyakat, hogy az arra járók figyelmét 
felkeltsék. Az Abstract Hungary idején 
Kaszás Tamás szoborinstallációja volt kint.

A kiállítótér kétszintes, az alagsorban egy 
oszlopcsarnok nehezíti az installálást. 
Először megijedtem, amikor megtudtam, 
hogy az oszlopokra kerülnek ki a képek, 
aztán önmagam megnyugtatására lemo-
delleztem a teret, és kiderült, remekül 
működik, sőt az ajtóból belépve, abból 
a nézőpontból nagyon-nagyon erősnek 
érzem. Ez a lenti tér azokra a megnövelt 
portrékra lett hangolva, melyeket 2018 óta 
készítek. Nem konkrét embereket ábrá-
zolnak, ezeket teljes mértékben ugyanúgy 
absztrakt művekként fogom fel, mint 

Úgy absztrakt, 
hogy figurális

Beszélgetés Ezer Ákossal
j a n k ó  j u D i t

Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien, Graz, 2019. VI. 28. – IX. 5.

Június végétől látható a grazi Künstlerhausban Ezer Ákos első önálló 
intézményi kiállítása, mely egyben lezárása az Abstract Hungary egy 
éven át tartó eseménysorozatának. Ezer Ákos 2014-ben végzett a 
Képzőművészeti Egyetemen, jelenleg az Art+Text galéria művészkörébe 
tartozik. 2016-ban K&H művészeti ösztöndíjas volt, 2017-ben rajta volt 
a Leopold Bloom-díj short listjén, 2018 januárjában pedig elnyerte az 
Esterházy Művészeti Díjat. Festményei, amelyek „úgy absztraktak, hogy 
közben figurálisak”, az absztrakcióról és annak napjaink művészetében 
betöltött szerepéről folyó diskurzus lezárásai. A művésszel beszélgettünk.

EzEr ákos: Belégzés, 2019, 
olaj, vászon, 160×135 cm
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E. á.: Nincs rá szükségem, hogy valódi 
embereket fessek. Rajzoláskor és 
festéskor minden olyan valóságelem, 
amibe beleütközöm – legyen az fotó 
vagy látvány –, zavarni kezd, megosztja 
a figyelmemet. Szeretek kettesben 
lenni a vászonnal, és csak arra figyelni, 
ami ott megjelenik, kizárólag az ott 
történő dolgokra reagálni. Asszociatív 
módon alkotok, sosincs vázlat. Előfordult 
már, hogy valamit megfestettem kis 
méretben a szokásos asszociatív 
folyamat alapján, s a végén azt éreztem, 
nagy méretért kiált. Megcsináltam ugyan, 
de változtatásokkal, mert egy idő után 
már nem nézegetek félre a „mintára”, 
akkor már a nagy méretű vászonnal 
vagyok kettesben.

Festészeti nézőpontból mindegy, hogy 
egy emberi fej vagy tárgy van a képen. 
A fejeknél például az érdekelt, hogy mi 
lesz, ha ebben a speciális rövidülésben, 
hátulról (mert ez egy hátrafelé döntött 
fej) figyelem meg a formákat. Utána 
persze, amikor már benne vagyok a 
festés folyamatában, kavarognak a 
gondolataim, és valószínűleg ennek van 
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miként gyűrődik, milyen színű vagy 
milyen felületű. Egyszerűen szólva: 
absztrakt indíttatású festő vagyok, 
de az eszköz, amit használok, az a 
figurális művészet.

Miért téged választott ki 
Sandro Droschl? Mondott erről 
valamit neked?

E. á.: Egyfajta magyaros hangulatot 
vélt felfedezni a képeimben, ahogy 
az Abstract Hungary anyagában is 
ezt látta, ezt kereste, ez volt a válo-
gatási szempontja. Valami magyar íz. 
Külföldön több embertől hallottam 
már ezt, hogy a képeimnek van egy 
lokális íze. Meglepett, de ez gyakori 
visszajelzés.

Az installálás előtt beszélgettünk 
Sandro Droschllal, hogy úgy képzeli 
el ezt a teret, ahová a festményeim 
kerülnek, hogy abban egy fiktív 
közösség tagjait vonultatjuk fel, akik 
elnéznek egymás mellett, kerülik a 
tekintetváltást. Egymás közelében 
hangsúlyosabbá válnak a rejtett 

a munkára kivetülése. Ezalatt a kavargó, 
jövő-menő, felvillanó gondolatok, asszo-
ciációk (ezek vonatkozhatnak a személyes 
kapcsolataimra vagy a velem történt 
hétköznapi eseményekre, hírekre, filmekre) 
alakíthatják, átformálhatják ugyan a 
munkákat, de nem festem bele közvetlenül 
őket a képbe.

Ha már portrékról beszélünk, hogy 
állsz az önarcképpel mint festészeti 
műfajjal – akár mint ars poeticával 
vagy egotrippel?

E. á.: Számomra valamilyen szinten minden 
festmény önarckép, de ezt én önreflexiónak 
nevezném. Gyakran előfordul, ha egy képre 
kezeket kell festeni, hogy a sajátomat 
használom modellnek, és megnézem milyen 
szögben állna az az ujj. Saját magamnak 
referenciaként tudok működni, de ez az 
életünk minden területén így van.

Engem most inkább a léptékek érdekelnek. 
A kéz példájánál maradva, inkább az 
elvrendszer izgat, azt figyelem meg, ami 
alapján a csukló működik, és nem arra 
fókuszálok, hogy visszaadjam, a bőröm 

EzEr ákos: Mágus, 2018, olaj, vászon, 150×130 cm
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valami lélektani gát. Gyakorlatilag a 
művészek dobják össze a nyertes 
díját, és azt gondolom, ha a művé-
szeknek kell összeadni a galéria 
működésére valót, akkor ott sem 
eladás, sem hozzáadott galériás érték 
nincs igazán. Szerencsére nem csak 
ezekkel találkozom.

Az „artists run space”-ügyekben 
például jobban hiszek, szakmailag 
jobban is figyelnek rájuk. Amikor 
művészek válogatnak művészeket, 
hozzáértéssel teszik, nem kötik 
őket olyan körülmények, mint a 
galeristákat, akik lehet, hogy régóta 
dolgoznak egy művésszel, ezért 
nem adhatják fel velük a közös 
munkát, pedig már nem is annyira 
aktuálisak a melóik. Ebben nemcsak 
az van, hogy szegény művész éhen 
hal, hanem a gyűjtők felé sem 
engedheti meg magának egy galéria 
a visszalépést, hiszen azután hogyan 
foglaljon állást egy művész minősége 
tekintetében. A nonprofit és „artists 
run”-helyek fürgébben tudnak 
reagálni a változásokra.

Ma már galéria nélkül is több 
lehetőség van, az Instagram elsőd-
leges tájékozódási pont lett. Élsz a 
közösségi média eszköztárával?
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időben kell beszélni róla, mert a legu-
tolsó, a közepes méretű galériákat sújtó 
bezárási hullámmal befejezte tevékeny-
ségét. Sajnos rövidre sikerült a közös 
munka, két-három év volt csupán, pedig 
nagyon ígéretesen indult. Két kiállításom 
is volt nála, nagy lehetőségnek éltem 
meg, megforgatta a nevemet a nemzet-
közi színtéren, ahová betörni vonzó 
perspektíva lenne. 2018 végén Berlinben 
az Art+Text és a Tanja Pol közös standon 
állította ki a munkáimat.

Keresed másfelé is a külföldi 
lehetőségeket?

E. á.: Fontosnak tartom, hogy a 
nemzetközi színtéren is jelen legyek. 
Részt vettem egy csoportos kiállításon 
Londonban a Beers Galériában a 
Contemporary Visions című pályá-
zaton, amely hozott érdeklődőket is. 
Mostanában sok olyan lehetőség jött 
szembe, hogy pénzdíjas pályázatokra, 
magas részvételi díjért be lehet adni 
munkát. Itt hamar bekapcsol bennem 

interakciók, miközben elkerülik a 
közvetlen érintkezést. Droschl azt 
emelte ki, hogy a figurák „eltekin-
tése” fogta meg, valamint a képek 
keserédessége, az ahogy könnyedén 
megtörténnek a valójában tragikus 
dolgok. Úgy fogalmazott, hogy 
a kiállításom annak az egyéves 
ciklusnak a záróeseménye, amely 
Magyarország absztrakt festészetét 
járta körül. A finisszázsra jelenik 
meg az Abstract Hungary katalógusa, 
és annak bővítménye lesz az én 
kiállítási anyagom, kiegészülve Zsikla 
Mónika szövegével.

Mennyire ismered az osztrák 
szcénát, a közeget, melyben 
most bemutatkozol?

E. á.: Egyes alkotókat ismerek, 
de az egészet kevésbé. A német 
újfestészetet valamivel jobban, 
és azzal nagyon is szimpatizálok. 
Münchenben volt egy galériám, a 
Tanja Pol Galéria, de sajnos múlt 

EzEr ákos: Elveszve, 2019, 
olaj, vászon, 40×30 cm

EzEr ákos: Felhőfújó, 2019, olaj, vászon, 150×130 cm
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E. á.: Igen. Arra is nagyon alkalmas 
a felület, hogy belelássak külföldi 
intézmények működésébe. A múltkor 
végigkövettem egy kiállítás létrejöttét 
Kanadában, a képek bepakolásától 
a megnyitóig dokumentálták az 
eseményeket. Viszonylag elvonultan, 
nem Budapesten, hanem vidéken 
élek és dolgozom, az Instagramon 
keresztül benne tudok lenni a kortárs 
vérkeringésben. Elég sok érdeklődés, 
kérdés megtalál ezen a platformon 
keresztül, ha csak a töredéke valósul 
is meg, az már jó. Egy jó profil, egy 
jó portfólió az Instagramon meg 
tud szaladni, meg tudják osztani 
különböző, művészettel foglalkozó 
emberek. A Juxtapozon rólam megje-
lent nagy anyagot is ennek köszön-
hetem. Rám talált az a művészeti 
újságíró, aki a műterem-látogatások 
rovatba ír, és úgy csináltunk egy 
anyagot, hogy a műtermi találkozás 
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is eltelhet, mire összeáll a 
projekt. Nem tudom, mi lesz a 
következő kiállítási lehetőség, a 
műterem-látogatások elől persze 
nem zárkózom el, de azok közé a 
festők közé tartozom, akik nem 
szeretik megmutatni a műveket 
a születésük folyamatában. 
Huszonhárom másik kép között 
nem tud úgy működni egy 
műtárgy, mint két-három munka 
együtt a falon.

Egyszer azt nyilatkoztad, hogy a 
múzeumba kerülés a célod.

E. á.: Azt értettem alatta, 
hogy hosszú távú és időtálló 
művészetet szeretnék csinálni. 
Szeretem a nagy léptékeket, ezek 
múzeumi térben jól mutatnak, és 
sikerként élném meg, ha a képem 
bekerülhetne olyan munkák közé 
egy múzeumba, melyeket én is 
csodáltam korábban.

csak virtuálisan történt meg. Nekem 
nagyon jól jött nézettség, megosztás és 
ismertség tekintetében.

Most miket festetsz? Készülsz 
itthoni tárlatra?

E. á.: Még ez a sorozat bőven bennem 
van. Egyébként nem tervezek sokat 
előre. Megfestettem ezt a témát még 
magamhoz képest is nagy méretben, 
2,5×2,5 méteres nagyságban. 
A 150×120-as vásznakhoz képest ez 
sokkal nagyobb. Érdekel, hogy meddig 
lehet egy témának a határait feszegetni. 
Kiállításokról, tervekről nem szívesen 
beszélek előre, ki tudja, mi valósul meg. 
Sok a bizonytalanság, ez korábban 
rettentően zavart, de mára megszoktam, 
hogy így működnek a dolgok. A grazi 
kiállítás időpontja is többször módosult, 
láttam, másutt is rugalmasan kezelik 
az időpontokat. Ha valaki bejelentkezik 
egy kiállítással kapcsolatban, vagy 
elindul egy ötlet, akár másfél-két év 

EzEr ákos: Pitypang, 2017, olaj, vászon, 167×201 cm
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szABó AttilA: Raszputyin, 1999–2019,  
fotóeljárással maratott lemez, lightbox, 35×28 cm

szABó AttilA: Lídia, 2019, akvarell, papír, 35×28 cm

Szabó Attila DLA-képzésen oktatott, publikált 
és szervezett az elmúlt néhány évben. Elég 
sokat kellett várnunk új önálló kiállítására, 
amely most végre megnyílt a Horizont 
Galériában. A galériatérbe betoppanó kíváncsi 
látogató azonban – az alkotó szándéka szerint 
– nem kap könnyen választ arra az alapvető 
kérdésre, hogy mi a téma.

