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TartalomKedves Olvasók!
A zaj növekedésével a figyelem lehetőségei 
csökkennek. A jelenkor ambientjéből, ebből a 
végtelen hírfolyamból csupán állításokat tud 
kinyerni az egyén, de a teljes képig nem jut el. 
Mielőtt pedig teljesen szétesne az e-mail-hul-
lámfürdőben edzett individuum, új perspektívák 
keresésébe fog.

Jelen lapszámunk Hiperfókusz című blokk-
jában az olvasó a rajzot és festészetet precízi-
ós tevékenységként űző alkotók elemzésétől 
a képfelületet tematizáló monokróm festészet 
konceptuális olvasatán keresztül jut el a kísérle-
ti film és a képzőművészet kategóriáinak köztes 
tartományában létrejövő, felforgató művekig, de 
szó esik a Netflix-élménnyel fémjelzett korban 
megváltozó befogadói tapasztalatról és a figye-
lem ellehetetlenedéséről is. A határterületek fe-
szegetésének elméleti vonatkozásait Kőszeghy 
Flóra írása fűzi tovább, melyben az építészetnek 
a digitalitás által áthangolt kilátásait elemezi.

Az új művészeti intézményeket bemutató so-
rozatunkban most a Q Contemporary nemzet-
közi szinten működő projektjébe nyerhetünk 
betekintést. Ezenkívül a Várfok Galéria jubileu-
mi bemutatóján, Soós Nóra egyéni kiállításán, a 
Laci & Balázs művészduó fanyar humorú tárla-
tán és Bánki Ákos legújabb munkáit felvonultató 
kiállításán is körbevezetjük az olvasót. 

Lapszámunkban a művészeti szcéna tágabb 
horizontjára is ráirányítjuk a figyelmet: a mú-
zeum intézményének pandémia utáni, globális 
perspektíváiról Szántó Andrással beszélgettünk. 
Sípos László problémafelvető írása a digitális 
térben újradefiniált múzeumi lehetőségekre fó-
kuszál, végül Török Judit cikke következik az 
Arte Selláról, mely a befogadói élményt zöld 
környezetbe és napfénybe helyezi.

Elméleti mellékletünk a 90-es évek különböző 
előjelű valóságrétegeibe enged bepillantást sze-
mélyes vallomások, visszaemlékezések és kuta-
tások nyomán. Egyes szövegek rázoomolnak a 
90-es évek délszláv háborúinak idején súlyosan 
traumatizált társadalom összetett kérdéseire, 
majd feloldódásként olyan popkulturális tapasz-
talatok kerülnek terítékre, amelyek a nosztalgia 
és a minden korábbinál tempósabban átalakuló 
társadalmi és mediális tér feszültségének dina-
mikáját rajzolják ki.

A szerkesztőség

A borítón 
Walmor CORRÊA:  
Atlas de Anatomia: 
Capelobo (részlet), 
2007, vegyes technika, 
papír, 180×110 cm
A művész jóvoltából

Christian BOLTANSKI:
Monument, 1984, 26 db vörös és 
egy db antracitszürke fotográfia, 
ezüstzselatin-nyomat, fémkeret, 

5 db villanykörte,                                 
105×198 cm

A művész és a Marian Goodman 
Gallery jóvoltából

HUNGART © 2021
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FISCHER Judit: Ami szép, az szép, 
kiállítási enteriőr, Kisterem, 2021
Fotó: Tóth Dávid

Ami szép, 
az szép
Fischer Judit  

egyéni kiállítása 
Kisterem,  
2021. március 19-ig

Fischer Judit a Kisteremben 
rendezett kiállításán legújabb 
akvarellfestmé nyeit, papír fűzés -
sel készült képeit és egy nagy 
méretű textilmunkát mutat be. 
Az Ami szép, az szép című tár-
laton látható akvarellsorozat 
középpontjában Fischer eddigi 
munkásságának folytatásaként 
a mindennapi tárgykultúra ele-
mei – játékok, ételek, növények, 
termések és a fogyasztói kultúra 
tömeggyártásban létrehozott, 
majd rövid használat után ki-
dobásra ítélt kellékei – állnak, 
melyeket a művész évek óta 
egy etnográfus módszertaná-
hoz hasonlóan megfigyel, so-
rozatba rendez és aprólékosan 
megfest, ezáltal megragadva 
azok karakterét és narratíváját. 
A kis méretű festmények mel-
lett a kiállításon látható papír-
fűzés-sorozat szintén Fischer 
közvetlen környezetét rögzíti 
pixelszerű, absztrahált tájképek 
formájában, melyek száltechni-
kája jelenti a kapcsolatot a fes-
tett képek és a kiállítás központi 
eleme, egy kézzel készült, cso-
mózott subaszőnyeg között. 

RÉDLING Hanna: Vanilla Room, 2020, 
giclée-nyomat, 56×70 cm

Néha az 
óceánnal 
merülök
Csoportos kiállítás 
Deák Erika Galéria,  
2021. március 26-ig

A Deák Erika Galéria négy fiatal 
alkotó, Kalán Viktória, Kárándi 
Mónika, Rédling Hanna és Szte-
fanu Marina legfrissebb munkáit 
állítja ki. A galéria néhány hétre 
egy varázslatos, futurisztikus 
kertté változik, ahol a David  
Lynch Dűnéjének kietlen pusz-
tasága olvad egybe az oázisok 
édenkertszerű bujaságával. Eb-
ben a térben találkozik az elár-
vult női test, a vizet keresgélő 
virágszál és a saját környezetét 
újrateremtő és azt rózsaszín 
álomba burkoló képzelet vilá-
ga. A kiállítás címe alapvetően a 
jövőkép nélküli kortárs valósá-
gokra és az azzal szemben meg-
jelenő elvágyódás és nosztalgia 
simulékony érzetegyüttesére 
utal. Múltunk fontos attribútu-
mai a szemünk láttára tűnnek 
el és válnak emlékekké, az em-
ber pedig egyre kilátástalanabb 
küzdelmet folytat az eddig is-
mert élet megőrzéséért. 

BARTL József: Gyűjtemény,  
1994, olaj, vászon, 50×50 cm
Fotó: Deim Péter

Ultramarin 
struktúrák
Válogatás Bartl  

József alkotásaiból 
Faur Zsófi Galéria,  
2021. március 1–31.

Bartl József 1972-től a Szent-
endrei Régi Művésztelep tag-
jaként kapcsolódott be Szent-
endre sokrétű művészeti életébe 
olyan mesterek támogatásával, 
mint Kmetty János és Ilosvai 
Varga István. Nagy hatást azon-
ban mégsem a posztnagybányai 
törekvések gyakoroltak rá, ha-
nem a Korniss Dezső és Bálint 
Endre által képviselt képépí-
tő módszer. Bartl a népművé-
szeti gyűjtőutakon megismert 
népi tárgyak díszítőmotívumait 
(tímárjel, szív, tulipán, kereszt, 
baba) jeleníti meg festményein; 
az autentikus közegükből ki-
szakított jelképeket sajátos geo-
metrikus rendszerbe helyezi, s 
ezáltal egyfajta szimbólumtárat 
vagy „jelképkatasztert” hoz lét-
re belőlük. A Bartl-művek esz-
szenciáját a motívumok variál-
hatósága, a ritmikai képleteket 
megrajzoló formaelmozdulások, 
az egymásra montírozott transz-
parens síkok, az organikus jelek 
geometrikus terekbe való be-
illesztése jelenti.

Kiállítási enteriőr BÖRÖCZ András,  
RÁCMOLNÁR Sándor, ALTORJAI  
Sándor és ZOLTÁN Sándor műveivel

A feketéről 
Első Magyar Látványtár, Diszel, 
2021. április 5-ig

Régen – legalábbis jól esik így 
gondolni – egyszerűbb volt a 
világ. Egyszerűbb volt róla feke-
tén-fehéren gondolkodni, meg-
nyilatkozni. Vagy csak „eladni” 
volt egyszerűbb – kinyilatkozta-
tásként akár – a fekete-fehéret? 
Akárhogyan is, ez az anakro-
nisztikus jelenség a maga lesújtó 
eredményességével együtt nagy 
túlélőnek bizonyult. Viszont 
van egy széles pálya, gazdag és 
színes, érzékeny világ – a kép-
zőművészet végtelenje –, amely-
ben mindig születtek, születnek 
érvényes megnyilatkozások: 
világos, kerek fekete-fehérek. 
E színviszony más természetű, 
mint a legősibb páros, a fény-ár-
nyék ereje; míg azok nincsenek 
egymás nélkül, a fekete megáll 
magában, és megáll a fehér is – 
viszont láthatóan élvezik egymás 
társaságát.

Az Első Magyar Látványtár 
megpróbálja szóra bírni a feke-
tét. A vallatásnál nélkülözhetet-
len segítségére siet és egyben a 
„vallomás” koronatanúja a min-
dentudó fehér. A látogatók gaz-
dagon árnyalt feketére számít-
hatnak, és megbízható fehérre.
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MELKOVICS Tamás: Blue kit, 2020, 
tömbösített és faragott MDF-lemez,  
60 elemből felépülő, változó méretű 
kompozíció

Az elmúlt évben világunk talán 
végérvényesen megváltozott. 
Paradox módon egyetlen bizo-
nyosságunk: a bizonytalanság.  
A járványügyi korlátozások mi-
att a tavalyi Derkó-tárlatunkat 
már az online térben való be-
mutatkozások, rendezvények 
kísérték. A Műcsarnok jelen 
helyzetben is – ragaszkodva 125 
éves tradíciójához – valamennyi 
kiállítását, így a DERKÓ 2021-et 
is hagyományos módon rendezi 
meg, kiegészítve az online tér-
ben való elérési lehetőségekkel. 

Kiállító művészek: Ámmer 
Gergő, Bánkúti Gergő, Bernáth 
Dániel, Brutóczki Csaba, Éles 
Lóránt, Gergely Réka, Gosztola 
Kitti, Gregóczki Réka, Gulyás 
Andrea Katalin, Jagicza Patrícia, 
Kazi Roland, Kenesei Zsófia, 
Kicsiny Martha, Kincses Előd 
Gyula, Kiss Adrian Alexandru, 
Leitner Levente István, Máriás 
István, Melkovics Tamás, Ré-
vész Anna, Rózsa Luca Sára, 
Sipos Boglárka, Süveges Rita, 
Szabó Franciska, Szabó Meny-
hért, Szilágyi Péter Antal, Varga 
Ádám. 

DERKÓ 
2021
Műcsarnok,  
2021. március 2. – április 4.

GERHES Gábor: Arbeit, 2021,  
fenyő, szilikonpaszta, akrillakk, 
41×20×3,5 cm 
Fotó: Tóth Dávid

black
mirror
Gerhes Gábor  

egyéni kiállítása 
acb Galéria,  
2021. március 26-ig

Gerhes Gábor legújabb, önálló 
kiállításán debütáló, fotókból 
és tárgyakból álló műtárgycso-
portját több szálon fűzi össze. 
Egyrészt minden egyes kiállított 
alkotás a művész védjegyének 
számító sötét és ironikus, de 
legalább annyira misztikus han-
gulatot áraszt, másrészt – az 
elmúlt évtizedekbeli kiállítási 
gyakorlatához hűen – egy kvázi-
narratívát is épít műveiből. Már 
a kiállítás címe is egy többrétegű 
játékot takar, hiszen a fekete 
tükör a kortárs művészetelmé-
letben széles körben elterjedt 
allegóriája korunk monitor- és 
kijelzőcentrikus valóságélmé-
nyének. A realitásunk percep-
ciója immár elválaszthatatlan a 
mobiltelefonok és a hordozható 
számítógépek képernyőjétől és 
digitális képkultúrájától, Gerhes 
azonban nemcsak ezt a referen-
ciát hozza mozgásba kiállítása 
címével, hanem többek között 
a 18. századtól főként az angol 
tájképfestészetben használt kel-
lékre, a konkáv, fekete tükörre is 
hivatkozik.

SÜVEGES Rita:  
Mellette minden puszta gyom, 2021

Mellette 
minden 
puszta 
gyom
Süveges Rita 

kiállítása
INDA Galéria, 2021. április 2-ig

A földművelés az emberi kör-
nyezetátalakítás egyik legfőbb 
példája. A Föld lakható terü-
letének felén mezőgazdasági 
termelés folyik, melynek felét 
mindössze négyféle növény fedi: 
kukorica, búza, rizs és szója. Ez 
a monokultúra, amely szándé-
ka szerint csupán egyetlen faj 
számára szolgál élőhelyként.  
A szántóföld szélén azonban 
észrevétlenül terül el egy kes-
keny, pár méter széles terület, 
amelyet nem ér műtrágya és 
gyomirtó. Ez a keskeny, táb-
laszegélynek nevezett földsáv 
oázisként szegélyezi a mellette 
végtelenbe nyúló, termő sivata-
got. Adódik a kérdés: a szegély 
vajon a fenntarthatóságot segíti 
elő, avagy inkább a nem kívánt 
ellenállás tűrt és kizsákmányolt 
tere, és csupán annyiban tartja 
fenn a természetet, amennyiben 
azt a gazdaság a szolgálatába 
tudja állítani? Süveges Rita azt 
kutatja, hogy a mezőgazdaság 
fenntarthatatlan gyakorlatai 
hogyan fonódnak össze kény-
szerűen a fosszilis kapitalizmus 
technológiájával és érdekeivel.

KRISTÓF Gábor: Cut the balls!  
2020, változó méretek

Picnic on 
the Driving 
Range
Kristóf Gábor  

egyéni kiállítása 
Schemnitz Galéria, 
Selmecbánya,  
2021. március 28-ig

Kristóf Gábort régóta mozgat-
ja az ipari technológiák közege, 
a standardizációs folyamatok 
és a bennük rejlő vagy azoknak 
ellentmondó organikus mutáci-
ók keresése, illetve generálása. 
Figyelmét mostanában a termé-
szet köti le, vagyis golfpályák 
standard tájképeiben mászkál, 
s amit talál, az egy halom elha-
gyott golflabda. A Picnic on the 
Driving Range című legújabb ki-
állítása egy összefüggő, elvont 
environment, vízió egy világról, 
melynek alapjai a golflabdák 
belsejében rejlő, színes mikro-
kozmoszban csíráznak. A kiállí-
tást a művész Szinyei Merse Pál-
nak címezi, mint azokat a rövid 
bejegyzéseket is, melyekből a 
kiállítást kísérő füzet is összeáll. 
A selmecbányai Schemnitz Ga-
lériában rendezett tárlat egye-
lőre csak virtuálisan látogatható, 
amíg a korlátozások feloldód-
nak, a kiadványok viszont elér-
hetők Budapesten is.
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Az obszesszív figyelem 
képzőművészeti lehetőségei

Tayler Patrick

Nagyítás

Mintha gyakran az elméleti olvasatok félreértéséből fakadó előítéletek homályosítanák 
el a műről alkotható kép élességét. Éppen ezért érdemes a teoretikus nézőpontok 
állandó felülvizsgálása és rendszerszintű frissítése mellett optikai apparátusunkra 

hagyatkozva engedni, hogy a látvány intenzív megfigyelése inspirálja gondolkodásunkat. 
A következő rövid írások olyan művészek munkáiról szólnak, akik a valóság fogalmilag 
körülhatárolható töredékeit a lét véletlenszerűnek tűnő részleteinek aprólékos ábrázolásával 
egészítik ki, ezzel is árnyalva azokat a gondolatokat, melyek már felmerülhettek az olvasóban 
az előző lapszám Jagicza Patrícia és Révész Anna festészeti tevékenységét bemutató írásai 
kapcsán is. Bár e képzőművészek eltérő narratívákat vázolnak fel a látvány és a szubjektum 
közötti szoros viszony értelmezéséhez, közös bennük, hogy az alkotás egyenletében mindig 
megjelenik egy-egy ismeretlen, felderítésre váró együttható.

A grafit mélységélessége:  
Gallov Péter rajzairól
Gallov Péter a grafitceruza 9H-tól 9B-ig terjedő szélsőérté-
keire hagyatkozva, fekete és fehér között lebegő, fémes fényű 
füsttel teríti be a lapot. A papírok közegében bemutatott kísér-
letek során az optikai szublimáció jelenségét figyelhetjük meg, 
pontosabban azt, ahogyan a grafit szilárd matériája egyfajta 
illuzórikus gőzzé nemesedik a művész alkotásaiban. Gallov 
szfumátója azonban leginkább az airbrush lágy átmenetei-
re emlékeztet. A művész következetesen következetlen képi 
motívumokból indul ki: a matematikai konstellációkba ren-
deződő skorpióollók, a napraforgómagok és a kitörőfélben 
lévő vulkánok kidolgozása közben a hangsúly fokozatosan a 
rajzolás folyamatának élményszerű, meditatív tapasztalatá-
ra helyeződött. A művész újabban ebben a személyes asz-
szociációk hullámai által keltett áramlásban kapcsolja össze 
a forrongó magma, egy-egy pálmafa, a motívumokat befoga-
dó négyzetrács és egy sor, a populáris mitológiából átemelt 
hős miniatúráját. A gondosan kiválasztott papír és nyomha-
gyó eszköz kombinációjának bevetésével az alkotás precízi-
ós tevékenységgé válik, és olyan fiktív térbeli viszonyok raj-
zolódnak ki, melyek a tekintet számára egyfajta szélsőséges 
szintkülönbségekkel is tarkított kirándulás terepét jelenthetik. 
Gallov legutóbbi műveiben a rajzfilmfigura-szerűen megfor-
mált, antropomorf pizzaszeletek laposakat pislognak, vagy 
éppen tágra nyílt szemekkel mérik fel saját virtuális környe-
zetüket. Úgy lépnek kapcsolatba a nézővel a hordozó távla-
tából, ahogyan az animált figurák olykor – áttörve a negyedik 
falat – megszólítják a tévé másik oldalán ülő bámészkodót.  
A művész újabban éppen azt a kontrasztot erősíti fel, amely a 
témák kiválasztásában megnyilvánuló gyermeki nyitottság és 
a technikai kivitelezés elszántsága között feszül.

GALLOV Péter: LavaThunder, 2020,  
grafit, papír, 42×35 cm
Fotó: Gallov Adrienne
A művész jóvoltából

Részlet GALLOV Péter LavaThunder 
(2020) című művéből

Fotó: Gallov Adrienne
A művész jóvoltából
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A korábbi évek személyes szálakkal átszőtt, létélmények-
re fókuszáló, tünékeny emlékképeinek rögzítése után 
Dávid Zita legutóbbi festményei monumentális léptékű 
kompozíciók, amelyeken a részletek az egész képteret el-
lepve, nagylátószögben engedik barangolni a tekintetet.  
A vékonyan felvitt akrilrétegek aprólékos foltrendszeré-
ben olyan helyszíneket és tárgyakat fogalmaz meg a mű-
vész, melyek révén a festészet virtualitásában rendezi újra 
életének mindennapi tapasztalatait. Mindeközben Morse- 
jelekként ismétlődő pettyekbe, tükörsima felületekbe és a 
részletek sormintájába rejti saját jelenlétét. Friss virágok  
(2020) című alkotása esetében egy reptéri virágautoma-
ta axonometrikus építménye uralja a vásznat. A fekete 
doboz fényesre polírozott ablakainak transzparenciáját 
finom tónusokká szelídített csúcsfények bontják meg.  
A csomagolófóliák geometrikus szilánkokra hulló felületei 

és a neonnyalábokban úszó rácsok egy különös színpa-
di látványtervre emlékeztetnek – egy előadás díszletére, 
ahol saját hétköznapi létezésünk mondén jeleneteit figyel-
hetjük meg. A művész a tavalyi évnek emléket állító 20/20 
című festményén az ominózus számsor egy bepárásodott 
ablak hideg felületébe húzva jelenik meg. A karakteres 
esőcseppek által érzékelhetővé tett üvegtábla túloldalán 
egy homályos este bergamott illatú szürkületére látunk rá. 
Dávid Zita 2019–2020-as, kisebb méretű kompozícióinak 
egyik visszatérő motívuma még a járdára ejtett fogtisztító 
pálcika. A motívum hátterét adó, kissé patchworkös be-
tonfelületek és szőnyegek a fal síkjához rendelik a cipő-
talppal vagy mezítláb érzékelt dimenziókat. A kőburkola-
tok ornamentikájába ejtett apró egyenesek jelzés nélküli 
iránytűként mutatnak valahová, mintha valamit éppen el-
veszítettünk volna a képi jelek tengerében.

Elveszni a kép felületében: 
Dávid Zita festészetéről

DÁVID Zita: Friss virágok, 
2020, akril, vászon,  
170×130 cm
A művész jóvoltából
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A szórt fény különböző anyagokba botlik Molnár László 
József litográfiáin, festményein és színesceruza-rajzain.  
Az egyes matériák érzékletes megidézése ellenére a be-
fogadó a valóságtól egyszerre távolodva és közeledve 
kíséreli meg azok beazonosítását. Molnár műveinek kö-
zéppontjában elhasználódott, funkcióját vesztett tár-
gyak, személyes mementókként félretett vagy megszánt 
valóságszilánkok állnak. A művész tevékenységének le-
hetséges előzményeiként Lóska Lajos egy 1986-ban írt 
szövegében a tárgyközpontú irodalmat és Dürer egye-
dülálló gondolkodásmódját említette.1 Molnár műveiben 
a tárgyak leltározásán túl az emberi látószerv hosszabb 
idő alatt kibontakozó fényérzékenysége válik fontossá, 
a megfogalmazás révén elkülönülő valóság egyben látá-

sának képessége, megidézve „a részletek érzékelésétől 
az egész végtelenségig tartó átmenet” leibnizi teóriáját.2  
A művész munkái precízen megkomponált együttálláso-
kat ábrázolnak: a fonalak, kagylók, zsinegek, fonnyadt 
virágok és szövedékek körülhatárolt kompozíciókba ren-
deződnek, és formáik által lezárják a szemlélődés felü-
letét. A valóságból származó, körültekintően megóvott 
töredékek a tekintet sajátos múzeumát alkotják meg, 
konzerválva a látás identitást és személyes érdeklődést is 
hordozó emlékanyagát. Egy-egy organikus forma a kom-
pozíció széle felé kifakulni látszik, és önmaga halvány vál-
tozataként folytatódik. Molnár művei lenyomatként őrzik 
és vizualizálják a látás képletes sugarainak pásztázását.

Figyelemfoszlányok: 
Molnár László József alkotásairól

MOLNÁR László 
József: Rajz LV., 2003, 

színes ceruza, papír, 
70×50 cm

A művész jóvoltából
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Till Ansgar Baumhauer a drezdai Hoch-
schule für Bildende Künste tudományos 
munkatársaként, művészként, kurátorként 
és kutatóként többek között a képzőművé-
szet és a tudományos ismeretszerzés közös 
zónáit vizsgálja, melyek kiindulópontját a 
régészeti rajzolás gyakorlata során felme-
rülő kérdések jelentik. A 2020-as év végén 
az EU4ART nevű projekt kontextusában 
együttműködő művészeti felsőoktatási in-
tézmények részvételével megrendezett, 
Handmade Tales című digitális konferencia3 
során Baumhauer olyan kortárs művészek-
re hivatkozott a nem művészeti célú rajzolás 
komplex történeti előzményeit és jelenkori 
lehetőségeit elemezve, mint például Asu-
ka Hishiki, Miron Schmückle vagy Jorinde 
Voigt. A gondolatébresztő előadás folytatá-
saként beszélgetésünk során az objektívnak 
vélt dokumentatív-tudományos rajz tágabb 
kontextusáról kérdeztem. 

TP: A dokumentatív rajz sokáig az ismeretter-
jesztés meghatározó médiuma volt. Hogyan 
képes a megfigyelés obszesszív gyakorlatát 
rögzítő rajzolás – a tanulmány akadémikus 
berögződésein túlmutatva – új esztétikai és 
kognitív rétegeket feltárni?
Till Ansgar Baumhauer: Ha felidézzük a 
dokumentatív rajz korai megnyilatkozása-
it – gondolhatunk itt a reneszánsz és a ba-
rokk idején végzett régészeti ásatások során 
kiemelt töredékeket rögzítő és a korabeli 
fejedelmi és királyi udvarokban felbukkanó 
rajzokra, illetve metszetekre vagy azokra az 
ábrázolásokra, melyek különféle Wunder-
kammer-gyűjteményeket leltároztak –, azt 
láthatjuk, hogy a rajz mindig is egy sajátos 
információgyűjtési és -rögzítési folyamat 
részeként jelent meg, ráadásul gyakran új-
szerű, ismeretlen és meglepő tárgyakra fó-
kuszált. Mindeközben az útirajzokként értel-
met nyerő tájképek és veduták szintén egyre 
fontosabbá váltak. A Napóleon által vezetett 
„egyiptomi expedíció” kontextusában a rajz 
az elkobzott javak feltérképezéséhez já-
rult hozzá, és tanúságtételként konzerválta, 
ahogyan a hódítók az európai gondolkozás 
szűrőjén keresztül próbálták megérteni az 
egzotikusnak feltételezett, kizsákmányolt 
kultúrát. Nagyon előremutató ezeket az áb-
rázolásokat – az információs értékükön túl 
– a „nyugati” vizuális tapasztalatban megra-
gadható esztétikai megközelítés által impli-
kált kulturális előítéletek és félreértések sa-
játos dokumentumaiként vizsgálni.
TP: Egy időben régészeti rajzolással foglal-
koztál Afganisztánban. Milyen többletinfor-
mációval gazdagodunk, ha az optikai kép 
objektivitása helyett a grafikai jeleken ke-
resztül megnyilvánuló szubjektum nézőpont-
ját választjuk?

TAB: Amikor az információvesztés olyan 
aspektusait tanulmányozzuk, amelyeket pél-
dául a korrózió, a fragmentáltság vagy sok 
esetben akár a cenzúra okoz, akkor termé-
szetesen az észlelés, de a szépség, a tel-
jesség és a rekonstruálás fogalmainak vál-
tozásáról is beszélnünk kell. Ma a régészeti 
rajzoló arra törekszik, hogy a lehető legtöbb 
információt tegye láthatóvá egy-egy rajzá-

ban, amit a tárgy intenzív vizuális feltérképe-
zése révén gyűjt össze. Jelentősek azonban 
a dokumentálás során hozott tudatos mű-
vészeti döntések is: a rajzoló megpróbálja 
rekonstruálni a ledörzsölődött, megkopott 
mintákat, kiemeli a releváns részeket a töb-
bivel szemben. A rajzolás az információk 
megszűrését is jelenti, ami a téves észlelés 
vagy értelmezés kockázatával is jár. Engem 

A rögzítés többértelműsége
Beszélgetés Till Ansgar Baumhauerrel 
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éppen azok a momentumok foglalkoztatnak, 
amelyek esetében tetten érhető a rajzoló kul-
turálisan kondicionált látásmódja. Ez az in-
tenzívebb észlelési folyamat természetesen 
így is sok olyan részletet képes felmutatni, 
amelyet egy fénykép általában nem árul el, 
hiszen ott az érdeklődésnek nincsen szub-
jektív fókuszpontja.
TP: A mimetikus elveket marginalizáló kor-
társ szcénában milyen alternatívát jelent a 
művészet mint az intenzív érzékelés terepe? 
Milyen alkotók és elméleti szakemberek for-
málják ezt a párbeszédet?
TAB: Nem mondanám, hogy a mimetikus 
elvek jelenleg háttérbe kerültek volna. Ter-
mészetesen a felgyorsuló világ globális ösz-
szefüggésrendszerében egyre problémá-
sabbnak tűnik a rajz és a festészet intenzív 
figyelmet követelő módozatainak megvalósí-
tása. Egyébként a rajz tudományos perspek-
tíváiról, tehát a rajzot kutatásként értelmező 
felfogásáról jelenleg komoly diskurzus zajlik 
például Nagy-Britanniában. Mivel ez a kérdés 
alapvetően a művészeti kutatás kategóriá-
jában jelentkezik, a gyakorlati és az elméleti 
terepeken vizsgálódó főszereplők gyakran 
perszonálunió formájában kötik össze a két 
területet. A brit művész és tudós Gemma An-
derson például egy egészen különleges kö-
tetet publikált a témában 2017-ben.4 A brazil 
származású képzőművész, Walmor Corrêa 
pedig az elsőre tudományosnak tűnő mun-
kafolyamatokat és kutatási körülményeket 
használja fel arra, hogy különböző kulturá-
lis elbeszéléseknek és kollektív mítoszoknak 
adjon narratív keretet. 
TP: Hallottam, hogy egyik előadásodban 
Polányi Mihály rejtett, hallgatólagos tudás-

ra vonatkozó elméletére (tacit knowledge) 
hivatkozol, tehát arra, hogy a tudatosított, 
verbalizálható ismereteken túl számos olyan 
készséggel és tapasztalattal rendelkezünk, 
melyek nyelvi úton nem közvetíthetőek. Ez 
milyen szempontból hozható összefüggésbe 
a rajzolás gyakorlatával?
TAB: A rejtett, hallgatólagos tudás gondola-
ta mélyen összefonódik a dokumentatív rajz 
gyakorlatával. Mondok egy példát. Képzelj 
el egy vázát, egy forgástestet, melynek sok-
féle átmérője van, és ráadásul az egész felü-
letet egy örvénylően változó minta borítja be. 
Ha ezt a mintát ábrázolni szeretnéd, akkor 
ezeket a térbeli paramétereket a síkhoz kell 
rendelned, ami hamar borzasztóan bonyo-
dalmassá válik. Egyrészt el kell torzítanod 
a mintát annak érdekében, hogy „kilapítsd”, 
másrészt a lehető legrészletesebben meg 
kell őrizned a megmutatkozó információt, 
továbbá tartanod kell magad a tudományos 
objektivitás kívánalmához is. Már csak el-
méleti szempontból is egyértelmű, hogy ezt 
a feladatot lehetetlen teljesíteni. Csak több 
éves tapasztalat segíthet abban, hogy jó 
megoldást találj az ilyen helyzetekre, és hogy 
ezeket a problémákat verbalizálni is tudd. 
Egészen más szavak vagy rajz által leírni 
egy tárgyat. Gyakran úgy érzem, hogy ku-
darcot vallok, amikor a beszéd vagy az írás 

lehetőségeire támaszkodva kell bemutatnom 
egy tárgyat. Megoldás lehet a tapintható, 
komplex jelenségek szavakba foglalása so-
rán a nyelvet egyfajta kreatív anyagként al-
kalmazni. Később azonban ez hatványozott 
nehézségeket okozhat azáltal, hogy az ilyen 
szövegeket erőfeszítések nélkül szinte lehe-
tetlen megérteni.
TP: Válhat-e a művészet a kutatómunka esz-
közévé, módszerévé?
TAB: Természetesen, ha a rajzkutatás terüle-
tére gondolsz, de a különféle tudományok – 
például a botanikai és a zoológiai rendszer-
tan vagy a matematika, a csillagászat és az 
orvoslás – szolgálatában is megtalálhatjuk. 
A botanikai rajz esetében a tipizálás fantasz-
tikus problémája, az általános és az egyedi 
közötti feszültség bonyolítja ezt a kérdés-
kört. Persze manapság a rajzi megközelítést 
sok esetben technikai és digitális eszközök 
támasztják alá. A kérdés így inkább az, hogy 
a rajz milyen mértékig sztenderdizálható egy 
módszertan részeként. A rajz esetében egy 
nagyon személyes folyamatról van szó, az 
összegyűjtött észrevételek is meglehetősen 
szubjektívek, de ez nem jelenti azt, hogy a 
kutató ne tudna újszerű és releváns tényeket 
feltárni a rajzolás segítségével.

A cikk megjelenését a B. Braun támogatta.

1 Lóska Lajos: A tárgyak pórusai. Molnár László József rajzairól. Művészet, 1986, XXVII. évfolyam, 2. szám, 20.
2 Horst Bredekamp: Képaktus, 2020, Typotex Kiadó, Budapest, 186.
3 A szimpóziumon a szövetség tagjai – a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a római Accademia di Belle Arti di Roma, 

a drezdai Hochschule für Bildende Künste és a rigai Latvijas Mākslas Akadēmija – vettek részt, mely a művészetet 
mint manualitással szorosan összekapcsolódó történetelbeszélési módot elemezte, valamint vizsgálta a konceptuá-
lis (concept) és technikai-szakmai (craft) aspektusok összefonódásának természetét a művészetoktatásban.

4 Gemma Anderson: Drawing as a Way of Knowing in Art and Science, Intellect, Bristol, 2017.

Till Ansgar BAUMHAUER:  
Két fénykép egy 

16–17. századi mázas 
kerámiatöredékről, valamint 

az erről készült régészeti 
vázlat, 2010, Herat, 

Afganisztán
Fotó: Ancient Herat Project

HUNGART © 2021

Walmor CORRÊA:  
Atlas de Anatomia: 
Capelobo, 2007,  
vegyes technika, papír, 
180×110 cm
HUNGART © 2021
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Tabula Rasa

Varga Ádám

Egy ciklikus kérdés 
középpontja felé

Ha a 80-as, 90-es évektől számítjuk a magyarországi 
monokróm és radikális festészet hangsúlyossá vá-
lását és a vele kapcsolatos fogalmak előtérbe kerü-

lését, valamint ezzel párhuzamosan a művészeti képzés-
ben beálló radikális változásokat, úgy a megjelölt időszak 
óta közel 30 év telt el. Mindez nemcsak a kiállítás szem-
pontjából fontos, hanem elég nagy távolságot jelent ahhoz 
is, hogy a különböző felvetések, váltások revideálhatóvá 
váljanak, és szisztematikus vizsgálódási pontokat adjanak 
számunkra ma is.

Figyelembe véve ezt a két alapvetést, érdemes kicsit 
elidőzni azon, hogy a 20. század folyamán mennyiben 
változott meg a művészeti oktatás alapvető szerkezete, 
és milyen alternatív modellek jöttek azóta létre. Thierry 
de Duve A Bauhaus-modell vége című írásában három, 
egymástól elkülöníthető modellről beszél – az akadémi-

airól, a modernről és a posztmodernről – és mindezeket 
különböző fogalmi keretekbe zárja. Tehetség és kreativi-
tás, mesterség és médium, utánzás és eredetiség relációs 
viszonyán keresztül egy sajátos narratívát vázol fel, ami a 
művészeti oktatáson belül fellelhető paradoxonokra fó-
kuszál. Számára az akadémiát és így a művészetoktatás 
hagyományát is egy belső ellentmondás feszíti, amelyben 
„a festészet és a szobrászat elfordult a külvilág minta-
képeinek tanulmányozásától és másolásától, önmagába 
vonult vissza, saját kifejezőeszközeit kezdte el vizsgálni, 
ezeknek eredt a nyomába. A modern művészek ahelyett, 
hogy tehetségüket viszonylag stabil konvenciókon be-
lül kamatoztatták volna, a konvenciókat mint olyanokat 
vizsgálatnak vetették alá, majd mindinkább leszámoltak 
velük, nem érezve többé belső vagy külső szükségszerű-
ségüket.”1

Godot Kortárs Művészeti Intézet, 
2021. IV. 15-ig

SZABÓ Dezső: Tömb, 
1997, képeslapok, vas
Fotó: Sulyok Miklós
HUNGART © 2021
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Figyelembe véve ezt az alapvető eltolódást, Magyaror-
szágon a neoavantgárd összefüggésrendszerében több 
kísérlet is volt a művészet közvetíthetőségének, átadha-
tóságának kérdéseivel, a konceptuális gondolkodás le-
hetőségeivel kapcsolatban. (Elég csak a FAFEJ-re vagy 
az INDIGO-ra gondolni). A tudás megszerzése szüntelen 
kereséssé vált, amely a kreativitás maximalizálásán, a 
különböző jelenségek összevetésén és a viszonyok me-
diális és interdiszciplináris átlátásában volt érdekelt.  
A művészet „eléréséhez” szükséges stúdium nem kötő-
dött a bevett hagyományokhoz és gyakorlatokhoz, hanem 
folyamatos újraértelmezés tárgyává vált. Így a hangsúly 
nagyobb részben a művészeti formák átjárhatóságára és 
képlékenységére helyeződött, mintsem a radikális festé-
szet összefüggésében értelmezett, médiumorientált, képi 
és ontológiai minőségre.

Ha mindezt alapul vesszük, úgy a kiállításon bemutatott 
munkák egységét ebben a (poszt)konceptuális dimenzió-
ban képzelhetjük el, és a 90-es évek Károlyi által meg-
határozott reformjait főleg e referenciákon keresztül 
gondolhatjuk végig. Emiatt érdemes olyan narratív szem-
pontok felől közelíteni a kiállítás egészét, amelyek átté-
teleken keresztül a művészet mibenlétére vonatkoznak, 
és amelyekhez egy folyamatosan jelen lévő dialektikus és 
diszkurzív viszony ad keretet. Különböző irányok és gya-
korlatok keresztmetszetét látjuk, amelyek a művészeten 
belüli anomáliákra, történeti toposzokra és az azokon át-
ívelő kapcsolódásokra reagál.

A számtalan kérdés mellett – kép a képben, kép és 
tárgy, festészet és fotográfia, tér és idő, faktúra és tex-
túra, idea és anyag, emlék és dokumentum, absztrakt és 
konkrét stb. –a leglényegesebb a kép fogalmi és vizuális 
rétegződését érinti. Milyen viszonyunk van a képhez mint 
jelenséghez? Milyen segédeszközökkel vagy technológi-
ai eljárásokkal tudjuk megragadni azt a látás érzékszer-
vi adottságain túl? Mit kezdünk azokkal a dimenziókkal, 
amelyek a képet mint konstrukciót, mint anyagot vagy 
mint egy esztétikai formát vizsgálják? Összességében te-
hát a kiállításon belül a jelenségek olyan komplexumáról 
lehet beszélni, amit Flusser a képek saját téridejeként ír 
le. A fotográfia filozófiája című munkájában úgy fogalmaz, 
hogy ez a specifikus téridő nem más, „mint a mágia világa, 
egy olyan világ, amelyben minden ismétlődik, és minden 
részt vesz egy jelentésteli kontextusban.” 2

Az ismétlődések ilyen egysége az ikonikus Műterem- 
kipakolás I-II. című munkákban látható erőteljesen. Fotóról  
fotóra, szekvenciáról szekvenciára jutunk el arra a pontra, 
hogy hogyan lesz egy tárgyakkal telített műteremből üres 
helyiség, a munka fizikális színteréből annak konceptuá-
lis megfelelője. A különböző eltolódások, képi részletek 
átrendeződéséből felépülő szerkezet a fotográfia egyik 
belső ellentmondására világít rá, miközben elbeszélői, 
dokumentarista utalásokkal is operál. Egyaránt reflektál 
a képzőművészeti munkával, annak eszközeivel kapcso-
latos ismereteinkre, valamint a fotográfia médiumára is.

Kiállítási enteriőr, 
Tabula Rasa, 2021, 

Godot Kortárs 
Művészeti Intézet 

Fotó: Sulyok Miklós

Káldi Katalin:  
1 és 1/2 súly, 1996, olaj, 

vászon, 30×40 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa

HUNGART © 2021



A szekvencia ilyen formában való felhasználása Sza-
bó Dezső Graduáció című munkájánál is megfigyelhető.  
A tíz, üveglap mögé helyezett és két-két csavarral vas-
lemezekhez szorított luminogram az utazásaink során 
sokszor látott tájképekre és azok installálási módjára em-
lékeztet. Azonban itt a szürke tónusértékeinek felhaszná-
lása és halvány eltolódásai révén nagyobb hangsúly kerül 
a fotográfia technológiai reprodukálhatóságára, így az 
üres vagy hiányzó és egyben túlhasznált kép által okozott 
feszültségre. Ezáltal nemcsak az egyes képek implicit je-
lentésére figyelünk fel, hanem a közöttük lévő kapcsoló-
dási pontokra is.