A kiállítás központi gondolata… üzenete… 
amiről szól… Bajban volt, aki sajtószöveget 
írt hozzá, hiszen ez a munka nem engedi 
magát dióhéjban összefoglalni. Nem véletlenül 
jelent meg ajánlóként egy szöveg Szabó Attila 
tollából, amely a kiállítás címét kölcsönző 
inspirációs forrást idézi fel: egy frappáns 
történetet, az elbeszélő egy gondolatkísérletét, 
amely során a „központi tartalék” feliratú 
buszoktól gondolatban eljut egy káoszelhárító 
szupercsapatig. „A projekt tradíciókra, 
szokásokra és néha egy korszak diktálta, 

kényszerből fakadó jellegzetességekre, ezeken keresztül 
eltérő kultúrák észrevétlenül bekövetkező egymásra 
rétegződésére kíván rámutatni. Mindeközben egy fiktív 
életrajz is kibontakozik” – hangzik az ajánló zárása. 

A kiállított tárgyakhoz szórólapok társulnak, rajtuk 
húsz szövegetűd – az örkényi hagyományokat idéző, 
úgynevezett félpercesek. A szövegek egy fiktív karakter 
segítségével az 1970-es, 1980-as évek magyar való-
ságát rajzolják ki. Szerepelnek benne olyan motívumok, 
melyek testet öltenek a kiállítótérben is, mint például 
a kasza, a nipp, az arab betűk. Mint megtudtuk az 
alkotótól, egyedül annak a sztorinak van valós alapja, 
amelyben a főhős egy büfében másodmagával ülve 
rácsodálkozik az őt körülvevő arab, kínai és orosz felira-
tokra, következésképpen arra a multikulturális közegre, 
amivé világa változott.

A szövegek tehát reflektálnak az objektekre és 
fordítva, köztük nem illusztratív, hanem komplementer 
kapcsolat van. A bejárattal szemközti falon egy kinetikus 
objekt látható, távolról valamiféle szélerőműnek 
tűnik, amely méltóságteljesen és földöntúli morajlást 
hallatva forog. Közelebbről szemlélve látszik, hogy 
valójában egy háromágú kasza jár körbe-körbe, és az 
ágakra arabra emlékeztető tipográfiával van felvésve: 
hass, alkoss, gyarapíts.

A bal oldali installációban porcelánból készült, festett 
csirkefarhátakat ismerhetünk fel. Mintha az efemer 
szobrászat visszájára lenne fordítva: Joseph Beuys, 
Dieter Roth, Sonja Althäuser és mások témájukat ehető 
anyagból állították elő, ezúttal azonban a téma egy 
ehető tárgy – történetesen a legolcsóbb húsfajta –, 
amely nemes anyagból van megformálva. A tartalom 
és a forma ütköztetése mindkét esetben a magas 
művészet státusza átértelmezésének szükségességét 
sugallja. Más kortárs képzőművészek – például Szalay 
Péter vagy Jeff Koons – porcelánszobrainál részben 
szintén hasonlónak lehetünk tanúi. Emellett Szabó 
Attila porcelánszobrocskái felidézik a 18-as sorszámú, 
Nippek című félpercest, amely szerint minden szocialista 
otthonban ugyanazok a nippek fordultak elő, legfeljebb 
elrendezésük változott, végső soron azonban nem volt 
sok különbség a kollekciók között. 

Porcelán 
csirkefarhát a 

white cube-ban
Szabó Attila Központi tartalék című kiállítása
m e r k l  m á r t a

Horizont Galéria, 2019. V. 29. – VII. 3. fo
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amelyben Raszputyint vélte felfedezni, aki – csakúgy, 
mint Lenin – ténylegesen a hatalom birtoklója volt, 
amikor hivatalosan mások uralkodtak. 

A munka tulajdonképpeni témája az újrahasznosítás, 
az átértelmezés, amely tetten érhető az anyaghaszná-
latban is, de ami fontosabb, gondolatiságában, hiszen 
az emlékezés rétegződéseinek lehetőségét veszi 
górcső alá. Különböző asszociációk finom kapcsolódása 

alkotja azt a szubjektív gondolati hálót, 
amely az alkotói folyamat során létrejött, 
és amelyben egymásra rakódik például a 
Kölcsey-idézet, annak szocialista átvétele, 
a (kiegyenesített) kasza mint agrárprole-
tár-szimbólum, a hatalom reprezentánsainak 
dekódolandó portréi… 

Kiemelendő a tárlat üzenetközvetítő módszere, 
amely arra vállalkozik, hogy a kiállított anyag 
nem feltétlenül in situ nyer értelmet a befoga-
dóban, hanem később vegyítve saját emlékeit 
és asszociációit a kiállítótérben látottakkal. 
Ezért a munkához megoldókulcsként kapott, 
az objektekkel egyenértékű szövegeket nem 
a falon helyezték el (pedig a félig üres jobb 
oldalon helyett kaphattak volna), hanem 
hazavihető papírokon. 

A kiállítás Szabó Attila útkeresésének egyik 
állomása, amely során olyan új platformot, 
kifejezési formát, irányt igyekezett találni, 
amely méltó saját elvárásaihoz. A látogatók 
elvárásait biztosan felülmúlják a már-már 
szépirodalmi minőségű szövegek egy 
képzőművészeti kiállítás részeként. Hogy a 
tárlat kódolt üzenete mennyiben felfejthető, és 
mennyiben elégíti ki a látogatók információéh-
ségét, bizonytalan, de mindenesetre izgalmas 
kísérletnek lehetünk tanúi.
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id szABó AttilA: Központi tartalék (részlet), 2019, 
lézergravírozott acél kaszapenge, léptetőmotor, hajtómű, elektromos 
alkatrészek, átmérő 92 cm

szABó AttilA: Központi tartalék (részlet), 2018, 
egyedi porcelán plexipolcon, 20 db, egyenként 10×6,7×7 cm

A jobb oldali fal nagy része szándékosan üres, 
jobb szélén két munka helyezkedik el. Az egyik 
egy kislányt ábrázol, aki – mint megtudtuk – a 
9. félpercesben említett Lídia, aki gyakran 
zarándokolt Husztra. A másik egy NYÁK-
lemezből eszkábált hajdani nyomódúc, amely 
most light boxként funkcionál: a Pravdát olvasó 
Lenin gyakran reprodukált képmása, függő-
leges szimmetriatengelye mentén tükrözve. 
Szabó Attila az így létrejövő Rorschach-szerű 
ábrában egy szakállas, démoni arcot látott, 
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válságot, és eljött egy pillanat, amikor 
nem volt más választásom, beadtam 
a pályázatot a FUGA vezetésére. Tíz 
év előzménnyel nem volt kérdés, hogy 
meg is tudom nyerni. Akkor elkezdtem 
csinálni valamit, amiről nem pontosan 
tudtam, hol húzódnak a körvonalai, az 
alapító pedig még kevésbé tudta, mit 
szeretne kapni. 

Az individualista és a kollektív 
szemlélet egyszerre érhető tetten 
pályája, életútja során. Úgy különc, 
hogy közben közösségépítő. 
Hogy is van ez?

Számvetés és ünneplés – egy 
évfordulóról ez jut először az 
eszünkbe. Ön szeret számvetést 
készíteni?

nAgY Bálint: Az évforduló kapcsán 
a számvetés elkerülhetetlen, de 
az igaz, hogy nem túlságosan 
szeretem, magánügyeimben nem 
is szoktam elvégezni. Most, a 
FUGA esetében tényleg van jelentő-
sége, meg kell csinálni. Az ünneplést 
viszont szigorúan egyetlen estére 
korlátozzuk, azon az egyetlen prog-
ramon lesz helye, aztán megyünk 
tovább. Szándékaink szerint az októ-
beri, egyhetes programsorozatunk 
elsősorban a folytatásról szól – csak 
semmi nosztalgia! A számvetés 
bekerül egy 400 oldalas könyvbe, 
ebben – vállaltan szubjektív váloga-
tásban – megmutatjuk, mi minden 
történt tíz év alatt. Ezenkívül nekem 
most az újrakezdés is eszembe jut. 
Olyan programokat találtunk ki, 
melyeknek eddig nem adtunk teret, 
vagy valamiért félbemaradtak, ám 
mi folytatandónak tekintjük őket. 
Nem volt még saját szervezésű 
konferenciánk és aukciónk, olyan 
típusú megszólaltatása a szakmának 
interjúkban és prezentációkban, 
melyeket most tervezünk. Ezekkel 
a programokkal azt szeretnénk 
megelőlegezni, hogy hogyan 

képzeljük el a következő tíz évet. Amúgy 
ha nagyon nagy a siker, akkor eltöprengek 
azon, mit rontottam el…

A leggyakoribb jelző, amit olvastam 
önről, az az, hogy különc. Lehet egy 
intézményt különc módon vezetni?

n. B.: Lehet. Igyekszem mindent a magam 
módján csinálni, s ha rá is kény-
szerülök arra, hogy ugyanazokat 
a mozdulatsorokat végezzem, 
mint mások, annak mindig más 
az összefüggésrendszere és a 
mozgatórugója.

A FUGA vezetésének előz-
ménye tíz év magángalériázás. 
A galériavezetés olyan, mint 
egy szerelem: nincsenek külső 
elvárások, azt hívok meg, akit 
akarok, azt állítok ki, amit jónak 
gondolok, azt engedek be, akit 
hozzám közel állónak érzek. 
Sokkal személyesebb történet, 
mint ami itt van a FUGA-ban. 
Épp ezért sokáig nem is jelent-
keztem a Budapesti Építész 
Kamara felhívására, mert azt 
gondoltam, nem nekem való 
feladat. Ez csapatmunka, 
gyakran érzem is az ebből 
származó feszültségeket és 
konfliktusokat, különösen most, 
amikor a működtetéshez egyre 
több emberre lenne szükség. De 
épp átéltem egy magánéleti és 
egy ahhoz kapcsolódó szakmai 

Kiteljesedett 
sokszínűség

10 éves a FUGA
j a n k ó  j u D i t
A Budapesti Építész Kamara által alapított Budapesti Építészeti Központ, 
a FUGA 2009. október 1-jén nyílt meg két fontos szerepkörrel. Egyrészt 
lehetőséget nyújt az építészeknek szakmai bemutatkozásra, másrészt 
kapcsolatot teremt a szakma és a nagyközönség között, amit amolyan 
kultúrmisszióként kezel. Az évfordulóra programsorozattal készülnek, 
ennek kapcsán Nagy Bálinttal, a FUGA vezetőjével beszélgettünk.

Névelő növények – rajzoló szépírók című kiállítás a 
debreceni Déri Múzeummal együttműködésben, 2013
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Galéria), Winkler Barnabást (Hap 
Galéria) meg engem (N&n). Akkor 
elmondtam, hogy ez a három galéria 
három tiszteletre méltó öregember 
magánügye, akiknek szerencséjük, 
hogy megvan a hasonszőrű közön-
ségük, akik érdeklődnek az iránt, 
amit ők mutatni akarnak. Mind a 
hárman gyökeresen mást csináltunk, 
és mind a hármunknak megvolt 
hozzá a saját közönsége. A Kévés 
Galéria a Józsefvárosi Galériából nőtt 
ki, korosztályának legjobb építészeit 
és képzőművészeit párosította, 

karakteresen másképpen, ha ismerem a 
másik véleményt olyan mélységig, mint a 
sajátomat. Ez messzire vezető gondolat, 
most beszéljünk inkább a FUGA-ról!