Kép és tárgy viszonyának vizsgálatánál hangsúlyt kell 
fektetnünk a műtárgy státuszával kapcsolatos kérdések-
re is. Bizonyos kontextusban a műtárgy instrumentális 
tényezőként jelenik meg mint tulajdon, jogi fogalom vagy 
egy szerződés tárgya. Ilyen formában emblematikus Er-
délyi Gábor, Gálik András, Gönczy Sándor, Havas Bálint 
és Szabó Dezső Tárgyi világ című közös munkája, mely-
ben Károlyi Zsigmond 1992-es ETALON című festményét 
és a hozzá tartozó adásvételi szerződést is láthatjuk.  
A Tárgyi világ és az ETALON címekben megjelenő szójáték 
és áthajlás a műtárgy és a hozzá csatolt dokumentum hi-
telesítési mintái közé helyez egyfajta hidat. A festményen 
megjelenő négyzetes forma iránya és a festmény elhelye-

zéséből fakadó dialógus mellett megjelenik tehát a tárgy 
és a dokumentum, a szellemi és jogi alkotás dichotómiája 
is. Emellett, mivel a műtárgyat öt személy birtokolja, így 
problematikus annak tényleges helyét és státuszát meg-
határoznunk. Ezzel mind a megvásárolt festmény, mind 
pedig a vásárlás gesztusa összefonódik, és kibővül a 
gyűlések, megbeszélések és megegyezések bürokratikus 
szintjével is.

Számos olyan pont emelhető ki a kiállításon belül, 
amelyek így vagy úgy, de új kontextust adnak elfeledett-
nek vagy túlhaladottnak tűnt fogalmaknak, történések-
nek. Így a Kis Varsó Game of Change című műve Káro-
lyi fiatalkori érveit és az idősebb, már emlékképekkel és 
nehezen megválaszolható kérdésekkel operáló mondatait 
veti össze, ezzel képezve egyfajta átmenetet a változás, 
az érzékelés alakulása és a tapasztalat képlékenysége 
között. Szintén finom utalásokat használ a hordozó és 
hordozott kapcsolatát megbontó Gál András Duplicate/
Hamburg című munkájában. A két nagyobb méretű nyers 
vászon és a rájuk illesztett érdes, strukturáltan megfestett 
monokróm felületek a munkához tartozó, referencia ér-
tékű fotográfia transzformációinak foghatók fel. 

A minimalizmusból jól ismert „specific object” kérdés-
körét viszik tovább Erdélyi Gábor Árnyék és Szabó Dezső 
Tömb című objektjei is. Erdélyi munkája a homályos  
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KÁROLYI Zsigmond:  
13 szürke kép (részlet), 
1993, olaj, vászon, 
50×60 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa
HUNGART © 2021
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1 Thierre de Duve: A Bauhaus-modell vége. Elhangzott a Nüchternheit und Nahe. Philosophie und Kunstgeschichte an der Kunsthochschule című 
konferencián. Braunschweig, 1997, fordította Kurucz Andrea. http://www.c3.hu/scripta/balkon/99/09/01duve.htm

2 Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája. Tartóshullám – Belvedere – ELTE BTK, Budapest, 1990, szerkesztette Beke László, fordította Veress Panka 
és Sebesi István. https://artpool.hu/Flusser/Fotografia/01.html

üvegfelület áttűnéséből és áttetszőségéből kialakuló 
mélységet bővíti ki, ezzel adva egyfajta speciális, tom-
pa térélményt a tárgy egységének. Szabó Dezső Tömb 
című munkája pedig az összeillesztett képeslapok révén 
az egyik oldalon egy emlékekkel és képekkel sűrített tár-
gyat hozott létre, a másik oldalon a képeslapok szegé-
lyéből kialakuló négyzetes vonalstruktúrát bővíti ki, és a 
keret, valamint a képszél okozta konceptuális dilemmá-
kat sűríti össze.

Nem lehet maradéktalanul felsorolni azon kérdéseket, 
amelyeket a kiállítás egésze felvet. Még inkább nehéz ezt 
megtenni úgy, ha megnézzük, hogy az egyes szereplők a 
90-es években létrehozott munkáikhoz viszonyítva milyen 
jelentős és szerteágazó munkásságot tudhatnak magu-
kénak. Revideálni tehát ezt a periódust mind az oktatás 
szempontjából, mind pedig a művészettörténet néző-
pontjából úgy lehet, ha még árnyaltabbá tesszük a legen-
da mögött meghúzódó és az időben létező szálakat.

ŐSZ Gábor:  
Képek a falon,  

1992–1993, 
installációrészlet

Fotó: Berényi Zsuzsa
HUNGART © 2021
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Az Igor és Ivan Buharov alkotópáros (Szilágyi Kornél és Hevesi Nándor) a magyar független 
film fontos alakjai, akik az elmúlt húsz évben tucatnyi jellegzetes, alacsony költségvetésű, 
de annál hatásosabb filmet készítettek. Az alkotók nemzetközi szinten is jelentős 

sikereket érnek el. Kiállításaik installatív elemekkel berendezett terei sokszor játékfilmjeik 
előtanulmányainak is tekinthetőek, megalapozva azok esztétikáját, álomszerű, szürrealista-
dadaista narratíváját és képi világát. Igor és Ivan Buharov kiállítása, a Revolúcióparabotanika 
április 23. és május 28. között az OFF-Biennálén, az Aki nem velünk van, az is velünk van! című 
hungarofuturista projekt részeként lesz látható az ISBN könyv+galériában.

Beszélgetés  
Igor és Ivan Buharovval

Sirbik Attila

Létezik egy  
kézzel fogható világ

SA: A képzőművészet és a film határán mo-
zogtok, mindkét színtér aktív szereplői vagy-
tok. A két dimenzió folyamatosan hat egy-
másra, inspirálódik egymásból?
Igor Buharov: Kormányeltörésben című fil-
münk jó példa arra, hogyan alakult át az 
egyik hosszabb rövidfilmünk többcsatornás 
médiainstallációvá egy lengyelországi galé-
ria terében. Domonkos István 1971-ben írt 
verse elég régóta foglalkoztatott bennünket, 
és mindenképpen szerettük volna valahogy 
mozgókép formájába önteni filmes eszkö-
zökkel vagy reflektálni arra a mai napig friss 
és megrázó lírai üzenetre, amely az emigrá-
cióról, a fennálló politikai rendszerekről, a 
nyelv megváltozásáról mesél zseniálisan. 
Szándékunknak nagy lökést adott a 2010-
ben Murciában megrendezett Manifesta 8 
Kortárs Képzőművészeti Biennálé, ahová 
meghívást kaptunk. A felkérésben szerepelt 
„az ideális polisz” hívószó, ez volt a biennálé 
tematikája. Úgy éreztük, ez a téma abszo-
lút közel áll a terveinkhez. Az akkorra már 
szinte állandó színészünkké vált Nyitrai Illés-
sel hármasban mi is elindultunk, elhagytuk 
hazánkat, és Újvidékre mentünk, ahonnan 
Domonkos a 70-es években Svédországba 
disszidált, hogy ott készítsünk felvételeket, 
majd folytatva utunkat eljutottunk egészen 
Athénig és vissza. A felvételekhez fekete-fe-
hér Ektachrome Kodak Super 8-as anyagot 
használtunk, ezeket részben az út során is 

laboráltuk. Eredetileg nem tudtuk, milyen 
hosszú filmet fogunk készíteni a felvett anya-
gokból, az első verzió ötvenperces lett. De 
mivel kiállítási szituációban gondolkoztunk, 
és azt is figyelembe vettük, hogy nagyjából 
meddig marad egy néző a mi kiállítási szo-
bánkban a biennálén, ezért rövidebbre vág-
tuk, és a harmincperces verziót mutattunk 
be. A Manifesta 8 három hónapos esemény-
sorozatára több mint százezren váltottak 
jegyet. Ha csak a nézők harmadával szá-
molunk, az akkor is jócskán meghaladja az 
általunk készített filmek magyarországi be-
mutatóinak nézőszámát.
SA: Honnan ered az a bátorság, amivel ki 
tudtok lépni a nézői elvárások biztonságot 
nyújtó keretei közül, és beleálltok a filmnyelvi 
radikalizmus viharába?
Ivan Buharov: A nézői elvárások bizonságot 
nyújtó kerete baromi unalmas tud lenni, ép-
pen ezért mindig is másféle, járatlan utakat 
kerestünk. Ilyen szempontból azok az alko-
tók hatottak ránk a kezdetektől fogva, akik 
hasonlóképpen a kísérletezésben lelnek ott-
honra, és outsiderként alkotnak.
Igor Buharov: Amikor elkezdtünk közösen 
alkotni, nagyon fontos volt számunkra az a 
fajta humor, ami alapvetően minket is szóra-
koztatni tud, később ebből alakult ki a sa-
játos, mozaikszerűen összerakott stílusunk 
és formanyelvünk, melynek elemei között 
szerepel többek között az amatőr technika 

is. Csak egy példát említenék: a homályos, 
az elrontott, a karcos kép is kép, azzal mi 
szabadon gazdálkodunk. Ez még nem jelent 
feltétlenül radikalizmust, sokkal inkább egy-
fajta szabadságot ad.
SA: Annak érdekében, hogy alkotni tudjatok, 
elengedhetetlen a humor, az irónia?
Ivan Buharov: Igen, viszont ezzel kapcsolat-
ban feltétlenül kiemelném az önreflexió és az 
önirónia fontosságát. Azokon a területeken, 
amelyeken mi áthaladunk, a humor és a ne-
vetés  felszabadító érzést tud adni. Mondjuk, 
számomra egy teljesen nyomasztó Thomas 
Bernhard-kötet is irtó szórakoztató tud lenni.
Igor Buharov: Nagyon fontos az ego kérdése 
is, főként az, hogyan nézel magadra, mert ha 
tudsz magadon nevetni, és a nézők látják ezt, 
az jól pozicionálhatja azt az alkotást, ami ön-
maga is ironikus vagy humoros szeretne lenni.
SA: Mit jelent alkotóként a hétköznapi spiri-
tualitás?
Igor Buharov: Filmjeink készítése során 
tapasztaltam, hogy sokszor szürreáli-
sabb, adott esetben spirituálisabb, amit a 
napi hírekből vagy a barátaink által elme-
sélt történetekből összeszedegetünk, mint 
amit fikcióként mi magunk kitalálhatnánk. 
Mindennapjaink környezete át van itatva 
spiritua litással.
Ivan Buharov: Igen, a spiritualitás hétköz-
napi, ennek kapcsán fontosnak tartom a 
félelemmentességig való eljutást a kettőssé-

Igor és Ivan BUHAROV: Örök 
szándékmező-hangolás, 

2018, multimédiás installáció, 
Steirischer Herbst, Graz 
Fotó: Matthias Voeltzke  

A művészek jóvoltából 
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gek kiiktatása által. Lényegében talán így ér-
hetünk el az előbb emlegetett bátorságig. 
SA: A kísérleti film ugyan nem került ki telje-
sen a filmes intézményekből, de sok kísérleti 
filmes galériákban mutatja be munkáit instal-
lációként, emiatt egyre inkább képzőművé-
szetként gondolunk a műfajra. Mit gondol-
tok, mi ennek az oka?
Ivan Buharov: Röviden fogalmazva, a min-
dent letaroló Netflix és barátai, amelyek tel-
jesen megváltoztatták a nézői attitűdöt. Per-
sze már harminc éve is elvétve lehetett látni 
kísérleti filmeket a mozikban, például Erdély 
Miklós egy-egy alkotását, és már akkor is 
csak egy szűk réteg nézte ezeket. Az itt élő 
lelkek nagy része című játékfilmünk 2016-
ban nyerte el a végleges formáját. A készí-
tési folyamat majd három évet vett igénybe. 
Időközben több kiállításon szerepeltünk, 
többek között a 2015-ös Kijevi Biennálén, 
ahol szintén az időkorlát, a kiállítási szituá-
ció szabta nézhetőség és a tematizáció miatt 
egy erre az alkalomra összevágott tizenhat 
perces művet mutattunk be A szűkösség nem 

a természet objektív ténye címen. Ezt a filmet 
azóta több helyen kiállították, és az anyag 
ugyan részleteiben egyezik a későbbi hosszú 
filmmel, mégsem az, hanem átalakult.
Igor Buharov: Ez nem mai dolog, nagyon rég-
óta mutatják be múzeumok kísérleti filmesek 
munkáit. Nam June Paik számos alkotása 
például eleve kiállítótérbe készült, vagy ha 
felelevenítjük a fluxusfilmeket, végül azok is 
oda kerültek. Egyébként sem volt a kísérleti 
filmnek kifejezetten mozis platformja soha-
sem, esetleg kísérleti filmes fesztiválokon. 
Azt se felejtsük el, hogy ezek befogadása 
teljesen másfajta befogadói figyelmet igényel 
és követel. A kísérleti film sokszor működik 
kiterjesztett moziként, amit már installáció-
ként lehet előadni, vagy egy-egy eventre, 
happeningre van fölépítve. Tehát már talán 
a kezdetektől úgy lett kitalálva, hogy a kiál-
lítóterek felé tendáljon. Warhol Empire című 
alkotásában az Empire State Buildinget sö-
tétedéstől másnap hajnalig, 1964. június 25. 
éjszakáján nyolc órán keresztül forgatták a 
Time Life Building 44. emeletéről. Az Empire 
egy ready made alkotás, amely előképe lehet 
a mai webkamerás felvételeknek. Struktu-
rális filmnek is lehet tekinteni, ugyanannak a 
képnek a mániákus ismétlődése rákényszerít 
bennünket, hogy a nézés aktusára, a képme-
ző értékére, mindenekelőtt pedig a film idő-

tartamára fókuszáljunk. A valóság ideje és 
a mozi ideje megegyezik. Gene Youngblood 
1970-ben írja le ezt a könyvében, és még azt 
is, hogy a videó megjelenése új művészeti for-
mát hoz létre, a médiaművészetet. Már akkor 
azt állította, hogy egy új, kiterjesztett mozira 
van szükség, és ehhez új tudat is szükségel-
tetik. Arról is értekezik, hogy ez a más típusú 
filmkészítés az új technológiákat fogja hasz-
nálni – speciális effekteket, számítógépes 
művészetet, videóművészetet, holográfiát –, 
és természetesen mindezt multimédiás kör-
nyezetben. Youngblood szerint a kiterjesztett 
mozi egyesíti a művészetet és a valós életet.
SA: Alkotásaitok befogadása során a naivitás 
mint álláspont kiélesítheti a megértésre irá-
nyuló figyelmünket?
Igor Buharov: Ha azt értjük naivitás alatt, 
hogy mindent elengedve, tisztán, elvárások 
nélkül helyezkedik bele a befogadó egy fil-
münk megtekintésébe, akkor igen. Ha nem 
tud elszakadni saját elvárásaitól, akkor kín-
lódhat. 
Ivan Buharov: Ha hagyja, hogy hasson a kép 
mágiája, ha átengedi magán a képeket, a 
hangokat, a zenét, és ha a figyelmét az első 
tíz-húsz percben nem arra irányítja, hogy 
mindenáron megértse a viszonyokat, és fél-
reteszi az ítélkező, analizáló gondolkodást. 
Például Az itt élő lelkek nagy része az egyén 

Igor és Ivan BUHAROV: The Inarut Prophecy, 2014, 
videóinstalláció, 16 mm film , szekrény, 75×50×75 cm, 
2’ 19’’, szereplő: Bagdi Marika, kamera: Rév Marcell 
Fotó: Bognár Benedek és Simon Zsuzsanna
A művészek jóvoltából 
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kríziséről beszél egy olyan világban, ahol egy 
megfoghatatlan, de átható erejű hatalom az 
elnyomás és a megfigyelés eszközével pa-
ralizálja az embereket. E krízisre javasolt 
válasz az anarchizmus, az állammal szem-
beni ellenállás és a kódolt kommunikáció. 
A szisztémák tarthatatlanságát és a kom-
munikáció lehetetlenségét hangsúlyozza a 
töredékességre, a követhetetlenségre építő, 
egyszerre metaforikus és ironikus-szatirikus 
filmnyelv, amely együttműködésünk kezde-
teitől jellemzi mozgóképes alkotásainkat.
SA: Van olyan eszközötök, ami méri a zsar-
nokságot és a tekintélyelvet?
Ivan Buharov: Igen van, de nem csak ne-
künk, ez a vérnyomásmérő. Kérdés az, hogy 
mi méri a zsarnokság ellenkezőjét, a sokfé-
leképpen értett analfabetizmust, azt, hogy ki 
mennyire képes eltűrni a megaláztatást vagy 
éppen a zsarnokságot. Erre is van egy esz-
közünk, egy fapálcikás készülék, ami az álla-
mi zsarnokságot és tekintélyelvet szondázza, 
annak kilengéseit jelzi, ez az Anarchometer. 
Illetve van egy tapsrádiónk is. 
Igor Buharov: Továbbá egy elnyomástesz-
tünk, ami megjelent jó néhány kiállításunkon. 
Vándor Csabával közép-kelet-európai kuta-
tóművészekként négy városból az utcán le-
rakott kockaköveket gyűjtöttünk, majd a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem laboratóriumában 
nyomástesztet végeztettünk mindegyiken.  
A mérés eredménye azt mutatta, hogy a  
magyar kockakő sokkal jobban bírja a nyo-
mást, mint a többi. Kézenfekvő állításnak 
tűnhet, hogy a magyar ember bírja messze 
a legjobban az elnyomást. „A magyar ember 
hátán fát lehet hasogatni.”

SA: Ami megszokott, az eltompítja az érzé-
keinket. Az általatok sokat használt furcsa, 
meghökkentő, észbontó formai fogások a fi-
gyelem kiélesítésének eszközei lehetnek?
Ivan Buharov: Igen, hiszen ennek ponto-
san ez a mechanizmusa, mert ha valami 
nem szokványos, az kiélesítheti a figyelmet. 
Szabaddá kell válni az ugyanazokat a szi-
napszisokat újra és újra bejáró megszokottal 
és ismerttel szemben. Mi szeretjük az isme-
retlenben való kirándulást, melynek sokszor 
velejárója az improvizáció is.
SA: Alkotásaitokat általában egy tágabb szo-
ciális és politikai kontextusba helyezitek?
Ivan Buharov: Igen, az előző filmünket töb-
bek között Mckenzie Wark inspirálta, aki az 
áruvá vált információk elleni széles körben 
elterjedt lázadásban egy utópisztikus ígé-
retet lát, amit Hacker-kiáltvány című művé-
ben fogalmaz meg. De felidézhetjük Julian 
Assange példáját, ami jól mutatja, hogyan 
félemlíthetik meg a nyugati hatalmak a füg-
getlen újságírókat. Vagy éppen korunk egyik 
legnagyobb nemzetbiztonsági botránya, a 
Snowden-ügy is jó példa. Ugyanakkor re-
flektál a magyarországi oktatásügyi refor-
mokra is, ami miatt sokan érezték úgy, hogy 
Az itt élő lelkek nagy része magyarországi 
problémákkal foglalkozik, holott a nemzet-
közi vetítések során mindenki magára, a sa-
ját országának problémáira ismert rá.
Igor Buharov: Az analóg technikáknak, a 
Super 8-as filmnek van egy olyan hatása 
és esztétikája, ami időben és térben ele-
meli a valóságtól a jeleneteket. Nem tudjuk 
pontosan, hol és mikor történnek az épp 
zajló dolgok. Erre kifejezetten figyelünk.  