Nem is feltétlen a személyisége miatt 
kérdeztem, hanem azért, mert a 
FUGA mégiscsak egy „művelődési ház”, 
abszolút közösségi tér. 

n. B.: Erről eszembe jut az az este, mikor 
meghívták a Fészekbe az akkoriban működő 
három építészettel foglalkozó magángaléria 
vezetőjét, Kévés Györgyöt (Kévés Stúdió 

n. B.: Én a saját magam által szerve-
zett csapatokból is mindig kilógtam. 
Ez ugyanúgy vonatkozik az életforma-kí-
sérletekre, mint a magántervezésre 
vagy az állami tervezőirodai gyakorlatra. 
Régen, ha véletlenül nyertünk egy 
tervpályázaton, rögtön elgondolkoz-
tunk, mit csináltunk rosszul, hogy a 
zsűrinek tetszik. A magánirodámban 
együtt dolgoztam egy csodálatos 
munkatársnővel – sajnos pár éve 
meghalt –, aki betéve tudta a jogszabályi 
környezetet. Mindig megkérdeztem 
tőle, mi a teendő, mi a szabály, amit 
be kell tartani, aztán mást csináltam. 
Rendszeresen veszekedett velem: „Miért 
kérdezed, ha nem azt csinálod?” „Azért, 
hogy tudjam, mihez képest térek el.” 
Mert akkor lehet valamit megfogalmazni 

A FUGA homlokzata esti kivilágításban

Rados Jenő hagyatéka, 2018. 2017-ben a hagyaték egy része az örökös,  
Rados Márta szándéka szerint a FUGA tulajdonába került
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színházat, a fölöttünk, az első emeleten 
évtizedekig működött Építők Műszaki 
Klubja alapján beraktuk a tudományos 
megközelítést – összeállt az a csomag, 
amit azóta is viszünk, bár nem minden 
ágát sikerült kifuttatni. Igyekszünk a 
minőséget szem előtt tartani – bármily 
közhelyesen is hangzik –, annak ellenére, 
hogy a finanszírozásunk az első években 
összehasonlíthatatlanul nagyobb 
volt, mint később vagy épp jelenleg. 
A kezdetektől befogadó intézményként 
működünk, egyre többen akarnak jönni, 
különböző művészeti ágakból jelent-
keznek projektekkel. A merítés, amiből 
válogatni lehet, nagyon nagy.

Milyen szempontrendszer 
szerint válogat?

n. B.: Igyekszem tudomásul venni, 
hogy az alapító és a hozzá tartozó 
közönség ízlése nem feltétlen egyezik 
az enyémmel, ez belső konfliktusforrás 
is tud lenni. Voltak olyan események, 
kiállítások, amiket én az N&n Galériában 
nem rendeztem volna meg, itt pedig 
szétrúgták a ház oldalát, mert akkora 
volt az érdeklődés.

Lebegett a szeme előtt valamilyen 
nemzetközi példa az elmúlt tíz évben?

n. B.: Erre a kérdésre nagyon egysze-
rűen tudok válaszolni: nem. Építészeti 
galériát ugyan sok kiválót ismerek, de 
a FUGA nem egyszerűen egy építé-
szeti galéria. 1986 őszén kerültem ki 
Soros-ösztöndíjjal New Yorkba, ott 
ismerkedtem meg Batár Attilával, akit 
mesteremnek tekintek. Ő hívta fel a 
figyelmemet a világ vezető építészeti 
galériájára, a Storefrontra, amely ugyan 
csak akkora, mint a FUGA utcafronti 
terének a fele, de a kuratóriumában 
világhírű építészek ülnek. Trapéz alakú 
tér, az egyik vége hatvan centiméter, 
a másik négy méter, de Steven Holl 
tervezett hozzá egy olyan homlokzatot, 
amitől az egész terem kinyílik az utcára, 
és a kinyitható, kiforgatható betonfalak 
fantasztikus teret hoznak létre. Ezt a 
galériát látva döntöttem el, hogy én is 
nyitok egy építészeti galériát, 2000-ben 
ebből az inspirációból lett az N&n. 
A FUGA viszont teljesen más. Vannak 
a világban olyan intézmények, ahol 
több művészeti ág együtt dolgozik, de 
tudomásom szerint olyan, amely az 
építészeten alapul, és az összes társmű-
vészetet befogadja, nincsen.

Kiknek a szívügye ez a ház?

n. B.: Az itt zajló események felől 
érdemes ezt a kérdést vizsgálni. A Régi 
Épületek Kutatóinak Egyesülete tizedik 
éve minden hónapban tart itt egy 
rendezvényt, ezen a saját közönségük 
jelenik meg. Az ICOMOS kertművészet 
tagozata nyolc éve minden hónapban 

rendezvényen ott volt, hiszen erősen 
kötődtek ahhoz a szellemiséghez. Itt a 
FUGA-ban minden este más-más 50 ember 
van jelen, és ez megsokszorozza a központ 
hatékonyságát. Ráadásul párhuzamosan 
zajlanak az események, egy építészeti 
kiállítás nyitvatartása alatt a kiállítótérben 
rendezett koncertek és irodalmi estek 
alkalmával az a közönség is megnézi a 
tárlatot, aki be nem jött volna egy építészeti 
kiállításra. Ezért is nehéz arra válaszolni, 
mekkora a FUGA látogatottsága, mert nem 
azonos az egy kiállításra érkezők számával, 
annál lényesen nagyobb.

Mit szeretett volna áthozni az 
N&n Galériából?

n. B.: Áthoztam az ott már elinduló, de itt 
kiteljesített sokszínűséget. Az építészet az 
alap, a feladat is erről szól, azt ismerem 
a legjobban, de már a galériában is jelen 
volt a képzőművészet, az irodalom és a 
zene. A FUGA programjába a Katona József 
Színház közelsége révén beillesztettük a 

a „3 építész+3 képzőművész, 10 
építész+10 képzőművész” kiállítási 
elvet érvényesítve. Nagyon jó anya-
gokat és izgalmas külföldi kiállítókat 
hozott többnyire Dél-Amerikából, 
mert a geometrikus absztrakt 
volt a fő irány. Az N&n Galéria az 
alapításakor mindenevő volt, a 
kortárs építészet mellé bevette a 
már nem élő, de kortárs gondol-
kodású alkotókat – például Molnár 
Farkast – a fiatalok mellé. A Hap 
Galéria pedig az elhunyt kortársakra 
helyezte a hangsúlyt. 

A FUGA teljesen más ebből a szem-
pontból, nincs olyan saját közön-
sége, mint egy galériának. Akkor is 
sokszínűnek kellene lennie, ha az 
előbb felsorolt kortárs galériák nem 
szűntek volna meg, de így ezeket a 
hagyományokat is át kellett vennie, 
s emellett megteremteni a saját 
világát. A galériáknak volt egy 50 
fős kemény magja, amelyik minden 

A Boom/Room. Új építészet című kiállítás. Az észt építészet hagyományait, 
közelmúltját és jelenét három kiállítás mutatta be egy időben Budapesten 2013-ban

A Nyolc évtized otthonai. Győr-Moson-Sopron megye lakóépületei 1910–1990 
című kiállítás, 2017
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közönségben, hogy az építészeti 
alkotás „munkaközi produktumai” 
– a digitális vagy kézi rajz, makett, 
animáció – művészi teljesítményt 
jelentenek, és adott esetben önálló 
műtárgyként is megállják a helyüket. 

Hogyan lehet elérni, hogy széles 
körben elfogadottá váljon az 
építészeti tervrajz is műalkotás-
ként? Miért fontos ez?

n. B.: Nagyon fontos üzenetnek 
tartom – már az N&n alapításakor 
is megfogalmaztam –, hogy a műal-
kotás értékű építészeti rajz tudato-
sítását addig a szintig kell elvinni, 
hogy az a műkereskedelem számára 
is értelmezhető legyen. Ettől 
még elég messze vagyunk, de a 
FUGA ebben is úttörő lesz. Az októ-
beri születésnapi héten lesz egy 
aukciós sorozatunk mindennap más 
műfajban, s az anyagot egy-egy, a 
témában jártas szakember állítja 
össze saját ízlése és kapcsolatrend-
szere mozgatásával. Itt a képzőmű-
vészet, a fotó, a design, a kézirat és 
a kotta mellé tudatosan betettünk 
egy olyan aukciót, ahol építészeti 
rajzok kerülnek kalapács alá. 

Milyen vásárlókörre számítanak?

n. B.: Berlinben amellett, hogy 
természetesen építészeti múzeum 
is van, külön építészeti rajzmúzeum 
működik, s a világban számos 

kezdtem. A 400 oldalt elosztottam tíz évre, 
így 40 oldal jutott egyre, ebbe havi három 
esemény fér bele. Persze rögtön felborult 
a számítás, mert az első év, 2009 olyan 
sűrű volt, hogy kilenc plusz oldalt kapott az 
indulás körüli események miatt. A megnyitó 
napján adtuk át a Művészetek Hídját, 
mely az autós alagúttal kettévágott Petőfi 
Sándor utca fölött tizenöt hónapig jelképes 
és valódi fizikai kapcsolatot létesített a 
szemben lévő Katona József Színházzal. 
Egyetlen éjszaka alatt épült fel, s amikor 
összeveszett a főváros és a kerület, lebon-
tották – a kalandos történetről szó lesz a 
könyvben is. A nyitó kiállításunk Budapest 
szíve címmel a Koszorú Lajos vezetésével 
összeállított budapesti belvárosi rendezési 
tervet mutatta be. Háromhetente nyílik új 
kiállításunk, 2009 októberében másodikként 
Pauer Gyula Budapest szétlövetése – ‘56-os 
sztélék című anyaga került a falakra. Az első 
koncertünkről is megemlékezem a kötetben, 
ez Csalog Gábor zongorakoncertje volt, 
amit a Budapest Építészeti Nívódíja 2009 
kiállítás tablói között hallgatott a közönség. 
Sorra veszem az éveket, nem lesz egyszerű 
kiemelni néhány rendezvényt, mert minden 
évben sok értékes dolog történt. 2019 is 
teljes fejezetet kap, mert a könyv naprakész 
lesz, az október elején megnyíló öt új 
kiállítás már benne lesz, a július végén nyíló 
Építészeti rajz mint műalkotás mindenképp. 
Azt vettem észre, hogy minden évben 
vannak olyan spontán módon kialakuló 
csúcspontok, amelyek nagyon fontosak a 
ház életében. Ez utóbbi kiállítást ilyennek 
gondolom. Fontos, hogy tudatosítsuk a 

tart egy rendezvényt – értelemszerűen 
a közönség soraiban vannak átfedések, 
de – ők is hozzák a saját embereiket. 
A Műegyetem tervezési tanszékei a 
kezdetektől évente megrendezik a 
Párhuzamos vidékek című kiállításukat, 
ahol a tanuló építészek már megjelennek 
a falakon – ezt én személyesen is 
nagyon fontosnak tartom, mert így 
abba nőnek bele, hogy meg tudják 
mutatni a munkáikat egy szakmai 
közegben. De említhetem a MOME-t és 
az összes vidéki egyetemet, ők is lehe-
tőséget kapnak, hogy láthatóvá tegyék, 
mi zajlik náluk. 

Egy intézmény rangja nem a működtetők 
szándékaival, inkább a közönség elvárá-
saival függ össze. A FUGA alakulásakor 
mondtam, s ez azóta is érvényes: ebben 
az országban 60–80 építészeti kiállítótér 
is lehetne saját közönséggel, de mivel 
ezek nincsenek, így mi vállaljuk fel egy 
intézményen belül a sokszínűséget. 
Tíz éve képzőművészeti kiállítótérből 
vagy kamarazenei koncertekre alkalmas 
helyekből is több volt a városban, ma 
már sokan állnak sorban nálunk, néha 
nehéz is visszautasítani őket. 

Említette az évfordulóra megjelenő, 
a FUGA tíz évét megörökítő albumot, 
melynek Ön a szerkesztője. Milyen 
elvek alapján válogat?

n. B.: A könyv ugyanolyan sokszínű 
lesz, mint a FUGA maga – átvitt és 
a szó szoros értelmében egyaránt. 
Mérnökember vagyok, a szerkesztést 
egy egyszerű matematikai feladattal 

A Vonalak és felületek. Polónyi István munkássága című kiállítás, 2016
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Mi történik most egy építész 
hagyatékával?

n. B.: Ez ma a legveszélyeztetettebb 
területe a szakmánknak. Több tucat 
hagyatékról tudunk, amelynek nincsenek 
örökösei, vagy azok külföldön élnek, s 
amint meghalnak az özvegyek, a rajzok 
mennek a kukába. Személyes tapasz-
talatom is van ez ügyben: 2004-ben 
az N&n Galériában a debreceni építész, 
Mikolás Tibor életművéből rendeztem 
kiállítást. Gondosan dossziékba rendsze-
rezett anyagból válogathattam. Néhány 
évvel később, Tibor halála után, a Hajdú-
Bihar megyei Építészkamarával közösen 
a FUGA-ban szerettük volna bemutatni 
az életművét – a hagyatékból egyet-
lenegy lap sem volt már elérhető. Tibor 
tanácsadó volt egy építőipari befektető 
cégnél, annak a telepén kapott egy 
irodát, ott tartotta az összes anyagát, 
aztán meghalt, és senki se tudja, mi lett 
a terveivel. Valószínűleg mikor kiürítették 
az irodáját, a kukába kerültek. 

A FUGA nem vállalja fel a gyűjtést?

n. B.: A személyes kapcsolat miatt 
nálunk van például Zalotay Elemér 
hagyatéka, de mi ezt a feladatot nem 
tudjuk felvállalni, már csak a hely korlátai 
miatt sem. Ez azoknak az intézmé-
nyeknek a dolga, akiknek ez alapítási 
feladatkörük, ám mindenütt kaotikus 
állapotok vannak. Az építészeti múzeum 
anyaga most éppen egy elfogadható 
átmeneti szállásra került, bár arról nincs 

egymáshoz, hangsúlyosan használják 
egymás eszköztárát, nekünk ez itt a 
FUGA-ban jól jön, erősíti a pozíciónkat. 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora 
például nem sokkal ezelőttig egy építész 
volt, Csanádi Judit. Ő válogatja nekünk 
az anyagot a képzőművészeti aukcióra. 
Az építészeti aukciónak is van saját kurátora, 
gyűjteményekből, hagyatékokból és szemé-
lyes felajánlásokból fog összeállni az anyag.

intézmény gyűjt építészeti rajzot. 
Bízom benne, hogy itthon is fel lehet 
kelteni az érdeklődést. Több nagyon 
jól rajzoló építészt ismerek, el tudom 
képzelni, hogy valaki együtt éljen 
egy Janáky István- vagy Bán Ferenc-
rajzzal az otthona, irodája falán. 

A 2000-es évek fordulójától az 
építészet és a képzőművészet 
nagyon erősen elkezdett közelíteni 

A Bán Ferenc építészete című kiállítás, 2015

A Getting Things Done. Az épített környezet evolúciója Vorarlbergben című kiállítás 
az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében valósult meg 2016-ban
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akkor magasabb áron adhatnánk 
bérbe konferenciákra, ha saját 
zongoránk lenne, nem mi fizetnénk 
a hangszerért, hanem fordítva, 
és így tovább. 

Szakmai tervek a jövőre nézve?

n. B.: A legfontosabb szerintem, 
hogy a tíz év alatt kialakult nemzet-
közi kapcsolatokat szorosabbá 
tegyük, oda tudjunk figyelni arra, 
mi történik másutt. Most abban a 
kellemetlen helyzetben vagyunk, 
hogy sorozatban fogadjuk a 
külföldi kiállításokat, de nem tudjuk 
viszonozni, mert nincs keretünk 
utazó kiállítás létrehozására 
akár szerzők köré, akár egy-egy 
téma köré csoportosítva.

Alkotók széles körének érdeke a ház 
fennmaradása, és a közönségnek 
is fontos, hogy legyen egy hely, 
ahol az ő ízlését veszik figyelembe. 
Az aukciósorozat arról is szól, 
hogy aki szeretné, hogy ez a ház 
fennmaradjon, és legalább az eddigi, 
de inkább magasabb színvonalon 
működjön, az tehessen és tegyen 
ezért valamit. Mi készen állunk a 
továbblépésre…

nem alkalmas nagy építészek kinevelésére. 
Az októberi prezentációk során – ahová 
fiatalokat is meghívtunk – talán többet 
megtudok én is a harmincas generáció 
gondolkodásmódjáról, mert személy szerint 
is nagyon érdekel, miként próbálnak kitörni 
ebből a csapdahelyzetből. Látom, hogy 
a diplomabizottságok elé milyen kreatív 
tervek kerülnek, szomorú, hogy a piac elvá-
rásai mennyire ledarálják néhány év alatt az 
egyedi gondolkodást.

Októberben a szakmai programok 
mellett aukciók is zajlanak majd a 
FUGA javára. Mire szeretné fordítani az 
ebből befolyó bevételt? 

n. B.: Elég jól ellavírozunk a pályázati 
rendszerben, a FUGA költségvetése beállt 
egy stabil éves szintre, de nincs mozgáste-
rünk, kitörési lehetőségünk, hogy bármely 
területen magasabb szintre léphessünk, 
pedig alapvető dolgok hiányoznak. Jó lenne, 
ha a koncertek, konferenciák végén is 
lenne levegő a teremben, a kiállításoknál 
korszerű világításra lenne szükség, minden 
rendezvénynél szükségeltetne üzembiztos 
hangosítás. Nem magasabb fizetést 
vizionálunk, bár ráférne a társaságra, hogy 
ne értelmiségi minimálbérért dolgozzon, 
de nem ez motivál. A szolgáltatásaink 
színvonalát szeretnénk emelni. A tervezett 
fejlesztések olyan előrelépést generálnának, 
amiből a ház jobban tudná finanszírozni a 
rendezvényeit. Ha klíma lenne a teremben, 

hír, miként kutatható. Pedig rengeteg 
kiváló magyar alkotó van, aki ezt 
megérdemelné.

Mitől válik ki egy építész a tömegből? 

n. B.: Nehéz és összetett kérdés, de 
az biztos, a megépült házak mennyi-
ségének és az építészeti nagyságnak 
nincs köze egymáshoz. Különböző 
korokban eltérő feltételeknek kell ehhez 
teljesülniük. Mikolás Tibor példája – és 
hosszan sorolhatnám annak a kornak 
az építészeit – arról szól, hogy a 
kevéssé alkalmazkodóképes, renitens, 
kicsit mást akaró építészeket a 60-as, 
70-es években egyszerűen elűzték a 
fővárosból vidékre, így ott épültek meg 
azok a házak, amelyek Budapesten 
nem valósulhattak meg. Ivánka András 
Győrben, Mikolás Tibor Debrecenben, 
Zalotay Elemér Szombathelyen –, de 
minden vidéki városból lehet valakit 
mondani. Elfogadták, hogy nem a 
fővárosban alkotnak, s így létrehoztak 
egy-egy fontos életművet, és egész 
régiókat formáltak át a kor szellemére. 
Ez is egy út. Abban biztos vagyok, 
hogy a jó építész autonóm. De azt 
is látom, hogy napjainkban hogyan 
szűkül az építész mozgástere; ma már 
a kivitelezési tervek nagy részét nem 
az építész, hanem a kivitelező csinálja. 
Egyik oldalról a befektető, a másikról 
a kivitelező hasít ki egyre nagyobb 
területet a folyamatból, a megmaradó 
szűk mezsgyén kell az építésznek 
nagyot alkotni. A magyar közeg most 

Rajk: látvány, filmszobrok és akcionista frottázsok, Rajk László kiállítása a 
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia székfoglalója alkalmából, 2019
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FELHÍVÁS
Kedves partnereink, látogatóink, támogatóink – építészek, képzőművészek, 
fotósok, zeneszerzők, designerek, írók és mindenki, aki járt és járni fog a 
FUGA-ba! 

Október 2–6. között rendezendő aukcióinkra keressük és várjuk azokat a 
tárgyakat, műalkotásokat, amelyeket szívesen ajánlanak fel a FUGA műkö-
désének javítására.

Az idén áprilisban 3000. rendezvényét lebonyolító FUGA Budapesti Építészeti 
Központ 2019. október 1-jén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. 
A születésnapra nagyszabású programsorozattal készülünk. Egy héten 
át délelőttől késő estig nyitva áll majd a FUGA kapuja: nemzetközi konfe-
rencia, aukciók, kiállítások és beszélgetések váltják egymást, este pedig 
zenével, illetve irodalmi esttel búcsúztatjuk a napot. Elkészül a FUGA tízéves 
történetének képes krónikája, az Építészet Világnapján pedig belekezdünk 
a következő tíz évbe.

Bár a számok és a visszajelzések azt mutatják, hogy mind partnereink, 
mind látogatóink elégedettek a FUGA működésével és az általunk kínált 
lehetőségekkel, szeretnénk emelni szolgáltatásaink színvonalát, javítani a 
ház infrastruktúráját. Forrásaink azonban korlátozottak. Az éves költség-
vetésünk egynegyedét biztosítja az alapító, a Budapesti Építész Kamara, a 
költségvetés háromnegyedét a ház állítja elő pályázatok, eseményszervezés 
és a könyvesbolti bevételek összességéből.

A FUGA számokban: havonta 30–35 program | heti 1000–1500 látogató | évi 
300–350 esemény | ~1800 tételes, folyton frissülő könyvesbolti árukészlet 
| 3 főállású munkatárs | további 6–7 fő alkalmi kisegítő és lelkes önkéntes | 
évi 60 milliós költségvetés

Októberi születésnapi programjainknak ezért része lesz egy aukciósorozat, 
melynek bevételét a FUGA működésének javítására és további fejlesztésére 
fordítjuk. Öt művészeti ágban várjuk az aukcióra felajánlott műveket: 
a képzőművészet, a fotó, a design, a kézirat és kotta mellett az építészeti 
tervrajz és makett is szerepelni fog. Magyarországon ez lesz az első 
építészeti tárgyú aukció. 

Amennyiben szeretnének hozzájárulni a FUGA további sikeres működéséhez, 
kérjük, hogy az aukcióra felajánlott munkák digitális másolatát küldjék el 
nekünk a fuga.aukcio2019@gmail.com címre a szerző, cím, méret, anyag, 
technika és évszám feltüntetésével. A levél tárgyába írják be: FUGAaukció 
2019. Az aukciós katalógusok nyomdai átfutási ideje miatt a digitális 
anyaggyűjtés augusztus 5-én, hétfőn zárul.

Amire szükségünk lenne: | a nagyterem szellőzésének megoldása | korsze-
rűbb kiállítási világítás | a 10 éves, elavult technikai berendezések cseréje 
(projektorok, monitorok, hangfalak, laptopok stb.) | biztonsági kamerarend-
szer | az évek óta húzódó felújítások kivitelezése | legalább 6 fő állandó, 
főállású munkatárs.

Az aukcióra és az azt megelőző kiállításra szánt műveket a felhívás 
közzététele után folyamatosan fogadjuk a FUGA-ban nyitvatartási időben, 
illetve előzetes egyeztetés után egyéni időpontban is. Az utolsó beérke-
zési határidő augusztus 26., hétfő. Az aukciós kiállításokat szeptember 
5-én nyitjuk meg a ház minden termében, művészeti áganként rendezve. 
Az árverések október 2–6. között zajlanak, a művek számától függően 
3–5 alkalommal. Minden művészeti ágról külön aukciós kiadvány készül 
nyomtatott és digitális formában.

A műveket kiállításra kész állapotban – paszpartuzva, keretezve, installálva, 
kéziratok esetében két papírlap között, az összes lehetséges hozzá kapcso-
lódó adattal vagy történettel – kérjük a helyszínre szállítani. 

Kérjük, ha egyetért céljainkkal, támogassa a FUGA működését, további 
10 évét azzal, hogy felajánlja értékesítésre egy-egy alkotását!

Winkler Barnabás, Nagy Bálint
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A Kalman Maklary Fine 
Arts galéria a legújabb 
kiállításán Kucsora Márta 
festőművész műveit 
mutatja be a művészetet 
kedvelő közönségnek. 
A galéria két éve dolgozik 
együtt a művésszel itthon 
és külföldön egyaránt. 
Kucsora legújabb absztrakt 
festményei – és a kiállítás 
címe is – az amerikai 
absztrakt expresszio-
nizmusra reflektálnak, 
mely a modern festészet 
meghatározó mozgalma 
volt az 1940-es és 
1950-es években.

A festmények különböző 
sűrűségű festékrétegekkel, 
adalékanyagokkal, rézporral, 
lakkokkal, autófényező pisztollyal, 
illetve a gravitáció segítségével 
készülnek. Habár stiláris rokonság fedezhető 
fel az absztrakt expresszionizmussal, a képek 
a készítés módját illetően technikailag mégis 
teljesen eltérőek. A különböző festészeti adalé-
kanyagok reakcióba lépnek egymással, és ez a 
kölcsönhatás alakítja a képek felületét. Noha 
a festmények mellőzik a közvetlen reprezen-
tációt, a végeredmény mégis 
felidézhet bennünk természeti 
formációkat – mint például a 
lemeztektonikát, a légi felvé-
teleket, a tengeráramlatokat 
vagy különféle növényi 
motívumokat. A dinamikus 
absztrakt felületképzés orga-
nikus folyamatokra, a mikro- 
és makrovilág jelenségeire és 
ezek leképződéseire reflektál. 
A 2×3 méteres óriásvásznak 
a mozgás pillanatát kívánják 
megörökíteni. A gravitáció 
segítségével alakulnak a felü-
letek, a munkafolyamatokban 
helyet kapnak a tudatos 
és tudattalan festészeti 
folyamatok, a kontroll mellett 
szabad tere lesz a véletlensze-
rűségnek. A munkamódszert a 
művész folyamatfestészetnek 
nevezi, célja a szinte végig 
képlékeny anyagot mozgásba 
hozni, majd megállítani, kime-
revítve az emóció pillanatát. 