A leginkább persze a magyarországi esemé-
nyek inspirálnak minket, elsősorban azok-
ra reflektálunk, de mindezt igyekszünk úgy 
bemutatni, hogy globális problémákra is rá-
mutassanak. 
Ivan Buharov: Az analóg használata – amely 
rámutat arra, hogy létezik egy kézzel fogható 
világ – bizonyos tekintetben egyfajta protest 
identitást is jelent ebben az őrült módon di-
gitalizált világban, főként most, a pandémia 
idején.
Igor Buharov: Berlinben a LaborBerlin non-
profit, független egyesület, amely egy analóg 
filmeket készítő művészekből álló kollektí-
va, most épp kiírt egy ösztöndíjpályázatot, 
amely ennek a fontosságát hangsúlyozza.
Ivan Buharov: Mi is épp egy hasonló projek-
ten, egy analóg közösségi labor létrehozásán 
dolgozunk a VIII. kerületben.
SA: Egyfajta figyelemgazdaságban létezünk, 
amelyben figyelmet veszünk igénybe és szol-
gáltatunk, azaz vásárolunk és eladunk?
Igor Buharov: Ezzel kapcsolatban talán a fi-
gyelemzavar és a figyelemelterelés a kulcs-
szó. Hogy ne legyen időd és energiád azokra 
a dolgokra fókuszálni, amelyek igazán fon-
tosak. A neten barangolva a legtöbb infor-
mációnak meg lehet találni az ellenkezőjét is, 
a fake news és az információdömping arra 
hivatott, hogy összezavarjon vagy lefárasz-
szon bennünket még mielőtt igazán a dolgok 
mélyére néznénk. Az, amiben élünk, inkább 
figyelmetlenséggazdaság.

Igor és Ivan BUHAROV:  
Melegvizek országa, 2021, részlet 

A művészek jóvoltából 



18 START

JJ: Honnan ered a kapcsolatod a Q Contem-
poraryval, és mi a feladatköröd?
Csillag Eszter: Művészeti vezető (artistic 
director) vagyok. Rómában végeztem mű-
vészettörténetet, jelenleg Hongkongban 
élek, de a Covid előtt rengeteget utaztam 
haza Budapestre és onnan tovább a régió 
országaiba, művészeti központjaiba. Ez-
alatt egyre mélyebbre ástam bele magam  
Közép-Kelet-Európa művészetébe. Az ala-
pító, Queenie Rosita Law hongkongi, a vele 
való együttműködésben könnyebbség, hogy 
egy városban vagyunk, és időközben meg-
alakult a budapesti team is. Ők otthon tart-
ják a frontot, dolgoznak az épület felújításán, 
átalakításán, Zsikla Mónika főkurátor pedig 
már készíti elő a nyitó kiállítást. Az egy éve 
tartó a járvány persze módosította a tervein-
ket. Eredetileg úgy képzeltük, először meg-
nyílik az Andrássy úti épületünk, és majd ké-
sőbb építjük a kapcsolatokat Hongkongban 
és Kínában a helyi szcénával. Ez a sorrend 
most megfordult. Nem lehet utazni, itt ra-
gadtunk a városban, így tavaly beszélgetés-
sorozatot rendeztünk a Hauser & Wirth-tel, 
és egyéb eseményeket is tető alá hoztunk, 
most pedig a kiállítást Tracing the Fragments 
– Hong Kong címmel, a K11 Art Foundation-
nal együttműködésben. Az Adrian Cheng 
által 2010-ben alapított K11 Art Foundation 
(KAF) a kínai kortárs művészet fejlődésé-
nek előmozdításával foglalkozik. Nonprofit 
szervezet, amely kreatív inkubációs progra-
mokat szervez a feltörekvő, fiatal kínai mű-
vészek és kurátorok támogatása érdekében. 
Nemzetközi és helyi kiállításokat, tanulmányi 
programokat szerveznek – hasonló dolgok-
kal foglalkoznak, mint amelyekkel mi is sze-
retnénk majd Budapesten, az Andrássy úti 
villában. De szeretném hangsúlyozni, hogy 
a Q Contemporary magánintézmény, nem 

akarunk feltétlenül közszolgálati vagy állami 
múzeumi feladatokat ellátni.
JJ: Miként határoznád meg a Q Contempo-
raryt? Galéria, műgyűjtemény, befektetés, 
kortárs művészeti intézmény…? 
CsE: A Q Contemporary nonprofit intézmény, 
amely a kelet- közép-európai régió kortárs 
művészetének gyűjtését, annak a régión be-
lüli és azon kívüli bemutatását, ismertetését 
és kutatását tartja fő céljának. Tizenhét or-
szágra szűkítettük ezt a földrajzilag nagyobb 
területet. Vannak országok, melyek jobban 
fókuszba kerülnek, és vannak, melyekre ké-
sőbb kerül majd sor, hiszen tizenhét orszá-
got lefedni nagy munka. A projekt célja, hogy 
nemzetközileg kevésbé ismert művészeket, 
illetve a régió kortárs művészetét az 1960-
as évektől kezdődően napjainkig bemutassa, 
gyűjtse, és a régión kívül promotálja. Ezzel 
egy újszerű párbeszédet kíván kialakítani, 
aminek a mostani kiállítás is jó példája.
JJ: Mit érdemes tudni az alapítóról és a 
céljairól? Hogyan került kapcsolatba a ke-
let-európai művészettel? Mi az oka annak, 
hogy fantáziát lát ebben a területben?
CsE: Az alapító, Queenie Rosita Law hong-
kongi származású, maga is művészetet tanult 
a londoni St. Martin Art and Design School-
ban. Minket egy közös ismerős mutatott be 
egymásnak, de akkor már a tulajdonában volt 
az Andrássy úti épület, és azt is tudta, hogy 
művészeti projektet szeretne vinni benne, de 
még nem volt teljesen világos, hogy mit is fed 
majd ez le. Sokat beszélgettünk, minden ér-
dekelte, nagyon nyitottan állt a kérdéshez. 
A kelet-közép-európai régiót járva sok te-
hetséges művésszel találkozott, műterme-
ket látogatva, művészpályákat megismer-
ve számos hasonlóságot fedezett fel a kínai 
művészek helyzetével. Mégsem ez a fő oka 
annak, hogy a régióval kezdett foglalkozni, 

és a kínai művészek mellett kelet-európaiak-
tól gyűjteni. Sokkal inkább az, hogy nagyon 
szereti az ismeretlen, új, felfedezésre váró 
dolgokat. Ezt a szemléletet testesíti meg a 
Q Contemporary. Sokat számít, hogy egy 
generációba tartozunk Queenie-vel, ugyan-
azt tanultuk, értjük egymás nyelvét, ízlését.  
A szülei generációjának ilyen ötlet eszébe 
sem jutott volna. Hongkongban élve látom, 
hogy az idősebb nemzedék a számára isme-
rős területeken, az angolszász világban költ 
inkább a művészetre, hiszen ott már kiépültek 
a hidak és átjárók az üzleti és a kulturális vi-
lágban is, több az ismeret, nagyobb a bizton-
ság. Nem utolsósorban ott jogilag is jobban át 
tudják tekinteni a helyzetet – gondoljunk arra, 
hogy nekik a magyar jogrendet mennyire ne-
héz megérteni. Ennek ellenére Queenie nincs 
egyedül, nagyon sok keleti befektető jelent 
meg a közép-kelet-európai régióban.
JJ: Milyen művészetet gyűjt a Q Contempo-
rary? Mely művészek, műfajok után érdek-
lődnek, mi a gyűjteményépítés fő vonulata?
CsE: A gyűjtemény kezdőpontja a 60-as 
évek, főleg neoavantgárd vagy külföldre 
emigrált művészeket gyűjtünk ebből az idő-
szakból. Fontos, hogy munkásságuk megha-
tározó legyen saját korukban és ma is. Nem 
tervezünk feltétlen minden irányt és korsza-
kot lefedni, hiszen az hatalmas feladat lenne, 
a művészet nagyon szerteágazó, de egy-egy 
ország kortárs művészetének meghatározó 
képviselőit igyekszünk előbb-utóbb gyűjte-
ményezni. A fiatal generációnál szintén nem 
könnyű a választás, hiszen széles a paletta, 
itt a megbízható kvalitás mindenképpen fon-
tos számunkra. 

A magyarországi kortárs művészet jelen-
léte erős a gyűjteményben, de figyelnünk 
kell arra, hogy egyensúlyban legyen a többi 
ország művészeivel. Van alkotás Maurer Dó-

Jankó Judit

Q Contemporary

Ezúttal nem egy galériát, hanem egy kortárs művészeti intézményt mutatunk be, amelynek az 
alapját egy művészeti gyűjtemény adja, és előadásokat, kiállításokat rendeznek. A pandémia 
miatt az a furcsa helyzet állt elő, hogy tavaly Londonban és most, 2021 februárjában 

Hongkongban is bemutattak egy válogatást a művekből, de a budapesti központ, az Andrássy úti 
épület még nem nyílt meg. A Q Contemporary Hongkongban élő művészeti vezetőjével, Csillag 
Eszterrel online beszélgettünk erről az izgalmas vállalkozásról.

Átjáró két kultúra között
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rától, Keserü Ilonától, de van Stano Filkótól, 
Stanislav Kolíbaltól, Horia Damiantól és Geta 
Bratescutól is, hogy csak néhány nevet em-
lítsek. A fiatalabbak közül kiemelném Nemes 
Mártont, Artem Volokitint, Maria Kulikovs-
kát, akik már szerepelnek a gyűjteményben. 

El szeretném kerülni, hogy egy divatos mű-
fajhoz igazodjunk. Vásároltunk absztraktot és 
figurálisat is, vagy az idősebbektől konceptu-
ális műveket, nincs meghatározva egy konk-
rét irány. Figyelünk. Látóterünkben vannak 
fia tal művészek, és vannak, akikről már tud-
juk, hogy előbb-utóbb mindenképp szeret-
nénk tőlük szerzeményezni valamit. Szemmel 
tartunk művészeket és területeket, kutatunk, 
és az eredmények alapján fogunk elindulni.

Az idősebb generációra azért fókuszál-
tunk jobban az elején, mert rendkívül szeren-
csés helyzet, hogy fel lehet még őket keres-
ni. Most, amikor Hongkongban rendeztem a 
kiállítást, nagy könnyebbség volt, hogy bár-
milyen felmerülő kérdés esetén a művésztől 
kaptam választ. Nagyon fontos pillanat, hogy 
egy hosszú és termékeny művészpálya végén 
még mindig alkotnak, és velük együtt lehet 
összegezni és felidézni a néhány évtizeddel 
ezelőtti alkotói szakaszukat. Maurer Dóra 
nem ismeretlen a nagyvilágban, szerepelt 

már Hongkongban csoportos kiállításon, és 
nagyon nagy eredmény a Tate Modern tárla-
ta is. Geta Bratescu ugyanez a kategória. Ők 
azok, akik a gyűjteményünk fontos alapjai 
lesznek, melléjük lehet majd rendelni a fia-
talokat. Ők az origó vagy a kályha, amitől el-
indulunk. Melléjük olyan kevésbé ismert mű-
vészeket szeretnénk találni, akiket még nem 
ismer a világ, de ugyanolyan tehetségesek.
Országról országra haladva változik a fel-
adatunk. Magyarországon például sokkal 
fejlettebb a művészeti élet ökoszisztémája, 
mint Szerbiában. Romániában pedig később 
kezdett kialakulni az art world, mint nálunk, 
de gyorsan fejlődik és folyamatosan változik. 
Ukrajna megint egy más világ. Nem feltétle-
nül kell generációkra bontani a régió művé-
szetének vizsgálatát. Tudok említeni jelen-
ségeket, melyek a különböző országokban 
egyszerre bukkannak fel, mondjuk a most 
késő húszas, kezdeti harmincas éveikben 
járó művészeknél. Ilyen például a női művé-
szeknél megfigyelhető figuratív vonal, amely 
erős színekkel, populáris témákkal, a festé-
szet és textilművészet között, többféle mé-
diában dolgozik. Sok esetben nem is tudnak 
egymásról, de a jelenséget a régióban több 
helyszínen megfigyelhettük.

JJ: Milyen koncepció alapján válogattátok ki 
a gyűjteményből a most Hongkongban be-
mutatott anyagot?
CsE: A jelenlegi kiállítás, bár nem fedi le, de 
mégis gazdag képet mutat a közép-kelet-eu-
rópai művészetről. Szervezésekor az volt a 
szempont, hogy a K11 Art Foundation kínai 
és nemzetközi gyűjteményében szereplő 
egyes művek hogyan tudnak párbeszédet 
kialakítani az általunk bemutatott művekkel. 
A kiállítás során egy alternatív párbeszédet 
kívánunk elindítani, ahol a nyugati világ mel-
lett más földrajzi területek is fókuszba kerül-
hetnek, sőt egymással diskurzust is kialakít-
hatnak. Ez az első kiállításunk Hongkongban 
ebben a témában – amolyan bemutatkozás –,  
nem akartunk túlságosan nagy hangsúlyt 
fektetni az egyébként nagyon is létező pár-
huzamokra. Azért már látszik, hogy elin-
dultak errefelé a kutatások, hosszú távon 
célunk ezek kitapintása, bemutatása, az 
együttműködés a régióbeli intézményekkel. 
De muszáj elmondanom azt is, hogy Hong-
kongban nem ismerik térségünk történelmét, 
így mi sem akartunk elsőre befogadhatatla-

Queenie Rosita Law  
és Csillag Eszter
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nul súlyos dolgokat prezentálni. A történelmi 
hátteret ezért nem helyeztük fókuszba. Itt 
most a képek, a műtárgyak vannak előtér-
ben, és nagyon örültünk neki, hogy a legtöb-
ben a frissességüket értékelték. A művészeti 
vásárokon, a galériákban mindig ugyanazok 
a művészek bukkannak fel, itt most ugyan-
olyan magas színvonalon láthatnak újakat. 
Ezen a kiállításon számukra nem ismert, de 
nagyon erős műveket látnak.
JJ: Milyen visszajelzéseket kaptatok? Mi 
érdekelheti a világot a kelet-európai művé-
szetből?
CsE: A kiállítás visszhangja nagyon pozitív.  
A megnyitó első két napján Hongkong leg-
több művészetben meghatározó szereplője 
eljött, és hosszabb időt töltött a kiállításon. 
Megjelent Suhanya Raffel, az M+ múzeum 
igazgatója a főkurátorral, Pi Livel, illetve az 
Asia Art Archive-tól John Tain, a ParaSite-tól 
Cosmin Costinas is, csak hogy néhány fon-
tosabb vendéget említsek. Emellett a sajtó 
is nagyon elismerően ír a kiállításról, ami 
külön öröm a számunkra. A következők-
ben a művészeti intézmények pártfogóinak 

mutatjuk be a műveket, online tárlatveze-
tést szerveztünk az Art Basel Hongkonggal,  
illetve egy három előadásból álló Christie’s 
Education-programsorozatot, ami a kiállítás 
helyszínén kerül megrendezésre február má-
sodik felében, és a közép-kelet-európai régi-
óra fókuszál. A nagy érdeklődést és a pozitív 
reakciókat annak köszönheti a kiállítás, hogy 
új, ugyanakkor aktuális és színvonalas mű-
veket mutat be. 
JJ: Mennyiben befolyásolta az indulást a 
pandémia?
CsE: A Covid–19 több mint egy évvel eltol-
ta a nyitást. Idén mindenképpen szeretnénk 
Budapesten nyitni külföldi látogatók nélkül.  
A nemzetközi megnyitóval pedig várunk ad-
dig, ameddig újból lehet utazni, vagyis, ha 
minden jól alakul, 2022-ig.
JJ: Mit terveztek még 2021-re, és mik a 
hosszú távú tervek? Mikor és milyen alko-
tásokkal nyílik az első budapesti tárlat?  
A kiállítások mellett milyen programokra 
számíthatunk?
CsE: 2021-ben nyílik meg az Andrássy úti 
épület, amit mindannyian nagyon várunk, 

hiszen évek óta dolgozunk rajta. A pontos 
dátumot még nem tudjuk, a pandémiától 
függ. Amint említettem, az első kiállítást a 
Q Contemporary főkurátora, Zsikla Mónika 
rendezi meg. Addig lehetőség szerint kisebb 
kiállításokkal már szeretnénk a művészet 
iránt érdeklődőket fogadni. Az idei év még 
kompromisszumra kényszerít bennünket, 
ha a kiállításokra és az azokhoz kapcsolódó 
programokra, konferenciákra gondolunk. De 
hosszú távon már megvan a következő négy-
öt év irányvonala, nagyon izgalmas egyéni és 
csoportos kiállításokkal. A kiállítások mellett 
lesz art residency program, művészeti okta-
tás, konferencia. Az alapító számára nagyon 
fontos, hogy a művészet ne csak annak a kis 
százaléknak szóljon, akik a kortárs művészet 
állandó szereplői, hanem egy ennél sokkal 
szélesebb réteget is elérjen. 

Kiállítási enteriőr,  
Tracing the Fragments, 2021,  

Q Contemporary Honkong
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Töredékek 
nyomában

Pataki Gábor

Sírkő és  
árvácska

A Q Contemporary ugyan nem nyitotta még meg bu-
dapesti központját, de első bemutatkozó kiállítá-
sát már megrendezhette. Nem is akárhol: a K 11 

Art Foundation kulturális központja a dokkok közelében 
Hongkong egyik művészeti zászlóshajója. Alapítója az az 
Adrian Cheng, aki az Art Power 2020-as rangsorában 
az előkelő tizenkettedik helyet foglalja el. A milliárdos 
üzletember ugyan egy ma érdekes konnotációjú vuhani 
művésznegyed alapításával kezdte pártolói tevékenysé-
gét, mára azonban hat nagy kínai központ megszervező-
je, s többek között a Tate, a MOMA és a Centre Pompi-
dou tanácsadó boardjának tagja lett. Fő feladatának a 
kínai kortárs művészet bemutatását, annak nemzetközi 
kontextusba helyezését tekinti.

Amúgy a kiállító alapítvány elnöke, Queenie Rosita Law is 
ott szerepel az Ázsia leginvenciózusabb fiatal vállalkozóit 
összegyűjtő listán. A nagyapja által alapított divatcég, a 
Bossini örököseként Európában folytatott művészeti ta-
nulmányokat, s utána fordult érdeklődése egy azon a tá-
jon ismeretlen terrénum, a közép-kelet-európai művészet 
felé. Ahogy többször is nyilatkozta, az alkotók munkáiból 
kiérezhető erő és küzdelmesség nyűgözte le először, majd 
a rendszeressé váló műterem-látogatások során fogalma-
zódott meg benne a gyűjteményalapítás gondolata.

Honlapjukon harmincnyolc művész szerepel, de a 
névsor nyilván egyre bővül, hiszen a hongkongi kiállítá-
son például az ott még fel nem tüntetett Szíjártó Kálmán 
konceptuális folyamatszekvenciáit (egy kézbe fogott, fo-

K 11 Art Foundation, 
Hongkong,  
2021. II. 28-ig

MAURER Dóra:  
Bicíniák 5, 2015,  
akril, vászon, fa, 

25×126 cm
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kozatosan hamuvá váló cigarettát) is láthatta a közönség. 
Annak mindenképpen örülnünk kell, hogy az országok 
szerinti megoszlásban mi vezetünk, és tízen (Bak Imre, 
Fehér László, Hantai Simon, Keresztes Zsófia, Keserü 
Ilona, Maurer Dóra, Nádler István, Nemes Márton, Rákó-
czy Gizella, Reigl Judit) képviselik a magyar művészetet.  
A nemzetközi szcénában amúgy is a lengyelek, csehek és 
románok promóciója a jobb, senki sem kárhoztatja hát 
Queenie Law-t a mieink enyhe favorizálásáért.

Ami a gyűjtemény súlypontjait illeti, a főszerep az 1920 
és 1940 között születetteké. Azaz a modern és a neoa-
vantgárd művészet mestereié, akik közül sokan szülőföld-
jükön kívül, Párizsban, Rómában teljesítették ki életmű-
vüket. Kiemelt figyelmet kapnak a nőművészek: Reiglön, 
Keserün, Maureren kívül olyan formátumok, mint a len-
gyel Abakanowicz, a románok kicsit titokzatos Geta Bra-
tescuja, a cseh Eva Kmentová vagy olyanok, mint a (nem 
csak nálunk) kevésbé ismert, szerb Olga Jevrić és Mira 
Brtka, illetve a lengyel Wanda Czełkowska. Mellettük 
persze ott szerepel a gyűjteményben Julije Knifer, Stano 
Filko, Constantin Flondor és Stanislav Kolibal is. A sztá-
rok és a kevésbé befutott művészek keveredése, váltako-
zása teszi-teheti a gyűjteményt izgalmasabbá, fontosabbá 
egy csak biztonsági köröket futó kollekciónál.