Kucsora Márta absztrakt 
expresszionista technikái 
olyan ismert művészek műveit 
juttatják eszünkbe, akik maguk is a hagyomá-
nyos festészeti eljárások határait feszegették. 
Inspirálói közt például olyan modern és 
kortárs neves művészek vannak, mint Helen 
Frankenthaler, Bill Viola, Ólafur Eliasson vagy 
Herbert Brandl.

A művész munkái hazai és nemzetközi 
múzeumi kiállításokon egyaránt jelen 
voltak. Legutóbb a Blue: Matter, Mood and 
Melancholy című kiállításon az amerikai 21 
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kucsorA MártA: Cím nélkül 12, vegyes technika, vászon, 190×285 cm

Century Museumban, a Festészet Ideje című tárlaton 
a Nemzeti Galériában, a Hagyományos technikák című 
időszaki kiállításon a Műcsarnokban. Munkáit galériánk 
olyan neves művészeti vásárokon mutatta be, mint 
az Art Paris Art Fair, a Masterpiece Fair London és a 
Brussels Art Fair (BRAFA).

Az 1979-ben Szegeden született Kucsora Márta a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen, majd az amerikai Montclair 
State Universityn folytatta tanulmányait. Az alkotómunka 
mellett a Budapest Art Factory nonprofit művészeti 
központ társalapítója és nemzetközi kortárs művészeti 
rezidenciaprogramjának szervezője.

A kiállítás 2019. július 19-ig látogatható 
előre egyeztetett időpontban.

(x)

Mozgásba 
hozni az 
anyagot
Kucsora Márta kiállítása

Kalman Maklary Fine Arts, 2019. VII. 19-ig
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Véletlenül 
találtak rá Moholy-Nagy kísérleti filmjére

A Brit Filmintézet (BFI) Nemzeti Archívumából került elő a Bauhaus egyik megha-
tározó mesterének eddig csak hírből ismert, ABC in Sound, azaz a Hangzó ABC című 
rövidfilmje, amelyet 1933-as bemutatása óta nem látott senki. Nem célirányos kuta-
tómunka eredményeként, hanem véletlenül talált rá a műre a BFI két kurátora, Bryony 
Dixon és William Fowler, akik az optikai jelek segítségével létrehozott hangokat kutató 
programba illeszkedő filmeket kerestek az archívumban. Ennek kapcsán vetítették le a 
leginkább absztrakt zenei animációival foglalkozó Oskar Fischinger 1931-es alkotását, 
és ekkor fedezték fel, hogy a tekercs még egy filmet tartalmaz. Moholy-Nagy ebben 
a kisfilmjében olyan avantgárd technikákkal kísérletezett, amelyek a „[…] grafikai 
(optikai) jel segítségével hoznak létre korábban nem létező hangeffektusokat […]” 
– írja Beke László a Filmvilág 1980/6. számában. A zörejek vizualitására építő külön-
leges alkotás megtekinthető a BFI Youtube-csatornáján.

Rejtélyes alkotás 
egy Czóbel-festmény hátoldalán

Nemrégiben jelent meg egy cikk a szentendrei MűvészetMalom Czóbel-
kiállításának kurátora, Barki Gergely tollából, amelyben a szerző beszámol a 
rendkívüli felfedezésről. 2014-ben az állandó Czóbel-kiállítás megújításakor 
fordították meg a mester Bergeni szélmalom című művét, ennek a hátoldalán 
pedig egy másik festményt találtak, amelyet fehér festékkel mázoltak le. 
Barki Gergely ötévnyi kutatómunka során arra a megállapításra jutott, hogy a 
kérdéses mű Huszár Vilmos egyik absztrakt alkotása lehet, amely leginkább 
egy ólomüvegablak-tervnek tűnik, olyannak, amelyeket Huszár az 1910-es 
években alkotott Hollandiában. A hazai művészettörténészeket nem győzték 
meg egyértelműen Barki Gergely érvei, szerintük ugyanis nem életszerű, 
hogy Czóbel, aki soha nem találkozott Huszár Vilmossal, épp egy tőle szár-
mazó festmény hátoldalára készítette volna el saját művét. Még akkor sem, 
ha Czóbel gyakran dolgozott olyan vászonra, amelyre már festettek, de azok 
leginkább a saját vázlatai voltak. Három holland Huszár-szakértő viszont már 
megerősítette Barki hipotézisét, miszerint a rejtélyes hátoldali mű Huszárhoz 
köthető. Barki az elkövetkezőkben tovább kutatja a rejtélyes mű eredetét, 
hogy megfejtse a Czóbel-mű különleges titkát.

BP Portrait Award 2019
A londoni National Portrait Gallery rangos, évente megrendezett pályáza-
tának első helyezettje idén a brightoni Charlie Schaffer lett Imara in her Winter 
Coat című festményével. A zsűri méltatta a győztes mű élettel teli kompo-
zícióját, amely egyszerre képes megjeleníteni tradicionális és kortárs stílus-
jegyeket. Schaffer 2014-ben végzett a brightoni egyetem képzőművészeti 
karán, és idén jelentkezett először a portréversenyre. A főtámogatóról elne-
vezett BP Portrait Award elnyerésével a győztes az elismerés mellett 35 ezer 
font jutalmat is kapott.

Méltó helyén a Bábszínház 
ikonikus neonfigurája

A Koós Iván Kossuth-díjas báb- és díszlettervező 
logója alapján készült emblematikus Pálcikaember 
átköltözött a Kiscelli Múzeumba, amely az egyik 
legfontosabb küldetésének tekinti a budapesti 
városkép kultikus tárgyainak megmentését. 
A restaurálást követően a neoncégért egy időszaki 
tematikus kamarakiállítás keretében mutatja be 
a múzeum, amelyen az Állami Bábszínházhoz 
kapcsolódó plakátok is láthatók lesznek.
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A bal oldalon Czóbel Béla: Bergeni szélmalom, 1917 (1918), FMC, Czóbel Múzeum, Szentendre 
a jobb oldalon a Bergeni szélmalom hátoldala 2014-ben

Moholy-Nagy: Hangzó ABC, 1933, still

Charlie Schaffer: Imara in her Winter Coat, 2019, 
olaj, vászon, 120×90 cm
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Bélyegképek
Az amerikai posta egy 20 darabos bélyegkollekciót jelentetett meg Ellsworth 
Kelly tiszteletére, amelyen a minimalista amerikai festő művei láthatók, 
köztük a New York-i MoMa gyűjteményében őrzött Colors for a Large Wall 
(1951). A művész férje ugyanakkor 72 műből álló gyűjteményt ajándéko-
zott az austini Blanton Múzeum számára, így azok immár a nagyközönség 
számára is megtekinthetők.

Fiatal magyar tehetség az Arles-i 
Fotófesztiválon

A TOBE Galéria által támogatott Bartha Máté fotóművészt és dokumen-
tumfilm-rendezőt a Louis Roederer Discovery pályázaton 200 beérkezett 
pályázó közül választották ki, amelynek köszönhetően önálló kiállítás kere-
tében mutatkozhat be KONTAKT című projektjével a francia művészeti fesz-
tivál közönsége előtt. Fotósorozatában a magyar Honvédsuli által szervezett, 
önkéntesen látogatható nyári táborokat mutatja be, ahol a gyerekek egy hetet 
töltenek szigorú katonai fegyelemben. A látszólag nyugodt portrékból kirajzo-
lódik a kamaszkor ellentmondásos világa. Miközben a gyerekek erőszakhoz, 
fegyverekhez és háborúhoz fűződő viszonyát örökíti meg, ítélkezés nélkül, 
belülről próbálja megérteni a jelenséget. Társadalmilag is érzékenyítő fotói 
július 1. és szeptember 22. között láthatók az Arles-i Fotófesztiválon.
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A Forever Stamps című bélyegsorozat Ellsworth Kelly műveiből

Bartha Máté: KONTAKT I., 2018, fotó

Már biztosan tudjuk, ki volt a vevő
A műtárgyakkal foglalkozó szakoldal, az Artnet biztos forrásokra hivat-
kozva erősítette meg, hogy a 2017-ben a Christie’s árverésén elkelt (vélhe-
tően) Leonardo da Vinci-remekművet, a Salvator Mundit a szaúd-arábiai 
trónörökös, Mohammad 
bin Salman Szirén nevű 
luxusjachtján őrzik. 
A minden idők legdrá-
gábban, 450 millió 
dollárért elkelt festmé-
nyének hollétéről már 
az eladás óta folynak a 
találgatások, és sokan 
gyanították, hogy a 
Közel-Keletre került 
a műalkotás. Arról is 
kiszivárgtak informá-
ciók, hogy a művet 
hamarosan a nagykö-
zönség előtt is bemu-
tatják. A párizsi Louvre 
bejelentést tett, mely 
szerint a jövő évi nagy-
szabású Leonardo-
kiállításán meg fognak 
dönteni minden láto-
gatói rekordot. Ez való-
színűleg a Salvator 
Mundi jelenlétének lesz 
majd köszönhető.

Mauer Dóra önálló kiállí-
tása a Tate Modernben

Az augusztusban nyíló, ingyenesen megtekint-
hető tárlat egészen 2020. június 5-ig szerepel a 
neves londoni múzeum programjában. Maurer Dóra 
életművéből 35 alkotást állítanak ki, melyek jól 
tükrözik a művész koncepciózus művészetfelfo-
gását és számos művészeti ágban való kísérlete-
zését. Mauer az 50-es években grafikával foglalko-
zott, a 70-es években a fotó- és a filmkészítés felé 
irányult érdeklődése, és ugyanebben az évtizedben 
kezdett el geometrikus és absztrakt képeket is 
készíteni. Az átfogó tárlaton kiállított alkotások 
nagy része magángyűjteményekből érkezik.

Mauer Dóra: Hét elforgatás (önarckép), 1979, fotó, 20,5×20,5 cm
© Maurer Dóra

Leonardo da Vinci: Salvator Mundi, 1500 körül, 
olaj, fa, 45,4×65,6 cm
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Félig üres 
festékszóró
Alessandra Mattanza: Street Art

V a s s  n o r b e r t
Gabo Kiadó, Budapest, 2018, 256 oldal

„Szabad, vad, érzéki.” A Street art című 
kötet szerzője szerint az utcaművészet 
varázsa e hármassággal írható le legin-
kább. Nincs köztünk vita. Az Alessandra 
Mattanza által jegyzett, pazar kiállítású 
album mégis mintha a műfaj megszelídí-
téséről tenne inkább tanúbizonyságot.

A 70-es években tett volt még vona-
tokat fújni és a telefirkált szerelvények 
fotóival teli fanzine-okat fénymásolni, 
mostanra azonban nagyjából akkora 
kockázatot jelent az utcaművészet 
húzóneveit bemutató képeskönyvet 
kiadni, amekkorát egy legálfal összemá-
zolása. A Street art mára intézményesült 
főhősei légkondicionált loftlakásaik 
mélyén merengve, megengedő félmo-
sollyal gondolnak vissza kócos kamasz-
koruk csínytetteire. A végeredmény 
ettől még persze profi, de érezhető az 
adrenalindeficit is. Alessandra Mattanza 
könyve ezért – még ha szándéka nem 
is feltétlenül ez – mindenekelőtt az 
utcaművészet hipergyors és megmásít-
hatatlan kánonba kerüléséről tudósít.

A szerző előszavából megtudjuk, 
hova érdemes utaznunk, ha izgalmas 
festésekre vágyunk, az ezt követő para-
textust jegyző Chris Versteeg szövege 

pedig a szcénát bemutató legkorábbi 
kötetekről, riportfilmekről, illetve 
mostani periodikákról és online plat-
formokról szól. Aztán húsz, egyenként 
6-8 illusztrációval színesített kisportré 
következik ábécérendben Aryztól Vhilsig. 
A válaszokból úgy fest, a háttérinterjúk 
nagyjából azonos kérdések alapján 
készülhettek. (Kezdetek, rázós helyzetek, 
kedvenc színek [!], kifejezni vágyott 
mondandó, jövővíziók, ilyenek.)

A megszólalók zömmel angolszász 
és nyugat-európai férfiak, keletről 
vagy Dél-Amerikából származó alkotó 
csak mutatóba akad, női művészből is 
mindössze kettő. Hogy ez mennyiben 
reprezentálja az utcaművészettel 
foglalkozók technikai, nemek és 
kontinensek szerinti megoszlását, azt 
csak megsaccolni lehet, de ha már a 
szabadság a kulcsszó, a kvótakényszer 
béklyójának odahagyását végső soron 
üdítőnek is értékelhetjük.

Amiket ezek a derék emberek művészi 
hitvallás gyanánt elmondanak, az 
viszont bágyasztó. Szavaik egy woods-
tocki békeharc-filippika és egy szépség-
verseny-köszönőbeszéd idealizmusa 
mellé illenek. Antiimperializmustól 

antikapitalizmusig számtalan tagadó-
szóval találkozunk az ars poeticákban, a 
mérleg másik serpenyője pedig szociális 
érzékenységgel, az állatok jogainak 
szem előtt tartásával vagy a bolygónk 
ökoszisztémája iránti aggódással van 
tele. A felelősségérzet persze fontos, 
csak hát, mivel munkáikért eközben 
nagyvárosok önkormányzatainak, 
gigantikus kampánystáboknak, esetleg 
szponzoráltjaikat mosolyogva a 
halálba kísérő világmárkáknak 
állítanak ki csekkeket a művészek, 
finoman szólva is cinikus.

A kötetet végigolvasva az a benyomá-
sunk alakulhat ki, hogy az art world, 
a gazdaság és a politikum hatalmasai 
megnyerő modorban csavarták ki a 
csóró, fullcapes kingek kezéből a flakont, 
és bankjegykötegekkel tömték tele a 
zsebüket cserébe. Ezért előfordulhat, 
hogy időközben csorbul a jó nevű intéz-
ményekben fokozatot szerző writerek 
autonómiája az alkalmazott melók 
során. Megzabolázott kreativitásuk 
továbbra is széppé teszi ugyan városi 
tereinket, festékszóróik azért félig 
inkább már üresek.
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Ha a kötet élén és végén látható 
alkotásokra tekintünk, gondolhatnánk: 
különböző alkotók művei állnak elénk, 
hiszen a tematika, a forma, a technika, 
az anyag és leginkább az alkotói 
szemlélet egymástól távol esni látszik. 
Mert például az Alázkodók (1977) vagy 
a Vak (1970) egy tömbből faragott, a 
természet közegéből kimetszett, erőben 
dús, „csupakéz” figurái és a Romtornyok, 
a Csend-élet, a Bőrönd című sorozatok 
bronz és kő kisplasztikái egymással 
nehezen összevethetők. 

Ám fontosabb konstatálni: egy szobrász 
vándorútját kísérhetjük nyomon, amint 
a figurától egyre inkább távolodik, hogy 
az elvonatkoztató redukcióban leljen 
otthonra – az átmenet állomásairól a 
kötet lapjai meggyőző eligazítást nyúj-
tanak. Követik a szemlélet változását, 
annak útját, hogy téma és forma, anyag 
és technika miként juthatott el innen 
oda, vagyis a figurális „képszobroktól” 
a jelszobrokig. Mert végtére is kép, 
a testiséghez kötött és jel áll itt 
egymással szemközt a pályakezdeten 
és a jelenlegi ponton.

Életműkötet, az eddig végbevittek 
számbavétele, s mint ilyen: annak 
felmérése, hogy az alkotó honnan hová 
érkezett. A Dunaszerdahelyen élő és 
alkotó Lipcsey György szobrászművész 
életművét bemutató kiadvány ez utóbbi 
kérdésre viszonylag pontos válasszal 
tud szolgálni: elsősorban az életút egyes 
alkotóperiódusait gazdagon illusztráló 
képanyag révén, másrészt az alkotóról 
és alkotásairól megjelent írásművek 
(köztük költemények és tanulmányok, az 
alkotóval készült interjúk és miniesszék) 
révén. Utóbbiak jelenléte, aránya kissé 
túlzónak is tetszik, így a műalkotások 
fotói alkalmanként vetélkedni kénysze-
rülnek a hangsúlyokért. 

Egy œuvre legizgalmasabb kérdése 
rendre az, hogy mi a periódusváltások 
kiváltója, mozgatórugója. Miért kezd 
el a szobrász egy inkább lassan kiforró 
folyamat időleges végpontjaként 
megfontoltan másként gondolkodni 
tevékenységéről, a szobrászatról, miért 
vált anyagot, keretbe foglaló formát, 
témát vagy éppen technikát? És hogy 
a formai-tematikai váltás szemléleti 

következményeként jelenik-e meg, vagy 
éppen fordítva: az eseti-véletlenszerű 
vezet el a szemlélet újragondolá-
sához, s válik egy adott periódus 
megalapozó gondolatává?

Nos, mindezen felmerülő kérdésekre 
bőséges, különféle álláspontokat 
tükröző feleletkísérlet születik, termé-
szeténél fogva csak részleges – ám 
az életmű a képek és az írások révén 
összeáll. A pályakép, egy valóban 
jelentős, változásaiban egyre gyarapodó 
minőségeket képviselő szobrászéletmű 
hitelesen áll elénk: a további 
változások előzményeként.

A szemlélet 
vándora

Lipcsey: szobrok, rajzok, írások 
(szerk. Kulcsár Ferenc)

b a l á Z s  s á n D o r
Lipcsey Polgári Társulás, 2018, 263 oldal
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acb Galéria (VI. Király u. 76.)
Szarka Péter VI. 7. – VII. 26.

Augusztusban zárva
acb Attachment (VI. Eötvös u. 2.)
Gellér B. István VI. 7. – VII. 26.

Augusztusban zárva
acb NA (VI. Király u. 76.)
Szalay Péter VI. 7. – VII. 26.

Augusztusban zárva
Ari Kupsus Galéria

(VIII. Bródy Sándor utca 23/b)
Mario B. Raunio VII. 6–28.
Art9 Galéria (IX. Ráday u. 47.)
Lipcsey György VII. 9–26.
Vajdasági képzőművészek VII. 9–26.
Pittmann Zsófia VIII. 23. – IX. 6.
Artézi Galéria (III. Kunigunda útja 18.)
A valóság valóság? VI. 15. – VII. 10.

VII. 11-től IX. 13-ig zárva
Átrium Galéria (II. Margit körút 55.)
Rádóczy Gyarmathy Gábor VII. 5–26.
Wohlmuth Klaudia és Kőrösi András

VIII. 2–19.

B32 Galéria (XI. Bartók Béla u. 32.)
Soltész Melinda VI. 12. – IX. 12.
Dréher János VIII. 22. – IX. 13.
Biblia Múzeum (IX. Ráday u. 28.)
Párizs – Paris! V. 8. – IX. 21.
Budapest Galéria (III. Lajos u. 158.)
Horváth R. Gideon VII. 17. – VIII. 25.
Magyari Zsuzsa, Mézes Tünde, Takács 
Ádám, Varga Ádám VII. 17. – VIII. 25.
Új Budapest Galéria (IX. Fővám tér 11–12.)

Költözés miatt zárva
Capa Központ (VI. Nagymező u. 8.)
Bielik István VI. 4. – VII. 22.
Jacques Henri Lartigue VI. 7. – IX. 1.
Robert Capa 2019. XII. 31-ig
Centrális Galéria (V. Arany János u. 32.)
Kollektív álmok és burzsuj villák

V. 4. – IX. 15.
Csepel Galéria (XXI. Csete Balázs u. 15.)
Mikrokozmosz VI. 27. – VIII. 22.

Deák 17 Galéria (V. Deák Ferenc u. 17.)
Konok Tamás és Vásárhelyi Tamás

VI. 6. – VII. 12., VII. 15. és VIII. 11. között zárva
Deák Erika Galéria (VI. Mozsár u. 1.)
Hímzett történetek VI. 12. – VIII. 31.
Esernyős Galéria (III. Fő tér 2.)
IV. Óbudai Fotótárlat VII. 3. – VIII. 31.

Faur Zsófi Galéria (XI. Bartók Béla út 25.)
Gáti György és Ghyczy Dénesh

VI. 5. – VII. 18.
Fészek Galéria (VII. Kertész u. 36.)
Bánkuti András VI. 14. – VII. 28.
FISE Galéria (V. Kálmán Imre u. 16.)
Botos Balázs VII. 24. – VIII. 3.

VIII. 6. és 26. között zárva
Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum

(III. Kiscelli út 108.)
Barta Lajos V. 30. – IX. 22.
Tehnica Schweiz VI. 18. – VII. 14.

FUGA Építészeti Központ
(V. Petőfi Sándor u. 5.)

Hommage a Bauhaus VI. 6. – VII. 12.
Allan Siegel VI. 12. – VII. 12.
Gestetner stencilgép történeti kiállítás

VI. 20. – VII. 12.
Az építészeti tervrajz is műalkotás!

VII. 18. – VIII. 26.
Gaál Imre Galéria (XX. Kossuth L. u. 39.)
50. Tavaszi Tárlat V. 8. – VII. 20.

Augusztusban zárva
Godot Galéria (XI. Bartók Béla út 11.)

Júliusban és augusztusban zárva
Haas Galéria (V. Falk Miksa utca 13.)
Modern klasszikusok – klasszikus 
modernek XV. 2019. X. 5-ig

Hegyvidék Galéria (XII. Királyhágó tér 10.)
Brankovics Éva Kukucska VII. 11–27.

VII. 11. és VIII. 22. között zárva
Csóka Szilárd-Zsolt és Debreczeni Imre

VIII. 23. – IX. 7.

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum
(VI. Andrássy út 103.)

Made in Asia. Százéves a Hopp Múzeum
2019. V. 30. – 2020. VI. 30.

Inda Galéria (V. Király u. 34.)
Koleszár Adél, Szabó Liza és Zellei 
Boglárka Éva VI. 27. – VIII. 23.
Kahan Art Space Galéria

(VII. Nagy Diófa u. 34.)
Kecskés Orsolya VI. 13. – VII. 13.

VII. 14-től zárva

Karinthy Szalon (XI. Karinthy Frigyes út 2.)
Kőszeghy Flóra VII. 9–29.
K.A.S. Galéria (XI. Bartók Béla út 9.)
Palkó Tibor VII. 11. – VIII. 4.
Regős Anna VIII. 6–25.
Nagy Lea és Petőcz András VIII. 28. – IX. 9.
Kassák Múzeum (III. Fő tér 1.)
re:flex. Kortárs tervezőgrafikai értelmezések 
a Bauhaus nyomán VI. 1. – IX. 1.

Kálmán Makláry Fine Arts
(V. Falk Miksa u. 10.)

Kucsora Márta VI. 27. – VII. 19.

Kisterem (V. Képíró utca 5.)
Listing VIII. – csoportos kiállítás

VI. 20. – VII. 31.
Augusztusban zárva

Klebelsberg Kultúrkúria
(II. Templom u. 2-10.)
Júliusban és augusztusban zárva

KOGART Ház (VI. Andrássy út 112.)
Csernus Tibor V. 8. – VIII. 31.
Ludwig Múzeum (IX. Komor M. u. 1.)
Westkunst. Ostkunst

2017. VIII. 1. – 2019. XII. 31.
Bauhaus100 IV. 10. – VIII. 25.
A Leopold Bloom Díj döntősei VI. 16. – VIII. 25.
Király Tamás VII. 12. – IX. 15.
Mai Manó Ház (VI. Nagymező u. 20.)
Eric Kessels V. 22. – VIII. 28.
Szergej Prokudin Gorszkij VIII. 28. – X. 6.
Magyar Nemzeti Múzeum

(VIII. Múzeum krt. 14-16.)
Közös időnk – 1989 I. 22. – XII. 30.
Kötődések IV. 2. – IX. 30.
Kő/papír/freskó VI. 21. – IX. 1.
Magyar Nemzeti Galéria

(I. Szent György tér 2.)
Bauhaus100. Absztrakt Revü

III. 28. – VII. 28.
Minden múlt a múltam IV. 17. – VIII. 25.
Rembrandt 350 VI. 8. – IX. 22.
Camera Lucida VI. 22. – VIII. 25.
A szürrealista mozgalom Dalítól 
Magritte-ig VI. 28. – X. 20.
MAMŰ Galéria (VII. Damjanich u. 39.)
Környezet–Környezet VII. 5–26.
Fatális lehetőség VIII. 9–30.
MET Galéria (XI. Bölcső u. 9.)
Olena Golub VII. 8–31.
Ady-betűpoétikák VIII. 1–22.