A másik irány a fiatal, már nem kezdő, de még nem a 
toplistákon jegyzetteké. Tőlünk Keresztes Zsófia vagy Ne-
mes Márton jó választásnak tűnik, a román Şerban Savu-
nak vagy a cseh Anna Hulačovának sincs miért aggódnia; 
a többiekről, mint a román Alin Bozbiciuról, a cseh Klára 
Hosnedlováról vagy az ukrán Artem Volotikinről még ko-
rai lenne határozott véleményt formálni. Amúgy érdekes 
megfigyelni, hogy míg a „klasszikussá érett” mesterek 

Mira BRTKA: Cím nélkül, 
1980, hímzés, 50×70 cm
HUNGART © 2021

Anna HULAČOVÁ: 
Árvácska, 2020, beton, 
digitális print, fémlemez, 
38×28×23 cm
HUNGART © 2021



23

java a nonfigurativitás valamelyik, elsősorban geometri-
kus, kisebb arányban expresszív változatát képviseli, ad-
dig a fiatalok döntően az új figuráció jegyében tevékeny-
kednek. Ahol talán még erősíteni lehetne, felfedezéseket 
lehetne tenni, az pont az innen is hiányzó generáció, az 
50-es, 60-as években születettek körül keresendő. Fehér 
László, a horvát Vlado Martek vagy a bolgár Szaso Sztoj-
cov mellé még elférnének néhányan.

Mindenesetre gyógyíthatatlanul közép-európai szívün-
ket öröm s remény tölti el, hogy egy teljesen más kultu-
rális alapokon szocializálódott gyűjtő is rezonál ezekre a 
hullámhosszokra. Méginkább, hogy elképzeléseit komo-
lyan is veszi. Az már látszik, hogy a Töredékek nyomában 
(Tracing of Fragments) címmel megrendezett kiállítás va-
lóban ráirányíthatja a városállam (illetve most már „külön-
leges közigazgatási terület”) gyűjtőinek és érdeklődőinek 
figyelmét e számukra még ismeretlen művészeti régióra.

Mindezt valószínűleg csak fokozatosan, megfelelő 
körítéssel lehet elérni. A művek dialógusának szándéka 
mellett ezért is egészül ki a bemutató négy kínai művész 
és három világsztár, „húzónév” alkotásaival. A szárazföldi 
Kínában dolgozó művészek közül talán Wang Gongxin a 
legismertebb, aki annak idején New York-i ösztöndíjas-
ként, Bruce Nauman munkatársaként lett a kínai videó-
művészet úttörője. Ülhetetlen című, még Amerikában 
1994-ben készült installációján vörös villanykörték hoz-
zák virtuális mozgásba a tejjel és tintával megtöltött fém-

székeket. Videóisntalláció Tao Hui, „sima” videó Cheng 
Ran munkája is.

A kiállítás presztizsét növelendő, szerepel a K 11-ben 
Al Held jellegzetes, téglatesteket és ívelt idomokat rava-
szul összekapcsoló képe, Christian Boltanski oltárt idéző 
installációja és a globális művészet eleven példájaként az 
Argentínában született, New Yorkban és Berlinben dolgo-
zó thaiföldi művész, Rirkrit Tiravanija pingpongasztala, 
melyet elvileg a szlovák antiművészet legnagyobb alakjá-
nak, a kiállításon és a gyűjteményben nem szereplő Julius 
Kollernek konceptuális telítettségű „UFO-pingpongbaj-
noksága” inspirált.

A kiállítást virtuálisan bemutató link egy nagy méretű, 
bár beugrókkal tagolt, egykorvolt ipari épületet jár kö-
rül. A szellős, white cube-szerű rendezés fókuszpontjába 
igazi telitalálatként Keserü Ilona két szíves-sírköves képe 
került, melyre szépen rímel Anna Hulačova nyersbeton 
szobra a konkáv fejforma közepére printelt kék árvács-
kával. A hatásos együttest jól egészítik ki Mira Brtka kon-
ceptuális jellegű szövött képei. Maurer Dóra kék-sárga 
Bicíniája tőlük távolabb, egy másik teremrészben kapott 
helyet.

Artem VOLOKITIN:  
Utókép I. (Szivárvány), 

2019, olaj, vászon, 
120×160 cm

HUNGART © 2021
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TP: A művészeti világ működését már az 
1980-as évek óta figyelemmel kíséri. Szocio-
lógusként és neves képzőművészeti intézmé-
nyek tanácsadójaként hogyan látja a szféra 
változásait?
Szántó András: Budapesti éveim során ran-
gos művészettörténészek – például Beke 
László – fordítójaként dolgoztam. Emiatt, 
és szociológus végzettségemből fakadóan, 
alternatív úton érkeztem a művészeti világ-
ba. A rendszerváltás idején New Yorkban 
tudatosult bennem, hogy ennek a szférá-
nak a működésével szeretnék foglalkozni. 
Ehhez hozzájárult, hogy az 1989-es év volt 
a művészettörténet legnagyobb boomjának 
utolsó felvonása. A 80-as években tapasz-
talható expanzióról nyugodtan beszélhetünk 
úgy, mint a hollandiai tulipánlázhoz hasonló, 
megismételhetetlen korszakról – legalábbis 
akkor még úgy tűnt. Fiatal szociológusként 
megragadtak ezek a művészeti világot ve-
zérlő és abban tükröződő szociális dinami-
kák, melyek később művészeti intézmények 
elemzőjeként és stratégiai tanácsadójaként 
szintén fontosak maradtak számomra. Ha 
ma lennék egyetemista, a jelent is a történe-
lem olyan időszakaként élném meg, amely-
nek során a világ eseményei képesek gyöke-
resen átformálni az eddig ismert intézményi 
infrastruktúrát. Ennek az új perspektívákat 
nyitó korszaknak az is az eredménye, hogy 
az identitás, a gender és a mindent átfogó 
egyenjogúság kérdése a művészeti párbe-
széd középpontjába került. E régóta érzé-
kelhető tendenciák egyszer csak a felszínre 
kerültek, tudatosultak és felgyorsultak.

TP: Az Art Basel platformján számos szak-
mai beszélgetést moderált, ahol többek kö-
zött felmerült a kulturális intézményrendszer 
transzparenciájának a kérdése is. Mintha 
egyre nagyobb lenne az igény a művészet-
közvetítés specifikus jelenségeinek és be-
rögződéseinek megvilágítására, illetve az 
árnyaltabb, empatikusabb működés irányá-
ba tett lépések feltételeinek közös lefekteté-
sére. Hogyan látja a művészeti világ alaku-
lásának társadalmi jelentőségét a pandémia 
tapasztalatait is szem előtt tartva?
SzA: Az utóbbi év rámutatott a múzeum 
üzleti modelljének extrém törékenységére, 
ami addig szinte teljes mértékben a látoga-
tószámokra alapozta státuszát. Kiderült az 
is, hogy mennyire alulhasználtak a digitális 
platformok a szélesebb közönség megszólí-
tásában. Emellett a társadalmi egyenlőtlen-
ségeket leleplező Black Lives Matter-moz-
galom által meghatározott nyári időszakban 
szembe kellett néznünk azzal is, hogy milyen 
szerepet töltött be a múzeum az igazságta-
lan viszonyok fenntartásában. Bizonyos ér-
telemben a pandémia olyan, mint egy halál-
közeli élmény, ami életmód-változtatásokat 
követel. Keserű pirulaként kellett lenyelnünk 
azt a tényt is, hogy a döntéshozók nem tar-
tottak minket nélkülözhetetlennek: míg a 
fodrászszalonok nyitva voltak, a múzeumok 
bezártak. Természetesen a mélyebb ösz-
szefüggések megértéséhez több időre van 
szükség. A múzeum bizonyos funkciói való-
színűleg vissza fognak térni, az igazi inflexiós 
pontok az egyenjogúság területén lesznek 
majd kimutathatóak. 

TP: A Hatje Cantz kiadó gondozásában idén 
jelenik meg a The Future of the Museum,  
28 Dialogues című új kötete,  melyben a mú-
zeum társadalmi küldetésével és célkitűzé-
seivel kapcsolatban készített huszonnyolc 
interjút a színteret formáló szereplőkkel. Az 
ICOM 2019-ben felvetett múzeumdefiníció-
ja körüli dilemmák is azt a transzformációt 
bizonyítják, amivel a területet aktívan építő 
felek szembesülnek. Mit jelenthet a múzeum 

Tayler Patrick

Az átalakulás 
lehetőségei

Mintha világszerte egyszerre fogalmazódnának meg alapvető változások szükségességét 
sugalló felvetések a művészet szerteágazó képződményét befogadó intézményi 
helyszíneken. A fókusz egyre inkább a befogadóra kerül: az új rendezőelv – a látogatószám 

hűvös, statisztikai absztrakciója helyett – a néző személyének középpontba helyezése. E globális 
tendenciában az inkluzivitást megcélzó proaktív döntések válnak fontossá. Szántó Andrást frissen 
megjelent kötetéről, a jelenkort meghatározó szociális dinamikák lehetséges következményeiről 
és a múzeum intézményének jövőbeli perspektíváiról kérdeztem.

Interjú Szántó Andrással

Szántó András
Fotó: Patrice Casanova
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a jövőben, mely gyakorlatait lenne érdemes 
felülvizsgálni?
SzA: Épp ma reggel olvastam a Łódźban 
található Muzeum Sztuki nevű, fantasztikus 
lengyelországi intézmény kiadásában meg-
jelent könyvet,1 mely ennek az avantgárd 
művészeti múzeumnak a születését tárja fel. 
Visszavisz minket a szocialista avantgárd 
alkotók világába, akik valóban azon voltak, 
hogy a művészeten keresztül átformálják a 
létezés alapfeltételeit. Az egyik felforgatásra 
kiszemelt intézmény éppen a múzeum volt, 
amit egyesek el akartak törölni, mások az 
átalakítás lehetőségein gondolkoztak. Az 
eredmény végül az lett, hogy új muzeográfi-
ai keretrendszerek, új bemutatási módok, új 
ambíciók és új kérdések fogalmazódtak meg. 
Ma is a változás szelei fújnak, ezért tanulsá-
gos lehet e történeti korszakok alapos meg-
ismerése. 

Fontos kiemelni, hogy a kötetet a pan-
démia során állítottam össze, amíg a közeg 
három alapvető megrázkódtatáson ment 
keresztül. Az első a jól ismert járványügyi 
szerencsétlenség, a második a múzeum üz-
leti modelljének ezzel összefüggő összeom-
lása, a harmadik pedig a nagyon is idősze-
rű, globális és lokális egyenlőtlenségekkel, 
imperialista hagyatékkal való konfrontáció 
volt, ami az Amerikai Egyesült Államokban 
George Floyd tragikus halálát követően sür-
gető kérdéssé vált.

Ez a kötet egy közös gondolkodási folya-
mat dokumentuma, és örömmel látom, hogy 
körülötte alakul a kritikai párbeszéd is. Cso-
dálatos kollégám, Charles Saumarez Smith, 
aki a National Gallery igazgatója volt, nagy 
szívességet tett nekem, amikor megjelente-
tett egy polemikus szöveget a könyvemről.  
A cikk végén megfogalmaz egy vitaindító 
kérdést: Mégis mi legyen a sarokban ücsör-
gő műtárgy sorsa? 2 Hangsúlyoznám, hogy 
senki sem akarja elvetni a múzeumok alap-
funkcióját, ami a műtárgyak gyűjtésében, 
tanulmányozásában, elérhetővé tételében 
és megfelelő kezelésében foglalható össze. 
Ezeket nem felülírják, hanem gazdagítják 
az új ambíciók, melyek a kortárs művésze-
ti szférában, de akár az enciklopédikusabb 
karakterű archeológiai múzeumokban is tet-
ten érhetők. A múzeum a világ számos pont-
ján a gyarmatosító ország kulturális képzeteit 
hordozó, felülről meghatározott intézmény 
volt. Mostanra telt el annyi idő, hogy a gyar-
matosított országok reflektálhassanak arra, 
hogy nekik pontosan milyen múzeumra lenne 
igényük. Egy pluralisztikus múzeumfogalom 
kibontakozásáról van szó, ami talán vissz-
hangja Arthur C. Danto 1980-90-es években 
megfogalmazott pluralista művészetfelfogá-
sának, amely elvetette, hogy csupán egyet-
len érvényes mesternarratíva lenne. Egy 
genfi múzeum vezetője ezt az egészet nagyon 
egyszerűen fejezte ki: a múzeum helyett a 
múzeumok kifejezést javasolta. 

Az ICOM 2019-es definíciójának elfogadá-
sa sajnos falakba ütközött, pedig a jelenkor 

társadalmi kihívásaival próbálta összehangol-
ni a múzeum intézményét. Bár a szociális érzé-
kenység, a fenntarthatóság, az egyenjogúság 
és a hozzáférhetőség biztosítása mindenki 
számára elfogadható keretrendszert jelentet-
tek, a megfogalmazás implikációi ambivalen-
sebb eredményeket mutattak. Ráadásul a 
múzeumok bizonyos országokban egyéb tár-
sadalmi feladatokat is vállalnak, mint az okta-
tás vagy a civil funkciók. A 70-es években ta-
pasztalható fordulat, melynek következtében 
megjelentek az oktatási és a marketingfelada-
tokat ellátó részlegek is, már önmagában egy 
lépést jelentett a közönség irányába. Thomas 
Hoving, a MET korábbi igazgatója Making the 
Mummies Dance (Megtáncoltatni a múmiákat) 
címmel publikálta híres memoárját. Ő vitte 
Tutanhamont a MET-be, és ugyanabban az 

évtizedben kitalálták a blockbuster kiállítás 
műfaját is. Ezek jelentős – és természetesen 
bizonyos nézőpontokból problematikus –  
lépések voltak egy nyitottabb öndefiníció irá-
nyába. Kiemelném, hogy a múzeumoknak 
még sokat kell tenniük annak érdekében, 
hogy mélyebben beágyazódjanak a társada-
lomba.

A legfontosabb a még részben fennálló 
igazságtalanságok felszámolása. Ez talán 
nem annyira jellemző kérdés Magyarorszá-
gon, de az Egyesült Államokban már tetten 
érhető az alapítványi döntésekben, a vá-
sárlásokban, a meglévő gyűjtemények újra-

A MET Fifth Avenue főcsarnoka
Fotó: Brett Beyer 

A Metropolitan Museum jóvoltából
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strukturálásában, az új kurátorok foglalkoz-
tatásában, abban, hogy kiket vesznek fel a 
vezető intézmények fontos beosztásaiba, kik 
ülnek a bizottságokban. Ami most történik, 
az valódi változás.
TP: Május 14-én kerül megrendezésre a 
magazint is működtető, előadásokat szer-
vező Art is Business elnevezésű komplex 
kezdeményezés első konferenciája, ahol a 
képzőművészeti és a vállalati szférák ösz-
szefüggéséről fog előadást tartani. Milyen 
tapasztalatokat nyerhet a vállalati szektor a 
kulturális intézményrendszer sajátos terepén 
kutakodva?
SzA: Abban reménykedem, hogy a bevonó-
dás szempontjából újragondolhatjuk az üzleti 
és a művészeti szektor között érvényes játék-
szabályokat és az együttműködés lehetősé-
geit. Régóta foglalkozom olyan – például dí-
jak, megrendelések és rezidenciaprogramok 
formájában megvalósuló – kulturális kezde-
ményezésekkel, melyeket többnyire nemzet-
közi luxusmárkákkal közösen dolgozunk ki. 

A múzeum üzleti alapon történő újraka-
librálásáról is beszélnünk kell, ami végső 
soron a múzeum 21. századi igényeknek 
megfelelő működtetéséről szól. Ismerni kell 
a közönséget. A kötetem egyik interjúalanya 
azt a felismerést fogalmazta meg, hogy ha 
az irányítása alatt álló múzeum közönségé-
nek felét gyermekek alkotják, akkor miért 
függenek a művek másfél méter magasan. 
Szerencsére mára a művészetpedagógiai 
foglalkozások az alagsorból egyre inkább az 
intézmények centrumába kerülnek, összefo-
nódva a múzeum többi funkciójával, egy ho-
rizontális szemléletet felmutatva a vertikális 
beidegződésekkel szemben. Amikor tudato-
sítjuk ezeket a kérdéseket, akkor a múzeum 
fő misszióját támogatjuk, tehát a közönséget 
segítjük abban, hogy megtapasztalják saját 
kulturális gyökereiket és a művészetben rej-
lő gondolatiságot. Meg kell vizsgálni néhány 
elavult alaptézist is. Számos európai intéz-
ményben a mai napig problémásnak tűnik 
például, ha egy privát adományozónak be-
leszólása van a múzeum bizonyos folyama-
taiba. Természetesen én sem kardoskodom 
a művészeti szféra privatizálása mellett. 
Egyszerűen azt gondolom, hogy a múzeu-
mokban vannak remek lehetőségek, melye-
ken keresztül érdemes felülvizsgálni műkö-
désüket. Ma beszélgettem a Fotografiska 
múzeumlánc tulajdonosával, ami egy keres-
kedelmi kezdeményezés, intézményekkel 
Stockholmban, New Yorkban, Tallinnban és 
nemsokára Berlinben. Ők például úgy dön-
töttek, hogy néha éjfélig is nyitva tartanak, 
hiszen az emberek egyszerűen akkor érnek 
rá. Ez egy üzleti szemlélet, és mégsem állít-
hatja senki, hogy sértené a művészet szelle-
miségét.
TP: Szerzőként és projektvezetőként 2002-
ben publikált egy átfogó tanulmányt, mely-
ben a műkritika területét térképezte fel, 
részletesen elemezte a szektor változó nor-
máit. 2016-ban From Bark to Snark (Az uga-

tástól a vicsorgásig) című problémafeltáró 
esszéjében elemezte a kritika értékítélethez 
fűződő ambivalens viszonyát. Milyen szerep 
rajzolódik ki a művészeti írás művelői szá-
mára? Hogyan értékelődnek újra a mai ese-
mények tükrében a globális, politikai kérdé-
seket is érintő International Art English-vita 
során felmerülő kérdések?
SzA: Ez a téma nagyon kedves számomra. 
Egyrészt mivel a karrieremet egy kulturális 
újságírásra specializálódott intézet vezeté-
sével kezdtem a Columbia Egyetemen, más-
részt tanulmányaim során a korábbi gene-
ráció kiemelkedő művészetkritikusa, Arthur 
C. Danto volt a mentorom. A felmérés, amit 
említettél, volt az első a területet feltérké-
pező kezdeményezés az Egyesült Államok-
ban, amit nemrég megismételtek a Harvard 
Egyetemen, és nemsokára dokumentumfilm 
formájában árnyalódik majd tovább ez a sok 
évre visszatekintő kutatás. Az International 
Art English című cikk körül kialakult vita ki-
tűnően mutatja a művészeti szféra néha már-
már túlzóan átpolitizált, nagyobb képet elho-
mályosító jellegét. Mindenki egyetért abban, 
hogy a közeg globális és polifonikus karak-
tere jó dolog. A nemzetközi művészeti szcé-
nának pedig egyszerűen szüksége van egy 
közös nyelvre. Érvelhetünk amellett, hogy 
az angol nyelv az imperializmus egyik esz-
közévé válhat bizonyos körülmények között, 

de érdemes belátnunk, hogy praktikus okok 
vezettek e nyelv általános használatához. Az 
más kérdés, hogy a nyelvezet, amit gyakran 
alkalmaznak a művészetkritikában, kódolt, 
archaikus és bizonyos értelemben elavult. 
Ez régóta vesszőparipám, ráadásul számos 
párhuzamos jelenséggel is összefügg. A mű-
vészeti intézmények – és így a kritika intéz-
ménye is – egyre demokratikusabbá szeret-
nének válni. A kizáró, elitista jelleghez pedig 
éppen az a teológiai bonyolultságú, belső 
körnek címzett nyelvezet járul hozzá legerő-
sebben, ami inkább jelzi a beszélő szociális 
státuszát, mint bemutatja a tárgyalt művet. 
Pedig a művészetben majdnem mindent el 
lehet hétköznapi nyelven is magyarázni. 
TP: Az amerikai műkritikus, Jerry Saltz egyik 
népszerű videójában 3 azt a javaslatot teszi, 
hogy egyszerűen osszuk meg a hülye gon-
dolatainkat egymással, és hagyjuk magától 
alakulni a párbeszédet…
SzA: A csodálatos Jerry Saltz állítását azzal 
egészíteném ki, hogy természetesen osszuk 
meg egymással bátran a hülye gondolatain-
kat, de osszuk meg a legkomolyabb elképze-
léseinket is.