MKE – Barcsay Terem
(VI. Andrássy út 69-71.)

Best of Diploma 2019 VII. 3–26.
Augusztusban zárva

MKE – Parthenon-fríz Terem
(VI. Andrássy út 69-71.)
Júliusban és augusztusban zárva

MissionArt Galéria (V. Falk Miksa utca 30.)
VII. 22-től VIII. 25-ig zárva

Molnár Ani Galéria (VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Radenko Milak és Roman Uranjek

VI. 27. – X. 5.

Műcsarnok (XIV. Dózsa György u. 37.)
TÉR / / / ERŐ IV. 26. – VIII. 25.
Guillermo Kahlo VI. 21. – IX. 22.
Máriási Masznyik Iván VII. 10. – IX. 22.
Osztrák Kulturális Fórum

(VI. Benczúr utca 16.)
Határesetek VIII. 31-ig
Óbudai Társaskör Galéria

(III. Kiskorona u. 7)
Júliusban és augusztusban zárva

Petőfi Irodalmi Múzeum
(V. Károlyi Mihály u. 16.)

Önarckép álarcokban 2018. V. 15. – 2019. VI. 2.
A föltámadás szomorúsága

2019. I. 25. – 2020. I. 5.
Csáth – A varázsló halála

2019. IV. 30. – 2020. V. 31.
Platán Galéria (VI. Andrássy út 32.)
Marian Kołodziej VI. 13. – VII. 26.
Marianna Oklejak VIII. 1–30.
Saxon Art Gallery (VI. Szív u. 38.)
PUSE – Új magyar innováció az Európai 
Unió oktatásában VII. 11. – IX. 4.
Semmelweis Szalon (VIII. Üllői út 26.)
Bárány Terézia és Koppány Attila

VI. 21. – IX. 17.
Stúdió Galéria (VII. Rottenbiller u. 35.)

Júliusban és augusztusban zárva
Széphárom Közösségi Tér (V. Szép u. 1/B.)
Asztal Társaság VII. 4 – VIII. 31.
Tobe Gallery (VIII. Bródy Sándor u. 36.)
LIGHT VI. 26 – VIII. 24. (előzetes bejelentkezéssel 
látogatható)
Vasarely Múzeum (III. Szentlélek tér 6.)
OSAS: Aboutness VI. 3. – IX. 22.
Holdmúzeum 1969 VI. 14. – IX. 22.

Vigadó (V. Vigadó tér 2.)
Kárpáti Tamás V. 3. – VII. 21.
Aranydiplomások kiállítása V. 8. – VII. 21.
Mestermunkák – iparművészeti és 
tervezőművészeti kiállítás V. 9. – VII. 21.
Az MMA Képzőművészeti Tagozatának 
díjazottjai 2017–2018 VIII. 23. – IX. 22.
Textile Art of Today VIII. 24. – IX. 22.
Viltin Galéria (VI. Vasvári Pál u. 1.)
Fülledt szerda délutáni fény VII. 10. – VIII. 10.

Vízivárosi Galéria (II. Kapás u. 55.)
Fiatal Szentendre VI. 26. – VII. 24.

Augusztusban nyári szünet
Ybl Budai Kreatív Ház (I. Ybl Miklós tér 9.)
Öntárgyiasítás, női pozíciók VII. 4. – VIII. 7.
Bölcsőben őrzött magyar nyelv VIII. 15–25.

Balatonfüred
Vaszary Galéria (Honvéd u. 2-4.)
Cilinder és zokni 2019. III. 16. – 2020. I. 5.
Az éltető víz VI. 15. – XI. 17.

Balassagyarmat
Szerbtemplom Galéria (Szerb u. 5.)
Kacsó Fugeçu IV. 1. – VII. 25.
Horváth Endre Galéria

(Rákóczi fejedelem út 50.)
XXXII. Balassagyarmati Nyári Tárlat

VI. 15. – VIII. 22.
Benkő Cs. Gyula VIII. 31. – X. 24.

Debrecen

Hal Köz Galéria (Hal köz tér 3.)
Tavasz III. 1. – VII. 27.

MODEM (Baltazár Dezső tér 1.)
Hangfegyverek V. 25. – VIII. 4.
b24 Galéria (Batthyány u. 24.)
Nagy Gabriella VI. 14. – VII. 20.

Dunaújváros
ICA-D (Vasmű út 12.)
Fekete fény VII. 20. – VIII. 23.

Győr
Esterházy-palota (Király u. 17.)
Utak a tudattalanba VI. 21. – IX. 30.
Rómer Flóris Művészeti és Történeti 
Múzeum (Király u. 17.)
Magyarok Párizsban – Válogatás a 
Rechnitzer-gyűjteményből V. 30. – VII. 21.

Hódmezővásárhely
Tornyai János Múzeum

(Dr. Rapcsák András út 16-18.)
Tornyai János V. 28. – IX. 15.
Alföldi Galéria (Kossuth tér 8.)
Kass János VI. 12. – VII. 21.

Kápolnásnyék
Halász-kastély (Deák Ferenc utca 10.)
19. századi magyar festészet a Kovács 
Gábor-gyűjteményben VII. 20. – XI. 17.

Kaposvár
Vaszary Képtár (Nagy Imre tér 2.)
Szinyei Merse Pál V. 17. – VIII. 14.

Miskolc

Miskolci Galéria, Rákóczi-ház (Rákóczi u. 2.)
Szalay Lajos VI. 22. – IX. 28.
Miskolci Galéria, Feledy-ház (Deák tér 3.)
Pazár Éva V. 30. – IX. 7.
Petró-ház (Hunyadi u. 12.)
Szász Endre 2018. V. 10. – 2019. IX. 30.

Nyíregyháza
Pál Gyula-terem (Vay Á. krt. 18.)
Erdős Attila VI. 7. – VII. 20.
Válogatás a Nyíregyházi Nemzetközi 
Fametsző Művésztelep gyűjteményéből

VII. 25. – VIII. 16.
Gabulya Márta, Balogh Géza, Boros György

VIII. 24. – X. 10.
Városi Galéria (Selyem utca 12.)
Orosz István VI. 28. – VII. 27.
Válogatás a Nyíregyházi Városi Galéria 
Képzőművészeti Ösztöndíjasainak 
gyűjteményéből VII. 31. – VIII. 31.

Paks
Paksi Képtár (Tolnai utca 2.)
Baksa Soós János VI. 21. – VIII. 10.

Pécs

Pécsi Galéria (Széchenyi István tér 10.)
Vály Sándor VI. 22. – VII. 21.
Szombathy Bálint VII. 26. – VIII. 25.
Hommage à BAUHAUS 100 VIII. 30. – IX. 29.

m21 Galéria (Zsolnay-negyed)
Munkácsy Mihály V. 17. – XI. 10.
Kemence Galéria (Major u. 21.)
Gátonyiné Csicskár Andrea, Bauer Péter és 
Zahn Ria VII. 9. – VIII. 4.
Nádor Galéria (Széchenyi tér 15.)
Ház VII. 4–19.
Janus Pannonius Múzeum (Papnövelde u. 5.)
Arczok és láthatárok 2019. XI. 10-ig
Kép-mozgások VI. 20. – IX. 15.

Szeged
REÖK-palota (Tisza L. krt. 56.)
XL. Nyári Tárlat V. 24. – VII. 14.
Bob Dylan VII. 26. – IX. 22.

Szentendre
Ferenczy Múzeum (Kossuth Lajos u. 5.)
Magyar szürrealizmus V. 26. – IX. 1.
MűvészetMalom (Bogdányi út 32.)
Dmitrij Kavarga V. 25. – IX. 15.
Nagy Kriszta V. 25. – IX. 1.
Eva Schlegel V. 25. – IX. 1.
Csurka Eszter V. 25. – IX. 1.
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Czóbel Múzeum (Templom tér 1.)
Wanted – Czóbel elveszett művei

2019. IV. 7. – 2020. IV. 12.
Újragondolt Czóbel 4.0

2019. IV. 26. – 2020. IV. 12.
Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.)
A Szentendrei Teátrum (1969–2019)

V. 25. – IX. 1.
Kmetty Múzeum (Fő tér 21.)
Kmetty János 2020. I. 19-ig
MANK Galéria (Bogdányi utca. 51.)
ArtScience – Szentendre VII. 10. – VIII. 25.
TáncKépek VIII. 28. – IX. 22.
Szentendrei Régi Művésztelep

(Bogdányi utca. 51.)
Szobrok a kertben VI. 21. – IX. 27.
ÚjMűhely Galéria (Fő tér 20.)
Pataki Ferenc VI. 19. – VII. 14.
Jávor Piroska VII. 17. – VIII. 11.
Kortárs ékszer VIII. 14. – IX. 15.

Székesfehérvár
Pelikán Galéria (Kossuth Lajos u. 15.)
Csizik Balázs VIII. 16. – IX. 20.
Városi Képtár, Deák Gyűjtemény (Oskola u. 10.)
Deák Dénes gyűjteménye IX. 22-ig
Szent István Király Múzeum – Csók István 
Képtár (Bartók Béla tér 1.)
Híresek és képek. Modern irányzatok a 
magyar fotográfiában V. 24. – IX. 8.

Szombathely
Szombathelyi Képtár (II. Rákóczi Ferenc u. 12.)
Válogatott művek a képtár gyűjteményéből

2019. II. 20-tól
Tihany

Kogart Tihany (Kossuth Lajos utca 10.)
Kondor Béla VI. 15. – XI. 15.

Veszprém
Csikász Galéria (Vár u. 17.)
Julian Schnabel VII. 13. – X. 5.
Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény

(Vár u. 3–7.)
Tót Endre VI. 29. – X. 26.
Dubniczay-palota – Várgaléria (Vár utca 29.)
Szalay Péter VII. 5. – IX. 15.

AusztriA
Bécs

Jan van Eyck 3 műve Kunsthistorisches 
Museum, VII. 10. – X. 20.
Sean Scully Albertina, IX. 8-ig
Nitsch: Színterek Albertina, VIII. 11-ig
Vidéken élni KunstHaus, VIII. 25-ig
Gelatin és Liam Gillick Kunsthalle, VII. 
5. – X. 6.
Szédülés MUMOK, X. 26-ig
Kortárs nepáli művészet 

Weltmuseum, XI. 6-ig

Attersee Belvedere 21, VIII. 18-ig
Kiki Smith Unteres Belvedere, IX. 15-ig
Biennálé a változásért MAK, X. 6-ig
A vörös Bécs, 1919–1934

Wien Museum, I. 19-ig
Graz

Összekötve Kunsthaus, X. 20-ig
A nyaram a te teled Kunstverein, VIII. 1-ig

Krems
Jegy a Holdra Kunst.Halle, VII. 14. – XI. 3.