1 Jarosław Suchan – Agnieszka Pindera (szerk.): The Avant-Garde Museum. Muzeum Sztuki w Łodzi, 2021.
2 Charles Saumarez Smith: The Future of the Museum (1). 2020, https://charlessaumarezsmith.com/2020/11/22/

the-future-of-the-museum/comment-page-1/
3 https://www.youtube.com/watch?v=768jqOBJjac

SZÁNTÓ András:  
The Future of the Museum,  

28 Dialogues,  
Hatje Cantz, Berlin, 2020
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A Várfok Galéria 
jubileumi kiállítása

Lóska Lajos

A legek

Az egyik elsők között nyílt, napjainkban is működő 
kortárs kiállítóhely, a Várfok Galéria a múlt eszten-
dőben ünnepelte fennállásának harmincadik évfor-

dulóját. Mivel mással emlékezhetne meg a legméltóbban 
a Szalóky Károly alapította intézmény erre a szép kerek 
évfordulóra, mint egy visszatekintő tárlattal?

Az ajtón belépve az előtérben – mintegy felütésként – 
Czigány Ákosnak kilencven darab idő fakította üres lap-
oldalból összeszerkesztett, minimal kompozíciója foga-
dott bennünket. A magyarázó szövegből megtudhattuk, 
hogy a felhasznált digitális alapanyag forrása a Darwin 
Online internetes archívum volt. A kilencven printen ritmi-
kusan ismétlődő üresség a keleti filozófiák tanítását jut-

tatja az eszünkbe, amely szerint az űr egyenlő az abszo-
lútummal: „Az út üres, / de működését abba sose hagyja” 
– írja Lao-ce. 

Az előtért elhagyva, ha balra fordulunk, a főterembe 
lépünk, az érzetek és érzések birodalmába. Innen első-
ként Rozsda Endrének, az Európai Iskola lírai nonfiguratív 
mesterének egyik főművét, A kékszakállú herceg várát 
(1967–79) kell megemlítenünk. Visszaemlékezéséből tud-
juk, hogy miután 1937-ben a Zeneakadémián meghallgat-
ta Bartók Béla Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre 
című szerzeményét, rádöbbent arra, hogy művészete nem 
elég modern, ezért elhatározta, hogy barátjával, Barta 
Lajossal Párizsba utazik tanulni, tapasztalatot szerezni. 

Várfok Galéria,  
2021. II. 27-ig

ORR Máté:  
Tükröm, tükröm, 2020, 

olaj, akril, vászon, 
120×170 cm

Fotó: Berényi Zsuzsa
HUNGART © 2021
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A francia fővárosban eltöltött évek alatt stílusa egyre in-
kább az absztrakció felé közelített, és megfestette első 
szürrealista képeit. A háború alatt hazatért, 1945 után 
csatlakozott az Európai Iskolához. Az 1948-as szocreál 
fordulatot követően az absztrakt kifejezésmódot forma-
listának deklarálta a hatalom, így elhallgatott, majd 1956-
ban visszatért Párizsba. Az 1960-as évektől kezdte festeni 
színes, apró motívumos, mozaikszerűen komponált mun-
káit, amelyek közül kiemelkedik a Bartók-opera inspirálta 
festmény. A kiállítás leglátványosabb műve viszont Ujházi 
Péternek a főfalon látható, körkörösen örvénylő formák-
ból összeálló, nagy méretű, egyszerre felül- és oldalné-
zetet is alkalmazó Szőnyeg (2012) című világábrázolása. 
Érdemes felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a téma és 
annak szimbolikája hosszú ideje foglalkoztatta az alkotót. 
Az 1986-ban készült Világszőnyeg-részletén egy felülné-
zetből láttatott, fekete űrben lebegő, képzeletbeli város 
látható, a szintén sötét koloritú Életszőnyeg-részleten  
(1988) pedig apró cellákban sok-sok tárgy és figura zsú-
folódik össze. 

Itt, a fő teremben találkozhatunk Szirtes János moz-
galmas, gesztusokból összeálló, színes kompozíciójával is 
(Szobakép I., Önismeret, 1986), Aatoth Franyo vörös kor-
szakának tipikus, anatómiai ábrákra emlékeztető vászná-
val, a Szívügyekkel (2003), illetve Keserü Károly színes 
pontocskákkal festett, a pointillizmust és a minimalt ötvö-
ző alkotásával (Cím nélkül, 2016). A felsorolt munkák tár-
ságában látható még Françoise Gilot oldott geometrikus 
vászna (Gordiuszi csomó V., 2008), El Kazovszkij mitikus 
karácsonyfája, amelynek ágain kilenc hegyes fejű farkas 
ül (Kilenc farkas a karácsonyfán, 1992), valamint Mula-
sics László egyszerre archaizáló és geometrikus Riasztó 
erődje (1989). A kvalitásos, zömmel nonfiguratív mezőny 
artisztikumát egyedül Kazi Roland dobogón szteppelő ci-
pőinek kopogó hangja oldja (Kicsiny falum I., 2016).
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A bejárati ajtóval szemben lévő kisebb helyiségben figu-
rális munkák sorakoznak. A kollekcióból a méretével ki-
emelkedik Gilot emblémajellegű, feltekerhető, „lebegő” 
vászna, a Felszálló főnix (1985). Nem messze tőle Martin 
C. Herbst polírozott acélgömbre festett groteszk gömb-
feje látszik. Szotyory László a mozi, a nagy repülők és a 
frivol kis nőcskék mellett mindig is vonzódott a titokzatos, 
egzotikus tájakhoz. Ez utóbbi témakörbe tartozik az imp-
resszionista koloritú Út a dzsungelbe II. (2010) című műve. 
Herman Levente korábbi, ipari tájakkal, sivár panelokkal, 
autóroncsokkal operáló valóságábrázolásaitól az utóbbi 
időben áttért egy harmonikusabb, természetközelibb ki-
fejezésmódra, ahogy azt a Nulladik kilométer (2020) című 
vászna mutatja. Várady Róbert figurális festészete egy-
szerre látványalapú és intellektuális, és ahogy erre több 
képtémája, műcíme is utal, mindig is vonzódott a filozófi-
ához. Heidegger a lét vizéből merít (2014) című vászna is 
e tárgykörhöz sorolható. A képen egy, a kezében vödröt 

tartó, patak partján álló öltönyös, nyakkendős úriembert 
látunk. A témát ugyan a neves filozófus fotója ihlette, amit 
Várady jelentősen átformált, zsánerképpé alakított, ez-
által mondandója inkább talányos és humoros, mintsem 
filozofikus, a létre kérdező, ezért messze áll Heidegger 
egyik kulcsművében, A műalkotás eredete című tanul-
mányában leírt magvas kijelentéstől: „A műben nemcsak 
valami igaz, hanem benne az igazság működik.” Pedig ez 
az igazságkeresés nagyon aktuális lehetne poszthumán 
korunkban…

Az etikától, a filozófiától visszatérve a képzőművé-
szethez, konkrétan két fiatal festő munkájához: Orr Máté  
Tükröm, tükröm című opusza Velázquez Vénusz tükörrel 
című híres vásznának parafrázisa. A nagy spanyol piktor 
műve hátakt, ám Vénusz arca egy puttó fogta tükörben 
mégis látható. Az ilyen megoldások hosszú, Németalföld-
ről induló történetére csak utalni tudok, azt viszont meg 
kell jegyeznem, Velázquez egy másik, az Udvarhölgyek  
című, sokat elemzett képén is fontos szerepet játszik 
e rekvizitum. Orr Máté átiratán is jelen van a hátakttal 
szemben egy nyúl tartotta tükör, ám abban semmi nem 
látszik. A nyúlról, amely itt lehet a termékenység szim-
bóluma is, csak annyit, hogy megjelenítése igen közked-
velt a modern művészek körében Joseph Beuystól Jeff 
Koonsig. Nemes Anna vásznának a transzparens emberi 
alak a tárgya (Figura, 2015), Korniss Péter igen kifejező 
Anya és bubája (1973) című fotója pedig ugyancsak érté-
kes darabja a kollekciónak.

Sajnos számos képzőművészt kell említetlenül hagy-
nom feLugossy Lászlótól Győrffy Lászlóig, ennek ellenére 
remélem, hogy az érintett művekkel is érzékeltetni tud-
tam, hogy gazdag, izgalmas anyaggal találkozhattunk a 
Várfok Galériában. Befejezésül fontosnak tartom megje-
gyezni, hogy a kiállítás látogatható volt, ami a művészetet 
szerető érdeklődő számára külön örömöt jelent manap-
ság, a számítógép képernyőjén megtekinthető online tár-
latok ugyanis, bár nagyon informatívak, nem tudják iga-
zán visszaadni az alkotások közvetlen élményét, auráját.

Kiállítási enteriőr  
UJHÁZI Péter,  
SZIRTES János,  
AATOTH Franyo és  
KAZI Roland műveivel
Fotó Berényi Zsuzsa

ROZSDA Endre:  
A kékszakállú 
herceg vára, 
1965–79,  
olaj, vászon, 
130×162 cm
HUNGART © 2021

Françoise GILOT: 
Gordiuszi csomó V., 
2008, olaj, vászon, 

73×92 cm
HUNGART © 2021

El KAZOVSZKIJ:  
Kilenc farkas  
a karácsonyfán, 1992, 
olaj, farost, 80×60 cm
HUNGART © 2021



30 GALÉRIÁK ÉS MŰTERMEK

Soós Nóra  
kiállítása

Jankó Judit

Szimbolikusan 
értendő dolgok

Szürreális álomban élünk. A múzeumok zárva, pedig 
ugyanúgy tartható lenne bennük a social distance, 
mint mondjuk a plázákban. Nincsenek kiállítások, 

pláne megnyitók, de azt megtanultuk, hogy keskeny pal-
lón járunk, hamar elindulhat a kommentfolyam arról, mi 
szükség a kultúrára, és mi a „rendes” munka. Valószerűt-
len élmény egy szeles, de napsütéses délelőttön belógni 
az alkotóval a Műcsarnok üres termeibe és kiállítást néz-
ni. Minden működik, videók futnak a képernyőkön, megy 
a fűtés – kellemes melegben, szépen beállított fényekben 
képeket nézünk Soós Nóra festőművésszel. A képek él-
ménye egy szóban: ambivalencia. Vidám színek, súlyos 
témák, gyermeki rácsodálkozás és társadalmi szintű 
problémák. Dekorativitás és felzaklató tartalom. Hiper-
realitás és egymásba tolt álomszerű síkok. Szembenézés 
és csukott szemű alakok.

A Műcsarnok komolyan veszi a Kunsthalle-szerepkört, 
igyekszik bemutatkozási lehetőséget biztosítani az alko-
tóknak, az Egy terem-egy művész-egy kurátor elnevezésű 
koncepció keretein belül eddig 35 művész friss munkáit 
állították ki. Ebben a sorozatban láthattuk – az első hét 
után sajnos csak virtuális tárlatvezetéseken – 2021. feb-
ruár 14-ig Soós Nóra legfrissebb munkáit (kurátor: Deko-
vics Dóra). 

Nóra húszéves pályájának fontos pillanata ez – még 
ha most a körülmények miatt keserédesnek is érezheti –,  
olyan, mint a képei: messziről szép, részleteiben pedig 
ott a kemény valóság. Elvállalta, végigcsinálta a melót 
költözés és világjárvány közepette, majd mire elérkezett 
a megnyitó, beütött a második hullám és egy újabb ka-
rantén a múzeumbezárással. Mi ez, ha nem bukás? – je-
gyezte meg ironikusan a privát tárlatvezetésen, utalva a 
közönség hiányára. Nem, nem bukás, inkább szimbolikus. 
Mind kint, mind bent, mind fent, mind lent. Minden egy-
ben van. És fontos, hogy megtörtént, hiszen ennek most 
kellett megtörténnie, amikor az életmű kiérleltté válik.

Absturz/Zuhanás a kiállítás címe, és egyben az egyik 
fontos képé is. Ravasz német szó ez, hiszen bukást is je-
lent, és rögtön nagyon erős asszociációs mezőbe helyez 
minket. Soós Nóra szombathelyi, ott nőtt fel közel a né-
met nyelvű határhoz, s ahogy a képein, úgy a címadásban 
is ott rejlik a gyerekkor szóhasználata. És nagyon is rend-
ben van ez itt. Sokunknál visszatérő álommotívum a zuha-
nás a semmibe – mind a pszichológusok, mind az okkult 

álomfejtők egyetértenek abban a primér magyarázatban, 
hogy az éber nappalok kontrollvesztett állapota bukkan 
fel így éjszaka a tudatalattinkból. Ezt most nem kell to-
vább magyarázni, egy teljes világ került kontrollvesztett 
állapotba; olyan, mintha mindannyian egymás álmában 
bóklásznánk. Soós Nóra világa önmagában is álomszerű,  

Műcsarnok,  
2021. II. 14-ig
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a nagy méretű vásznak elsőre szép színes, dekoratív 
munkák, de alaposabban megnézve nagyot ütnek. A tisz-
ta színvilág, a képek frissessége és ritmusa arra késztet, 
lépjek közelebb, majd még közelebb, hogy odahajolva 
újabb részleteket fedezzek fel, és már zuhanok is bele a 
kép világába. Később is olyan visszagondolni a képeire, 
mint amikor egy álmot szeretnénk felidézni, előbb az ér-
zet érkezik, aztán a jelentés, a narratíva többrétegűsége, 
végül felbukkannak a motívumok.

Soós Nóra festészete reflektív történet, vizuális nap-
ló, szeizmográf, kordokumentum arról, amiben vagyunk. 
Sokszor beszélt már arról, mennyire fontos számára, 
hogy képeinek üzenete legyen, magukban hordozzák a 
kort, melyben élünk, ráadásul, ahogy ezek a képek fes-
tészetileg többrétegűek, ugyanúgy gondolatiságukban is 
számtalan szint felfedezhető bennük. Közös kollektív tu-
datalattinkból szól, s nagyon is illik hozzá a színes, popos 
látványvilág. Viszonylag egyszerűek a motívumok, köztük 
a régi sorozatokból átmentődött nagy szemű, számomra 
meglehetősen horrorisztikus hangulatot árasztó „kelj fel, 
Juliska”-babák vagy a 2008-as gazdasági válság óta ve-
lünk élő buborékfújó gyerekek, ahol a buborék egyszerre 
jeleníti meg a játék élvezetét, a középkori vanitasszimbó-
lumot és az élethazugságok megfoghatatlanságát, illúzió-
ink törékenységét. De beemelődött egy új, erre a sorozat-
ra jellemző motívumrendszer: a környezeti katasztrófára, 
krízisre emlékeztető bombák, a különböző, repülésre al-
kalmas szerkezetek, közülük is a legegyszerűbb, iskolás 
korunk papírrepülője, melyről már az elengedése pilla-
natában tudjuk, hogy le fog zuhanni, mégis újra és újra 
reptetjük, és nagyon igyekszünk, hogy legalább a rövid 
repülés íve szebb legyen. Ezeknek a képeknek irányt, 
dinamikát ad a papírrepülő jelenléte, festészetileg pedig 
egy újabb réteget. Pluszcsavar a művek forgathatósága – 
a képek minden irányból működnek, a művész szándéka 
szerint így emeli be az absztrakt festészet szabadságát a 
műveibe. 

A két méter átmérőjű, kör alakú, óriási festmény, a Zeit-
geist/Korszellem, a tárlat másik fő darabja látszólag szép 
és erőteljes színkavalkád, ám az egészre rávetül egy nagy, 
fekete, halálfej arcú pillangó. Nem tud nem eszembe jutni 
a Radnóti-sor: „Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó 
éji felleg.” Nóra képei egyébként is ilyenek, nézem, s azt 
veszem észre, hogy forog a föld körülöttem. Alatta, felet-

te, körülötte azok az eszközök, melyekkel az emberiség 
története során a levegőbe merészkedett, s persze ez a 
kép is zuhan. Az élet mégiscsak ilyen, burjánzó, szép, az 
ember pedig mindennel dacoló, lehetetlent akaró, égbe 
merészkedő, még akkor is, ha felettünk lebbentésre ké-
szen kitárta szárnyát a fekete pillangó. 

Soós Nóra olyan alkotó, akinek művészetében ott rejlik 
az ősi női erő csakúgy, mint a világért, a gyerekekért való 
aggodalom. Mindenesetre a gyerekkor nem csak úgy je-
lenik meg képein, mint a sajátjára való utalás. Feltűnnek 
a saját gyerekei és más, maszkos kisgyerekek, akik most 
szerzik be azokat a traumákat, melyeket még senki nem 
fog fel, s melyekről 15–20 év múlva majd ők kezdenek 
el mesélni, festeni. Ha lesz még akkor Műcsarnok, festé-
szet, világ.

Személyes kedvencem a Poszt Fesztum – Levél Maria 
Lassnignak című ars poetica-szerű festmény. Maria Lass-
nig 1979-ben, Soós Nóra születési évében festett híres 
művének, a Woman Powernek a parafrázisa, amelyen az 
osztrák festőnő mint egy óriási gólem vagy mint meztelen 
női King Kong gázol át Manhattan felhőkarcolóin. Lassnig 
születésének századik évfordulóján, 2019-ben festette 
meg Soós Nóra a maga változatát, amint egy Art feliratú 
pulóverben buborékot fúj a város felett. A katalógusban 
Mariához írt levele is olvasható, melyben érzéseiről me-
sél, miközben elképzeli, hogy ő is átgyalogol a városon: 
„Az összes elszenvedett másodpercem, percem, éve-
im, évtizedeim indulata, minden szenvedés, elnyomatás 
és megalázottság, lekezelés, amit festő nőként el kellett 
szenvednem az elmúlt húsz évben, ennek minden fáj-
dalma és haragja ott tombolt bennem akkor, és nem volt 
többé, ami megállítson.” Nagyon aktuális kérdések ezek: 
a női létezés, a testünkhöz való viszony, a „mi lett vol-
na ha…?”-kérdése, a meg nem élt életeink, megfelelési 
vágyaink. Egy alkotó most úgy érezheti, a körülmények 
megfosztották a párbeszéd lehetőségétől.

SOÓS Nóra:  
Personal Protection 
III., 2020, olaj, vászon, 
vegyes technika,  
200×180 cm
Fotó: Berényi Zsuzsa
A művész jóvoltából

Kiállítási enteriőr,  
Absturz/Zuhanás,  
2021, Műcsarnok

Fotó: Berényi Zsuzsa



Laci & Balázs: 
Kisadózók

Kovács Kristóf

Fiktív  
renoválás

A művészet mibenléte állandó, időtlen kérdés. Mind-
azonáltal a 20. század művészete módszeresen 
bebizonyította, hogy tulajdonképpen bármit annak 

lehet tekinteni, szélesítve ezzel kulturális szenzibilitásun-
kat. Ugyanakkor bizonyára sokaknak ismerősen cseng az 
a kijelentés, hogy „ilyet én is tudok.” vagy az a kérdés, 
hogy „mi ebben a művészet?”. Biztosan sokan láttak már 
humoros, a modern és a kortárs művészetet karikírozó 
mémeket, videókat is. A személyes kedvencem David 
Bowie 1987-es, Madrid utcáin megörökített felvételének 
egyik részlete. A videóban Bowie egy konténerhez lépve 
kiemel és a kamerának mutat egy látszólag elhalt faágat, 
valamint különböző építési törmelékeket, melyeket úgy 
tálal, mintha azok Duchamp ready made-jei lennének.  
A tréfás jelenet és az efféle szarkasztikus gúnyképek hor-

doznak a művészettel kapcsolatosan érdemi kritikákat, 
hiszen olykor valóban nehéz megkülönböztetni a szokvá-
nyos tárgyakat a művektől.