BElgiuM
Brüsszel

Wim Delvoye
Musée Royaux des Beaux-Arts, VII. 21-ig

Az afrikai művészet mint filozófia
BOZAR, X. 6-ig

A 12. időzóna. Kortárs orosz művészet
BOZAR, X. 8-ig
csEhország
Brünn

Laterna magica: dekonstrukció és 
aktualitás Dům umeni, VII. 28-ig

Prága

Józef Šima NG Valdštejnská, VII. 28-ig
Giacometti NG Veletrzny, VII. 18. – XII. 1.
Hideg lehelet Rudolfinum, VIII. 11-ig
Tartós bajok MeetFactory, IX. 8-ig

dániA
Koppenhága

Bonnard Ny Carlsberg Glyptothek, IX. 22-ig
Patricia Piccinini Arken Museum, IX. 8-ig
Pipilotti Rist Louisiana, IX. 22-ig

EgYEsült állAMok
Chicago

Manet és a modern szépség
Art Institute, IX. 1-ig
Denver

Komoly játékok. Dizájn az 50-es években 
(tbk. Zeisel Éva) Art Museum, VIII. 25-ig

New York
Basquiat és a fekete identitás

Guggenheim, XI. 6-ig
Ragnar Kjartansson Met, IX. 21-ig
Apollo múzsája: a Hold Met, VII. 3. – IX. 22.
Whitney Biennálé Whitney, IX. 22-ig
Sci-fi és művészet

Queens Museum, VIII. 18-ig
Csoportképek Morgan Library, VIII. 18-ig

frAnciAország
Lille

Delphine Seyrig és a feminista videó
LaM, VII. 5. – IX. 22.
Marseille

Erwin Wurm
Musée des Beaux-Arts, IX. 15-ig
Párizs

A hettiták Louvre, VIII. 12-ig
Őstörténet és modern művészet

Centre Pompidou, IX. 16-ig
Harry Shunk – Kender János

Centre Pompidou, VIII. 5-ig
A fekete modell Musée d’Orsay, VII. 21-ig
Berthe Morisot Musée d’Orsay, IX. 22-ig
A Hold Grand Palais, VII. 22-ig
A romantika Párizsa Petit Palais, IX. 15-ig

Hátsó oldal Musée Bourdelle, VII. 6. – XI. 17.
A Bührle-gyűjtemény Manet-tól Picassóig

Musée Maillol, VII. 21-ig
hollAndiA
Amszterdam

Maria Lassnig Stedelijk, VIII. 11-ig
Walid Raad Stedelijk, X. 13-ig
Louise Bourgeois Rijksmuseum, XI. 3-ig
E. Jemison – S. Young De Appel, IX. 10-ig

Hága
Rembrandt és a Mauritshuis

Mauritshuis, IX. 15-ig
Rotterdam

Utcai álmok. Hiphop és divat
Kunsthal, IX. 15-ig

Joana Vasconcelos: Tükröd vagyok
Kunsthal, VII. 20. – XI. 12.
horvátország
Zágráb

Vág, ragaszt. A kollázs a közép-európai 
művészetben (több magyar művész)

Museum of Contemporary Art, VIII. 14-ig
írország
Dublin

Sorolla és a fény
National Gallery, VIII. 10. – XI. 3.
lEngYElország
Krakkó

Természet és művészet MOCAK, IX. 29-ig
Łódz

Marek Chlanda Muzeum Sztuki, X. 13-ig
Varsó

Elidegenedések
Zachęta, VII. 13. – IX. 29. Vérrel festve. 
Vágyak a kortárs művészetben
Museum of Contemporary Art, VIII. 11-ig
luxEMBurg
Luxembourg

Testfikciók MNHA, IX., 29-ig
nAgY-BritAnniA
Edinburgh

A kollázs 400 éve National Gallery, X. 27-ig
London

Munch: szerelem és szenvedés
British Museum, VII. 24-ig

Manga British Museum, VIII. 26-ig
Leonardo-rajzok The Royal Collection, X. 11-ig
Van Gogh és Anglia Tate Britain, VIII. 11-ig
Goncsarova Tate Modern, IX. 8-ig
Maurer Dóra

Tate Modern, VIII. 5. – 2020. VII.5.
Takis Tate Modern, VII. 3. – X. 27.
Csókold meg a nememet! Gender és 
művészet Hayward Gallery, IX. 9-ig
Cindy Sherman

National Portrait Gallery, IX. 15-ig
Az út mögött Saatchi Gallery, VII. 24-ig
Bartolomeo Barrejo National Gallery, IX. 2-ig

Manchester
Kortárs muszlim nőművészek

Whitworth Art Gallery, XI. 10-ig
néMEtország
Berlin

Mogul miniatúrák
Pergamonmuseum, VIII. 11-ig

Klee és az absztrakció
Museum Berggruen, IX. 1-ig

Gustave Caillebotte
Alte Nationalgalerie, IX. 15-ig

Emil Nolde és a nemzetiszocializmus
Hamburger Bahnhof, IX. 15-ig

Moholy-Nagy és az új tipográfia
Kunstbibliothek, VIII. 29. – IX. 15.

Lynn Chadwick Georg Kobe Museum, IX. 15-ig
Bonn

Goethe
Kunst- und Ausstellungshalle, IX. 13-ig
Braunschweig

Csoportok Kunstverein, VIII. 25-ig
Bréma

A brémai muzsikusok Kunsthalle, IX. 1-ig

André Thomkins Weserburg, VIII. 11-ig
Düsseldorf

Ai Weiwei Kunstsammlung NRW, IX. 1-ig
Frankfurt

A nagy zenekar. Zenélő szobrok
Schirn, IX. 8-ig
Hamburg

Hiper! Művészet és zene
Deichtorhallen, VIII. 4-ig

Az anyag metamorfózisa
Museum für Kunst und Gewerbe, XI. 3-ig
Köln

Fiona Tan Museum Ludwig, VIII. 11-ig
München

Caravaggio és Európa
Alte Pinakothek, VII. 21-ig

Koloman Moser Villa Stuck, IX. 15-ig
Sao Paulo – társadalmi struktúrák

Pinakothek der Moderne, IX. 8-ig
Stuttgart

Várostervezés a Bauhaustól máig
Staatsgalerie, X. 20-ig
olAszország
Firenze

A férfidivat Pitti, IX. 29-ig
Tony Cragg Boboli, X. 27-ig

Róma
Lucio Fontana Galleria Borghese, VII. 28-ig
Elveszett világ MAXXI, IX. 1-ig

Jeff Bark Palazzo delle Esposizioni, VII. 28-ig
Velence

58. Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé
Arsenale, Giardini és más helyszínek, 
XI. 24-ig

Arshile Gorky Ca’Pesaro, IX. 22-ig
Luc Tuymans Palazzo Grassi, I. 6-ig
Yun-Hyong-Keun Museo Fortuny, XI. 24-ig
Adrian Ghenie Palazzo Cini, XI. 18-ig

oroszország
Moszkva

A Scsukin-gyűjtemény
Puskin Múzeum IX. 15-ig

A Vuitton-gyűjtemény
Puskin Múzeum, VII. 25-ig

Repin Tretyakov Képtár, VIII. 18-ig
PortugáliA
Lisszabon

Az arc története – variációk Beltingre
Museo Berardo, IX. 15-ig

roMániA
Brassó

Kortárs textilek Muzeul de Artă, VII. 9. – IX. 29.
Bukarest

A Renault művészeti gyűjteménye
MNAC, VII. 20-ig

Raphael Zika MNAC, VIII. 18-ig
Kolozsvár

WorldPress Photo Muzeul de Artă, VII. 3–21.
Nagyszeben

Grafikák Klimttől Picassóig a Serban-
gyűjteményből Brukenthal Museum, VIII. 30-ig

Sepsiszentgyörgy
Nagy Pál emlékkiállítása EMÜK, VII. 10-ig
Daczó Edit EMÜK, VII. 26-ig
Természet Magma, VIII. 16-ig

sPAnYolország
Barcelona

Quantum CCCB, IX. 24-ig

Feminizmusok! CCCB, VII. 19. – XII. 1.
A kolonialista örökség perspektívái

MACBA, X. 20-ig
Bilbao

Jenny Holzer Guggenheim, IX. 9-ig
Madrid

Velázquez, Rembrandt, Vermeer: 
párhuzamos víziók Prado, IX. 29-ig
Fra Angelico és a firenzei reneszánsz

Prado, IX. 15-ig
Madridtól a Holdig

Fundación Telefónica, XI. 17-ig
svájc
Bázel

A kubizmus kozmosza
Kunstmuseum, VIII. 18-ig

William Kentridge Kunstmuseum, X. 13-ig
Rudolf Stingel Fondation Beyeler, X. 6-ig

Bern
Extázis Zentrum Paul Klee, VIII. 19-ig
Holdfény. Festmények és rajzok

Kunstmuseum, X. 27-ig
Winterthur

Fagyott gesztusok Kuntmuseum, VIII. 18-ig
Zürich

Matisse – metamorfózisok
Kunsthaus, VIII. 30. – XII. 8.

Stephen Willats Migros Museum, VIII. 18-ig
svédország
Göteborg

Toni Wrånes Kunstmuseum, VIII. 25-ig
Stockholm

Arthur Jafa Moderna Museet, IX. 8-ig
Asszonyok a szomszédban

Kulturhuset, VIII. 11-ig
szlovákiA
Besztercebánya

Romaábrázolások a szlovák művészetben 
(tbk. Mednyánszky)

Stredoslovenská galéria, IX. 15-ig
Kreativitás és forradalom (tbk. Bortnyik)

Stredoslovenská galéria, IX. 10-ig
Dunaszerdahely

25 éves a galéria
Kortárs Magyar Galéria, VII. 5. – IX. 1.
Érsekújvár

Szia, művészet! Galéria E. Zmetáka, VIII. 12–16.
Kassa

A mint animátor Kunsthalle, VII. 12. – IX. 29.
Nagyszombat

Robogó. Fiatal cseh, szlovák és magyar 
művészek Galéria Jana Koniarka, VIII. 25-ig

Nyitra

A szlovákok „igazi” története
Nitrianská galéria, VIII. 31-ig
Pozsony

Közép-európai avantgárd 1908–1928
Galéria mesta, Mirbach-palota, X. 27-ig

Mednyánszky László
Galéria Nedbálka, IX. 27-ig

Petr Weisz-Kubinčan SNG, XI. 10-ig
szlovéniA
Ljubljana

Déli konstellációk MSUM, IX. 10-ig
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Mi volt a nyáron? Művésztelepi körkép

Műteremházak, alkotói közösségek Budapesten és környékén

Elméleti melléklet a képzőművészeti oktatásról

Számunk szerzői
BAlAjthY BoglárkA egyetemi hallgató (ELTE)

BAlázs sándor művészeti író

Bordács AndrEA esztéta, műkritikus, kurátor, 
az ELTE SEK docense

csAtlós judit kulturális antropológus, kurátor, 
a Kassák Múzeum munkatársa

csErhAlMi lucA esztéta

dudás BArBArA művészettörténész, 
az MTA BKK Művészettörténeti Kutatóintézet munkatársa, 
Kállai Ernő-ösztöndíjas

fArkAs zsuzsA művészettörténész,  
a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa

kEMEnEsi zsuzsAnnA kommunikációkutató

kEsErü kAtAlin művészettörténész,  
az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Károli Gáspár 
Református Egyetem professor emeritusa

MErkl MártA művészettörténész

Mészáros flórA művészettörténész, 
a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa

révész EMEsE művészettörténész, 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense

rózsA t. EndrE művészeti író, 
a Magyar Rádió nyugalmazott főmunkatársa

sErEs szilviA esztéta

soMosi ritA művészettörténész

vArgA tündE irodalomtörténész, esztéta, az MKE docense

vAss norBErt művészeti író, kritikus, szerkesztő

hAlász PétEr tAMás: Hard age, 2019, installáció, rétegelt nyír, balták, plexi, LED-szalag, akrilfesték, Arduino vezérlés, 100×100×30 cm



A Magyar Művészeti Akadémia székháza, Pesti Vigadó,
Földszinti és alsó szinti kiállítótér (1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

2 019.  J Ú N I U S  6 .  –  J Ú L I U S  21.

A  K I Á L L Í TÁ S  K U R Á T O R A I :
Nagy Mari textilművész, a Népművészet Mestere, MMA nem akadémikus tagja és

Vidák István textilművész, a Népművészet Mestere, MMA rendes tagja

minden, ami művészet
mma.hu

„NAPKELE� ŐL – NAPNYUGATIG” 
nemzetközi nemezművészeti kiállítás

Egy ősi mesterség újjászületésének 40. évfordulója

Online hangoskönyv

Arany János legszebb versei kiváló színészek 
előadásában, levelezések a korszak 
meghatározó személyiségeivel.

hallgatniaranyt.hu
Hallgatni Aranyt!

arany-túra
• Arany János életének legfontosabb helyszínei.
• Fotó, film- és hangfelvétel, helyszíni tudósítások.
• Interaktív térkép.

RAdvány

nAgyszAlontA

vác
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• Fotó, film- és hangfelvétel, helyszíni tudósítások.
• Interaktív térkép.

RAdvány

nAgyszAlontA

vác



jú
liu

s-
au

gu
sz

tu
s

július-augusztus 72019

20
19

7

NEMZETKÖZI KORTÁRS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI VÁSÁR

2019. OKTÓBER 3-6.
MILLENÁRIS PARK

www.artmarketbudapest.com
www.facebook.com/ArtMarketBudapest
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Art Capital az álmok jegyében
Mentés másként: a Fortepan-gyűjtemény

Nemzetközi terep: Velence, Bázel
Ember a holdon

Lételméleti barangolások a modernitás romjain
Az aktmodell mint munkatárgy

10 éves a FUGA
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