Antal Balázs és Hatházi László művészduó (Laci & 
Balázs) Kisadózók című kiállítása némi (ön)iróniával a 
hétköznapi élet és a művészlét vegyületének, illetve ösz-
szeütközésének a keresztmetszetén helyezkedik el, s pár-
huzamba állítható a művészek életpályájával. Hiszen Laci 
& Balázs az elmúlt években egyszerre dolgozott díszítő-
festőként és alkotóművészként. A kiállítás hangulata, be-
rendezett tere ezzel a metaforaszerű analógiával koope-
rál. Ám a tárlaton szereplő alkotások témája nem a munka 
vagy a munkás, hanem sokkal inkább az általuk végzett 
tevékenység „megúszása”, „ellógása”, a két különböző 
világ, szakma hasonlóságaiban rejlő viszony bemutatása, 

MODEM, Debrecen,  
2021. III. 21-ig

LACI & BALÁZS:  
Kisadózók,  
MODEM, 2020
A művészek jóvoltából
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valamint a – képzőművészeti és hétköznapi értelemben 
vett – „munkáknál” használt anyagok közötti párhuzam. 

Egy felújítás, építkezés látszatát kelti a MODEM leg-
felső emeletén található kiállítás, bejárata függönyszerű, 
fekete, építőipari takarófóliával fedett, mintha egy látoga-
tók elől elzárt térbe igyekeznénk. A padlót párhuzamos 
sávokban szorosan egymás mellé helyezett festő- és cso-
magolópapír borítja, pontosan úgy, ahogy festések idején 
szokták azt letakarni. 

Félhomály és némi utcazaj teremti meg a kiállítás at-
moszféráját. A bejárat két oldalán egy-egy hungarocellből 
kivágott reliefet láthatunk. A szigetelőanyagból készült 
domborművekről nehéz eldönteni, hogy befejezettek-e, 
mivel a megformálni kívánt képek sablonszerűen rá van-
nak vetítve a táblákra és azok kidomborodó elemeire. Té-
májuk az építkezések munkamorálja, a munka és a lazítás 
közötti köztes fázis, melyet a közbeszéd ironikusan „ az 
egyik dolgozik, a többi meg nézi”-megjegyzéssel szokott 
illetni, ami jól jellemzi a magyar építőipar általános meg-
ítélését. 

A kiállítótér központjában hat oszlopból álló, templomi 
térre emlékeztető installáció foglal helyet. A szoborsze-
rű pillérek az építőiparban legtöbbször és leggyakrabban 
használt elemekből épülnek fel. A táblásított gipszkarto-
nok, vízvezetékcsövek, falécek és fém szellőzőidomok 
egymásba illesztéséből kreált oszlopok hasonlatként is 
felfoghatók. Emlékeztetik a látogatót arra, hogy milyen 

kicsi a határ a hétköznapi dolgok, jelenségek és azok mű-
vészeti kontextusba állítása között. Hiszen ha egy épít-
kezésen találkozunk hasonló jelenettel, beállítással, nem 
feltétlenül asszociálunk képzőművészetre. Az oszlopok 
két oldalán két-két gipszkarton táblára felvitt sgraffito ta-
lálható, két színes, illetve két monokróm kép. A szocreál 
művészetben népszerű, mára azonban divatjamúlt hom-
lokzatdíszítő eljárással készült alkotásokon a már emlí-
tett munkavégzés mozdulatlan, köztes szakasza jelenik 
meg. A képeken építkezésekre jellemző tárgyenteriőrök 
szerepelnek, míg a fekete-fehér darabokon megjelenik a 
munkavégző vagy épp nem végző ember alakja. Az al-
kotásokon látható „munkamorál” párhuzamba állítható a 
reliefeken szereplő jelenetekkel. 

A kiállítótér lezárása egy sokak számára ismerős moz-
gást leíró, egyszerűsített számlákat megjelenítő, hungaro-
cell táblákból álló szoboregyüttesbe torkollik. A Meny-
nyiről kérsz? című műben megjelenő mozgásstruktúra a 
Microsoft Windows pasziánszjátékából ismert, a kártya-
parti lezárásaként a játszmában összegyűjtött lapok hul-
lámzásának háromdimenziós átirata. A népszerű számító-
gépes kártyajáték és az egyszerűsített manuális számlák 
közötti párhuzam érzékletesen írja le az adózással, szám-
laadással, illetve az ehhez köthető bürokráciával kapcso-
latos hétköznapi vélekedést.

A kiállítás kisebbik terében inkább a szofisztikált átme-
netek és a fizikai munkával kapcsolatos élmények, gon-
dolatok dominálnak. A hét színeváltozása című munkán 
a mobil mellékhelyiségekben használt tisztítófolyadékok 
sötétkékből zöldbe haladó színátmenetét bemutató poli-
karbonát táblakép a főszereplő, mely lírai módon jeleníti 
meg a funkciójától megfosztott folyadékot az absztrakt 
festészet bensőséges, érzelmekkel telített világára emlé-
keztetve.

Ugyancsak itt látható három rövid videómunka. A mű-
vészek által rögzített felvételek költői módon jelenítik meg 
az építkezések egyes rejtett mozzanatait, legyen szó egy 
csendes étkezésről vagy a festőlétrák futurista táncra em-
lékeztető lépegetéséről, lötyögéséről, az állvány alól elő-
bújó ecset finom, maszatoló mozgásáról. Ugyancsak eb-
ben a térben található a Konténerek című installáció, ami 
a duó 2009-es művének a jelenlegi kiállítás kontextusával 
összefüggésbe hozható adaptációja. A színes téglatestek 
kapcsán a befogadó hagyományos falazókövekre, illetve 
az építkezésekről jól ismeret konténerek makettjeire is 
asszociálhat. 

Laci & Balázs analóg példákon keresztül vizsgálja, hogy 
meg lehet-e különböztetni a műtárgyakat a hétköznapiak-
tól, a művészeket a kétkezi munkásoktól. A kérdésre vá-
laszt ugyan nem kapunk, csupán egy látásmódot, egyfaj-
ta útmutatót, amely alapján mindenben megtalálhatjuk a 
művészetet. Mindössze figyelnünk kell hozzá a megfelelő 
kapcsolódási pontokat.

LACI & BALÁZS:  
A hét színeváltozása, 2020, polikarbonát, 
aluprofil, víz,  
210×200 cm, 2db
A művészek jóvoltából

LACI & BALÁZS:  
Konténerek, 2021, 

gipsz, zománcfesték,  
25 db, 12×12×25 cm

A művészek jóvoltából



CsL: Sorozatként tekintesz az itt kiállított 
műveidre?
Bánki Ákos: Egyszerre két-három képen tu-
dok dolgozni, ezek egymással párbeszédben 
készülnek, ezért tűnhet úgy, hogy párokká 
válnak. A kiállítás kurátora, Nyakas Ilona a 
válogatásnál intenzív képeket keresett, me-
lyeken a színek és a formák által kirajzolt 
belső lelki terek más-más időszakaim érzel-
mi állapotait tükrözik. Érdekes, hogy egy-
egy nagyobb sorozatnál, mint a Lélekvirág 
vagy a Pszichikai tér, a tíz-húsz darabból is 
kiválhatnak párok. A most bemutatott művek 
közül a Lélekvirág-sorozat (2020) két darab-
ja sokáig külön-külön készült. Nem voltam 
elégedett velük, de később újra előszedtem 
őket, mert éreztem, hogy valami még hiány-
zik belőlük. Feltettem őket a falra, és akkor 
az egyiknél megéreztem, hogy pontszerű 
mintákkal tudnám összefogni a kompozíciót. 
Ez annyira megtetszett, hogy a másiknál is 
alkalmaztam. Utólag meglepő, hogy a telje-
sen más hangulatban készült képek a végén 
hasonló kört zárnak be. Úgy alakult, hogy 
ezen a tárlaton egymással beszélgető párok 
vannak, három egység 2019-től 2020 de-
cemberéig. Tervezzük, hogy a kiállítás utol-
só hetében új képekkel átrendezzük a teret, 
hogy a tárlat címét is adó folyamatjelleget 
végigkövethesse a néző. 
CsL: Mennyi idődet veszi igénybe egy-egy 
motívum vagy probléma kibontása?
BÁ: Ezt mindig az élet határozza meg. Ami-
kor egy-egy sorozat kifut, elkezd valami 
másba belemenni. A Pszichikai tér című 
sorozat például egy idő után elkezdett kö-

34 GALÉRIÁK ÉS MŰTERMEK

Cserhalmi Luca

„A festménybe 
megyek”

Hatalmas méretű képeket látunk a K.A.S. Galéria kiállítóterében, Bánki Ákos festőművész 
Flumen című tárlatán. A kirakaton keresztül a festmények szuggesztív színáradata 
valósággal berobban a Bartók Béla út most kicsit szürke csöndjébe. Az itt látható alkotások 

egyenként is nagyon dominánsak, mégis egyértelműen reagálnak egymásra. A művésszel a 2019-
es és 2020-as sorozatairól beszélgettem.

Beszélgetés  
Bánki Ákossal

K.A.S. Galéria,  
2021. III. 16-ig

BÁNKI Ákos: Flumen, 
2020, akrilspray, 

vászon, 205×185 cm
A művész jóvoltából

Kiállíttási enteriőr,  
Flumen, 2021,  
K.A.S. Galéria

Fotó: Hegyháti Réka
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rözni, ezért technikát is váltottam, amiből 
évek múltán kibontakoztak olyan nagyobb 
egységek, mint a Dionüszosz álma vagy a  
Lélekvirág. Technikai akadály is közbeszól-
hat, mint például a Barcelona-sorozatnál, 
ahol időkorlátba ütköztem. A festékszóró, 
amivel ez a sorozatom készült, egy bizonyos 
hőfok és páratartalom mellett már nem meg-
felelő, mert túl gyorsan szárad, ezért június-
ban abba kellett hagynom a munkát. Amikor 
ősszel hazatértem Magyarországra, nagyon 
zavart, hogy kiestem az alkotói folyamatból, 
de végül nem tértem vissza az előző tech-
nikához, hanem léptéket váltottam, és nagy 
méretű vászonképeket kezdtem el készíteni. 
Az erőteljes színekkel való csíkozás és a ki-
sebb szakaszokban való gondolkodás már 
az itthon készített munkáimnál teljesedett ki.
Egészen máshogy hat rám a fény Buda-
pesten, mint Spanyolországban, de nyilván 
máshogy hatna Új-Zélandon is. A barcelonai 
műteremben merőben új körülmények és 
érzések közt kezdtem el alkotni, ezért több 
hónapba telt, amíg a sorozat fő képeihez 
eljutottam. Kezdetben nagy fegyelemmel 
húztam szigorú átlókat kis vásznakon, ami 
elvezetett ahhoz, hogy a spray légiességét 
legyőzve, szinte tökéletesen egyenes vonala-
kat tudtam készíteni. Ezután erre építettem 
fel a festészeti játékomat.
CsL: Nagyon változatos árnyalatokat látha-
tunk most tőled. Intuitív vagy elméleti úton 
alakítod ki a képeid színvilágát?
BÁ: Inkább intuitívan. A Barcelona-sorozat-
nál egyáltalán nem volt tudatos, hogy az ott 
jellemző színeket adjam vissza, mint a pálma 

zöldje, a tenger türkize vagy az épületeken 
megjelenő narancsszín, hanem egyszerűen 
ezeket kezdtem el használni. Az ottani fény és 
napsütés jó hatással volt rám, ami hozta ma-
gával a színeket. Nyilván ha olyan környezet-
ben van az ember, ahol már este négy órakor 
sötét van, a vásznon is más koloritokkal talál-
ja meg a kapcsolatot. Persze előre kiválasztok 
egy palettasort, amivel szeretnék dolgozni, de 
az arányokon változtatok. Végtelen, hogy mit 
mivel keverek, de van egy érzés, egy gesztus, 
amit meg akarok fogalmazni.
CsL: Érzelmi alapú festészetet csinálsz?
BÁ: Abszolút! A hozzáállásom nem elméleti 
vagy matematikai. De nem „csak úgy” be-
megyek a műterembe, és elkezdek csapkod-
ni a vászonra, hanem mindeközben tuda-
tos is vagyok. Sok időt vesz igénybe, hogy 
felkészüljek a festés folyamatára. Nagyon 
koncentráltan közelítem meg a bennem már 
elindult érzést, amellyel kiszűröm a külvilá-
got, és magamra figyelek. Az a fajta festői 
attitűd, amit én is magamévá tettem, kívülről 
felszabadultnak tűnik. Ez bizonyos értelem-
ben igaz is, de az az igazán nehéz, hogy a 
vásznon leképeződő festői gesztusoknak 
tartalmat adjunk, mert a gesztuskészlet sze-
gényes, azonban a tartalma végtelen.
CsL: Alkotás közben lelki folyamataid nagy 
ívű mozdulatokon keresztül jelennek meg 
a vásznon. Milyen érzés ezeket a hatalmas 
gesztusokat viszontlátni a műveden a festés 
rítusa után?
BÁ: Rögtön a kép befejezése után közöm-
bös, de leginkább rossz. Gyakran van hiány-
érzetem, így általában akkor fejezem be az 

alkotást, amikor már tehetetlennek érzem 
magam a művel szemben. Ilyenkor már nem 
gyötröm a képet, hanem továbbmegyek. 
Kiállítva vagy egy idő után újranézve reali-
zálom, hogy akkor mi lehetett bennem pon-
tosan. Amikor csinálom, csak az a fontos, 
hogy a festői gesztus minél inkább közelítsen 
ahhoz, amiben vagyok. Ezt akarom elkap-
ni, megtalálni. Az alkotásmódomból fakadó 
nagy mozdulatok, mint amikor odacsapok 
a vászonra egy liter festéket, és végigné-
zem, ahogy lefolyik, a látszattal ellentétben 
nem euforikusak számomra. A nagy méretű 
vásznat sem azért választottam, mert erre 
felszabadítóbb alkotni, hanem azért, mert 
észrevettem, hogy a 180–200 centiméteres 
körterület az a méret, amit átérek, így fiziká-
lisan – ezért óhatatlanul szellemileg is – bele 
tudok kerülni a képbe.
CsL: Nem érzed úgy, hogy a kisebb méretű 
képeidnél sűrítened kell?
BÁ: A kis képeknél inkább azt vettem észre, 
hogy olyanok, mintha hosszabb mondatok 
részletei lennének. Azért szeretek ezekből 
sokat csinálni, mert egymás mellé helyezve 
őket olyan, mintha egy nagy képet adnának 
ki. Ezekben nem tudok úgy benne lenni, 
mint a nagyokban, csak egy részt kapnak 
meg belőlem. A kis kép is ugyanolyan erős 
szellemileg, sőt jobb is lehet, mert össze van 
sűrűsödve benne valami, de nekem mégis a 
2×2 méter a méretem. Amikor elindulok egy 
ilyen nagy vászon felé, az az érzésem, hogy 
nem a festményhez, hanem a festménybe 
megyek. Benne leszek a képben, vagy a kép 
lesz bennem.
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Kőszeghy Flóra

A lehetetlen 
építészete felé
Tértesttömeg víziók  
a virtuális térben

A jelszó tehát: nem a technika ellen,  
hanem – helyesen értelmezve – vele.  

Általa lehet szabaddá az ember,  
ha majd egyszer tudni fogja: mivégből.

Moholy-Nagy László, 1929

Moholy-Nagy László 1929-ben még nem sejtette, 
hogy a technikai fejlődés milyen szintre juthat el 
90 év leforgása alatt. A 2000-es évek elejére már 

digitális korról beszélünk, amelyben az emberek naponta 
több órát töltenek különböző képernyők, kijelzők előtt. 
A digitális technológiák bizonyos szempontból valóban 
felszabadítottak minket, ugyanakkor azt, hogy mivégből, 
még mindig nem tudjuk. 

A képernyő által
Mintha egy folyamat, egy átalakulás kellős közepén len-
nénk, ahol már alig tudjuk felidézni, honnan indultunk, és 
csak sejtéseink vannak arról, merre tartunk. William J. 
Mitchell szerint a digitális forradalom a 20. század végére 
lezárult.1 Mitchell a Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) Építészmérnöki karának dékánja volt, aki átfogóan 
vizsgálta a világháló, az urbanizáció és a számítógéppel 
segített tervezés hatásait a társadalomra, s a networkkul-
túráról szóló könyveivel 2 megteremtette a digitális építé-
szet szakirodalmi fogalomtárát is. A forradalmi változá-
sokon valóban túl vagyunk, azonban a fejlődés nem fog 
megállni. 2020 augusztusában jelentette be Elon Musk az 
új, neuronalapú chipet, amely lehetővé teszi, hogy gon-
dolataink közvetlenül kommunikáljanak gépekkel. A sci-
ence-fiction irodalom kedvelője vagyok, így tudom, hogy 
ennek többféle jövőbeli kimenetele lehet. Engem azonban 
most a jelen, ez az illékony átmeneti állapot érdekel. Az 
agyunk, az érzékeink nap mint nap módosulnak. A virtua-
litás életünk részévé vált, de még nem a virtual reality (VR) 
technológiájával. Annak ellenére, hogy VR-szemüveggel, 
háromdimenziós filmekkel és szimulátorokkal lehetősé-
günk van térben és időben kiszakadni a valóságból, nem 
kívánjuk cyborgként a virtuális térben tölteni a napjainkat. 
Lehet, hogy csupán azért, mert az élmény még kezdetle-
ges, de az is szerepet játszhat, hogy az ember bizonyos 
fokú absztrakcióra könnyedén képes, és szüksége is van 
erre a fajta szellemi munkára. A túl egyértelmű informá-

ciók trivialitása nem igényli a néző bevonódását, erre jó 
példák a képregények, a rajzfilmek és az animációs filmek 
bizonyos irányzatai is. 
Építészként nagyon örültem, amikor először olvastam ar-
ról, hogy a háromdimenziós skiccelést és tervezést való-
ban lehetséges lesz megélni. Amikor először volt rajtam 
VR-szemüveg, nagyon izgalmasnak találtam, de terve-
zésre teljesen alkalmatlannak éreztem. Egyszerűen túl 
nagy ellentmondás mutatkozott a testem és a szemem 
tapasztalata között, amitől szédülni kezdtem. Eleinte a 
számítógépes rajzolás is taszított, idegennek tartottam 
a képernyő természetellenes síkját. Tizenöt évvel ez-
előtt a gépeket még a síkbeli szerkesztés eszközeként 
használtuk: ugyanazt rajzoltuk meg, mint amit kézzel is 
rajzolhattunk volna. Mostanra már megépítjük az épüle-
teket az erre a célra fejlesztett szoftverek segítségével.  
A modellben gyakorlatilag az ablaktól a padló rétegrend-
jein át mindent igyekszünk a valóságnak megfelelően áb-
rázolni. Ez merőben új lehetőségeket tartogatott, hiszen a 
korábbi, papíralapú makett készítéséhez hasonlított, ami 
sokkal közelebb áll az építészeti gondolkodáshoz. Ezzel 
együtt a képernyő kétdimenziós felületén keresztül új tér-
beliséget tapasztalhattam meg, ami az alkotásról alkotott 
nézeteimet is megváltoztatta. Észrevettem, hogy átalakult 
a percepcióm, a síkbeli képekhez való viszonyulásom és 
a valódi térhez való kapcsolódásom is. Megerősítheti e 
viszonyulást az, hogy képzőművészként is aktív vagyok, 
képeket, installációkat készítek, melyeknek fontos hát-
tere a virtualitás. Olyan térbeli installációkat építek, me-
lyekben a tervezőprogramok által feltáruló eseményeket 
transzformálom a valóságba, például azt a mozzanatot, 
ahogyan egy fallal elvágok egy testet. A festményeimen 
ugyanez a mozzanat érdekel, de ott magában a képben 
játszom a mélységgel és a léptékkel.

A képernyő dimenziói
A valós és a fiktív dimenziók viszonya evidensnek tűnik. 
Azonban a képi ábrázolásnál az absztrakciós készségünk 
mondatja velünk azt, hogy egy perspektívában megraj-
zolt kép háromdimenziós, s így értelmezve összhangban 
áll a tapasztalati valóságunkkal. Ezzel szemben a kép 
tere olyan mélységgel bír, amely az értelem absztrak-
ciós munkája által jön létre. Ugyanígy vagyunk képesek 
beleélni magunkat a színházi térben zajló eseményekbe, 
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és hasonlóan tudjuk átérezni a filmeket is – ezt nevezzük 
filmes fogalommal immerziónak. Érdekes, hogy még az 
absztrakt képeknek is van egy megélhető atmoszférája, 
ami egyáltalán nem magyarázható meg a perceptuális 
ekvivalenciával. Agyunk tudja a dolgát, akkor is, amikor 
pontosan kell éreznünk az autónk méreteit (mindig meg-
lep, mennyire jól tudjuk kezelni kiterjesztett testünk kü-
lönböző formáit, mint a szerszámok, az autó és az egyéb 
eszközök), és ugyanígy kell éreznünk azt, amikor az egér-
rel és a billentyűzettel a számítógép által felkínált világ-
ban mozgunk. A virtuális élményeket ugyanakkor meg kell 
különböztetnünk, mivel a látott és a testünk által megélt 
élmények merőben eltérnek. Ez a disszonancia a moni-
tor esetében kezelhető, de a VR esetében már szédítő. Az 
megesik a természetben, hogy ülve nézzük a tájat, de ha 
egy buszon olvasunk, felfordul a gyomrunk. Ez a problé-
ma egyelőre nem tűnik feloldhatónak.

A fizikán innen és túl
A valóságban látásunk nem síkbeli képeket közvetít. Sze-
gedi Csaba Világ-nézet című könyvében az észlelet és az 
ábrázolás közti különbséget a szférikus percepció és an-
nak vetülete közti különbség bemutatásával illusztrálja.  
A statikus kép nem tudja pontosan leképezni a valóságot, 
akármennyire valósághű is, mivel a valóság tapasztalata 
mindig magában foglalja a mozgást.3 A képernyő inter-
aktív terében azonban egy újfajta mozgás is megjelenik. 
Ez egy fikció, amely végeredményét tekintve valóságos. 
William J. Mitchell a világháló által összekapcsolt valós 
és fiktív terek, illetve az áthatásaikban létrejövő, úgyne-
vezett fúziós terek kapcsán foglalkozott a displacement 
(áthelyeződés) problémájával. Az átfogó, globális képen 
túl, a részletekbe elmerülve azonban nemcsak az lehet 
érdekes, ahogyan máshol lehetünk, hanem az is, ahogyan 
máshol létezünk. A valóságban észleljük a tárgyak mére-
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tét, sűrűségét és tömegét. Ezekhez olyannyira kötődünk, 
hogy ha egy kőnek kinéző tárgyat látunk, akkor tudni vél-
jük annak súlyát, és meg tudjuk becsülni a felemeléséhez 
szükséges energiát is. Ezzel szemben a virtuális térben 
mindez felülírható. A hosszúság, a tömeg, a sűrűség és 
még a sebesség is viszonylagossá válik, így az épületek 
maguk is egyre könnyebben veszítik el a kapcsolatukat a 
fizikai törvényekkel. Létrejöhet egy olyan belső mozgás, 
amely a statikus szemlélőben zajlik le. A közelítés és távo-
lodás, valamint a forgás, a haladás és a keringés különbö-
ző élményei ezek, melyeket csak magunkban élünk meg. 
Míg azonban a számítógépes játékokkal játszó emberek 
csak használják ezt a teret, addig az építészek a valóságot 
determinálják ezen keresztül.

A lehetetlen építészet felé
A virtuális térben technikailag semmi sem lehetetlen. Le-
gyen az drága, szerkezetileg kivitelezhetetlen vagy csak 
teljesen értelmetlen és öncélú. Az utópisztikus álomnak 

tűnő épületek közül mára nem egy megvalósult. Fiatal épí-
tészként vonzott a lehetetlen, az új, az extravagáns. Sze-
rencsére volt alkalmam részt venni extrémnek mondható 
épületek tervezésében, de már akkor is éreztem, hogy a 
realitás bizonyos értelemben visszahúz. Nem valamiféle 
perceptuális konzervativizmus miatt, hanem azért, mert 
csalódnom kellett. Ha bármi lehetséges, akkor mi is a lehe-
tetlen? Talán az, ami mindig is meghaladta határainkat. Az 
a fajta többlet, ami a spiritualitás és az ezotéria szólamaival 
szemben modellezhetetlen. Az a szellemesség, ami a vir-
tuális téren keresztül került a közelünkbe. Az, hogy olyan 
épületeket, tájakat tervezhetünk, amelyekben az egyéni és 
társas (társadalmi) függőségek határai bizonytalanok, és a 
stílusok, elméletek helyét a nyitottság veszi át. Az irracio-
nalitás lehetősége, ahol olyan házak épülnek, amelyek kö-
vetik a tektonikai rendet, mégis van rajtuk valami finoman 
szokatlan gesztus. A feltűnő karakter helyett egy visszafo-
gott rend, amelyben néhol látható valami excentrikus. Ez a 
rejtett irrealitás teszi az építészetet lehetetlenné. 

1 Georg Flachbach – Peter Weibel (szerk.): Disappearing architecture. From Real to Virtual to Quantum, Birkhauser Basel, Boston, Berlin, 2005. 
William J. Mitchell, 19., 21.

2 William J. Mitchell: e-topia, "Urban Life, Jim – But Not As We Know It", MIT Press, 1999; Uő.: ME++. The Cyborg Self and the Networked City,  
MIT Press, 2003.

3 Szegedi Csaba: Világ-nézet, Typotex Kiadó, Budapest, 2017, 49.
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[rinocéroszbőrdarab] Ha az ember vízpart mellett lakik, előbb-
utóbb intimebb kapcsolatba kerül a víz által kimosott kövek-
kel, kavicsokkal, fákkal és egyéb hordalékajándékokkal. Talán 
csak fel kell ismerni a megfelelő pillanatban, hogy mit üzen 
általuk a víz. A tenger, a folyó, a tó. Derek Jarman filmrende-
ző a tengerparton gyűjtögette ezeket a jeleket és rendezte el 
őket kertjében objektekké, Kopi Mundi Zoltán a Dunakanyar-
ban látta bele a talált uszadékfákba a kiszabadítandó manó-
kat. Györg deák György egész életét a Balaton mellett töltötte, 
használta és elfogadta a víz ajándékait. Nem véletlenül jutha-
tott hát eszébe, hogy bárkát készít, mint Noé, és abban menti 
meg számára fontos kincseit.

„tíz apró semmis tárgyat helyezett beléje
egyenkint felmutatta őket
egy gyufaszál egy pénzérme egy sliccgomb
egy kulcs egy portugál bélyeg
egy elkopott ráspoly egy gyűszű
meg valami furcsaság
aminek nem mondta meg a nevét…”
(Tolnai Ottó: Nem könnyű)
[vízp’art] Kérdés, ha nem tudom, hogy egész életében meny-
nyire fontos volt Györgydeák György számára a vízpart, gon-
dolok-e ilyesmire művei kapcsán. Gondolunk-e? Talán igen, 
mert ezen keresztül megértünk valamit, ami a művein túl van. 
Például, hogy milyen fontos adalék, hogy a kenuja és vízpart-
jának részlete egész oldalon belekerülhetett az albumba. És a 
kenesei strand kerítésének illusztrációi, díszítései. Hamisítat-
lan Györgydeák-figurák a mulandóság színpadán.
[eredetvizsgálat] Györgydeák György monográfusa, Tóth Esz-
ter hihetetlenül alaposan és pontosan követi szövegében az 
életmű alakulását műfajok szerint, legtöbbször nemzetközi 
kontextusban is elhelyezve ezt a nálunk olyannyira egyedi mű-
vészetet. Az egész kötet szerkesztése is az ő munkáját dicséri, 
a harminc évet átfogó, katalogizáló képektől a szöveg meg-
felelő helyére illesztett személyes dokumentumokig. Kiváló, 
nyilvánvalóan sokévi munkáját még jobban kihangsúlyozza az 
életmű-katalógus gyönyörű és egyedi – Györgydeák műveihez 
méltó – kivitelezése.
[találtárgy] Ahogy és amiért Tolnai Ottót elvarázsolja György-
deák alkotói módszere, a talált tárgyak olyan megtisztítása, 
hogy a személyességből valami egyetemes lehessen – a kör-
nyezete, tehát saját és családja használatai tárgyainak appliká-
lása műveibe – teljesen rokon Tolnai költői törekvésével, hogy 
saját mikrokozmoszán keresztül mutassa meg a makrokoz-
moszt. Így, innen tehát hangoltságuk és barátságuk is azonnal 
érthető. Tolnai ugyanazt csinálja, mint Györgydeák, és fordít-
va. Saját magukon keresztül hitelesítik világukat. Tolnai szá-
mára így lesz Györgydeák és világa is beépíthető saját költői 
univerzumába, ahogy ezt nagyívű, 23 oldalas, egy orrszarvú 
állatgondozójáról (ez se véletlen, bár Gy. Gy. borzokat gondo-
zott) szóló kötet címadó versében, a Nem könnyűben elmeséli.
„nem könnyű
az orrszarvú mellett
a borzokkal is bajlódni”
[barlangrajz] Tolnai rajongása és szomorúsága („úgy halt meg, 
hogy nem írtam volt róla”) teljesen érthető, átérezhető. Nagyon 
rokon világokban mozognak, nemcsak gyűjtőszenvedélyük mi-
att, hanem gyaníthatóan közös képzőművészeti érdeklődésük 
miatt is. Egészen véletlenül (mintha persze lenne ilyen!) Tolnai 
rátalál egy világhírű katalán festőre, aki Észak-Afrika rajongója 
lesz, sivatagi talált tárgyakat és a természetes anyagokat (pél-
dául teveürülék) használ fel homokszín képein. Tolnai Miquel 
Barceló képei kapcsán írt francia–magyar nyelvű gyönyörű kö-
tete éppen akkor jelenik meg, amikor Györgydeák hazatérve 
nyugat-szaharai expedíciójukról, nem tud elszakadni az ott 
látott ősi barlangrajzok és -festmények motívumvilágától, és 
barátaival – akikkel együtt volt a Szaharában – csoportos ki-
állítást szerveznek Kapolcson. (Talán az sem véletlen, hogy e 
recenzió szerzője éppen ott és akkor kapja ajándékba a Ma-
gyarországon hozzáférhetetlen Tolnai-kötetet magától a költő-
től. Bár utólag kiderítve Tolnai nem emlékszik rá, hogy Barce-
lóról beszéltek volna Györgydeákkal, miközben meglátogatta 
őt akkor kenesei házában.)
[mesefonal] Ami roppant szembetűnő még az ízléses, egyedi 
albumot lapozgatva oda-vissza, előre-hátra vagy bárhol ki-
nyitva, hogy Györgydeák képcímei mennyire pengeélesek. Iro-
nikusak, viccesek, és mindig van bennük egy kis csavar, ami 
valami többletet is hozzáad a műhöz, annak szerves része, 
amitől a cím nemcsak narratív módon jelzi, hogy mit szeretne 
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Határozott kritikai hang György Péteré. Megfontolt, de 
nem kíméletes, a közepébe vág, és tanáros szigorral 
oszlat el kételyeket – néha tévhiteket – írásaiban. Sze-

mélyes, de nem személyeskedő, ítéletet mond, de nem kíván a 
legfőbb ítész szerepében tetszelegni. Az Élet és Irodalom ha-
sábjain 2015–2020 között megjelent kritikáiból válogatott most 
egy kötetnyit Szikszai Károly szerkesztő.

Az írások átfogják jelenünk kulturális teljesítményeinek szin-
te teljes platformját, a képzőművészet, az építészet és a múze-
umok világa egyaránt górcső alá kerül György Péter vizsgáló-
dásának tárgyaként. A könyvet bevezető írásában Kürti Emese 

meg is fogalmazza azt a kritikai irányt, amit György Péter fel-
fogása képvisel. Egy szubjektív antropológia felől megközelí-
tett kulturális dzsungel és annak feltárandó részei kerülnek az 
olvasó elé. Kürti jól érzékelteti: „a köteten végigvonul az avant-
gárd szubkultúrájának, művészeinek és médiumainak kivétele-
sen mély ismerete”.

György írásaira, kritikáira elsősorban azért érdemes odafi-
gyelni, azokat gondosan olvasni, mert nem pusztán saját meg-
látásait, hanem azok alátámasztására – széles körű olvasott-
ságát, tájékozottságát bemutatandó – remek hivatkozásokat is 
találunk. Így figyelmet felkeltő idézetek és példák nyomán ju-
tunk el a szerzővel konklúziójához, legyen az egy magyarkodó 
kiállítás (Magyar hős – idegen busó meccs) vagy Gróf Ferenc 
izgalmas Bernáth-projektje (Budapest-panoráma), de gyakran 
szólal fel tájat, várost elcsúfító, alig értelmezhető plasztikák 
ügyében is (Miska-kolosszus).

György kontextust értelmező írásai legtöbbször ponto-
san irányítják a figyelmet az adott helyzet (kiállítás, múzeumi 
munka) mögött húzódó problémákra. „A nemzeti emlékezet 
absztrakt normája annyit ér, mint a mikrohistóriák kérlelhetet-
len precizitású metszeteinek pontossága” (Az üres tér múzeu-
ma). A kötetben fel-felbukkannak azok a szellemi toposzok is, 
melyeket György Péter kiemelkedő teljesítményként, a ma-
gyar kulturális szcéna egyedülálló jelenségeiként mutat be.  
A kötetet indító, El Kazovszkij emlékkiállításáról szóló, 2015-
ben megjelent, kéttételes írás utolsó, hosszú mondata nem-
csak El Kazovszkij apoteózisa, de egy megrendítő életmű el-
helyezését elemző pozitív kritikai hang is egyben: „Így vált El  
Kazovszkij életmű-kiállítása a magyar kánon újraírásának fon-
tos állomásává […] anélkül, hogy az »mestert« formált volna 
belőle, azaz épp oly halottá tették volna, mint amilyen vadul és 
szabadon élni kényszerült, és persze akart.”

Számos kritikájában, mint például Károlyi Zsigmondról szó-
ló írásában is felleljük az új szemléletű elemzés kísérletét, mely 
ok-okozat formájában kívánja értelmezni a látott műegyüttese-
ket. György Péter azt az esztétikai-etikai hangot képviseli a ma-
gyar műkritikában, amely szókimondásával, ugyanakkor meg-
kérdőjelezhetetlen tárgyi tudásával az elé került „tárgylemez”, 
azaz a kultúra egy-egy szegmensének minden kis jelenségét, 
értékét és hibáját, tévedését is szigorú vizsgálat alá veszi és 
frappáns módon elemzi. Kritikái határozott hangú felszólalá-
sok egy magasabb színvonalú kulturális lét megteremtésének 
érdekében.

a művész kifejezni, hanem történetté emeli. „Egysoros költe-
ménnyé”, ahogy ő maga mondja. Még inkább mesévé, hiszen 
általában így szereti meghatározni művei háttérszellemiségét. 
„Már az első grafikáimban benne voltak ezek a meseszerű vo-
nalak, figurák. Ez vagyok én, nem tudok ezektől a formáktól 
elszakadni. Vannak köztük állatok, nem mindig valós állatok, 
inkább a képzőművészetben leképezett másuk, de vannak em-
beri figurák is.”
[titkoscsoda] Györgydeák György rajzai első pillantásuk óta 
(vagyis a 80-as évek közepétől) kedvenc könyveim illusztrációit 

idézték számomra. Szemethy Imre Maldoror énekei (Lautréa-
mont) és Borges Titkos csoda rajzillusztrációinak világát. Iró-
niát, abszurditást, szürrealizmust, és ahogy Szemethy nevezte: 
„patafizikát”, ami számomra vállalhatóan is metafizikus áthal-
lást jelent. Talán nem meglepő, ha végezetül egy személyes 
élménnyel zárom a kötet bemutatását. Az album érkezésével 
nagyjából egy időben vettem észre, hogy a velem szemben lévő 
árvalányhajas dombra, dombba beköltözött egy borz. Nem 
könnyű nem leírni ide. Bár valóságos állat, gondolok valamit 
az üzenet(é)ről… 
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Orwell 1984 című disztópiájából sok minden való-
ra vált, de azt az író sem gondolta volna, hogy a 
regényben szereplő megfigyelőberendezést, a te-

leképet a jövő embere önként hordja majd magával, hogy 
a nap 24 órájában azonosítható legyen tartózkodási helye 
és az, hogy mivel tölti az idejét. Ugyancsak elcsodálkozott 
volna azon, ha megtudja, hogy 2021-ben (egyébként egy 
olasz művészcsoport által ihletett) sámánhorda tör be a 
washingtoni Fehér Házba. Pedig az átlagember számá-
ra elérhető közoktatás és egészségügy alacsony szinten 
tartása, majd egy személy vagy csoport démonizálása és 
hibáztatása nyomán könnyen elszabadulnak az indulatok.  
A Yougov közvélemény-kutató statisztikái szerint az ame-
rikai lakosság harmada elhitte az álhírt, miszerint Bill 
Gates a vakcina beadása révén akart mikrochipet juttat-
ni emberi szervezetekbe. A televízióból vagy a közössé-
gi médiából szerzett információkat sajnos sokan ma is 
fenntartás nélkül kezelik, és nem csak az Egyesült Álla-
mokban. A telekommunikáció rohamos fejlődése azon-
ban számtalan előnnyel is jár, ilyen például az, hogy egy 
világjárvány esetén nem kell teljesen megszakítanunk a 
kapcsolatot a külvilággal, sőt kulturális éhségünket is ki 
tudjuk elégíteni, mert számos múzeum kínálatához a fo-
telből, online is hozzá tudunk férni.

A tél végén még mindig mintegy 50 millió aktív Co-
vid-fertőzöttet tartunk nyilván világszerte, de – a töme-
ges oltás megkezdésének köszönhetően – a világ összes 
országára vonatkozó statisztikák szerint a járvány máso-
dik hullámának lassú redukálódását tapasztalhatjuk. De 
ne bízzuk el magunkat, mert egyes előrejelzések a be-
tegség újabb fellángolását jósolják a vírus mutációinak 
köszönhetően, és azt sem tudjuk, hogy a vakcina által 
nyújtott védettség meddig tart, de valószínűnek tűnik, 
hogy egyes kulturális intézmények tavasszal – bár szigo-
rú biztonsági előírások mellett, de – ismét látogathatóak 
lesznek.

A jelenlegi körülmények között már szinte elképzelhe-
tetlennek tűnik, hogy a Vatikáni Múzeumot a közelmúlt-
ban még napi 25 ezer ember kereste fel, a Louvre pedig 
több látogatót fogadott 2018-ban, mint Magyarország 
teljes lakossága. Az életszínvonal globális emelkedését 
mutatja az a tény, hogy tavaly hat kontinensen mintegy  
95 ezer múzeum volt látogatható (60 százalékkal több, 
mint 2012-ben), a képzőművészeti vásárok száma pedig 

az ezredforduló óta megötszöröződött: 2019-ben már há-
romszázat rendeztek világszerte.

A fogyasztói társadalom igényeinek exponenciális nö-
vekedése kapcsán méltán merülhetett fel bennünk a kér-
dés, hogy a globálisan profitorientált világrend meddig 
tartható fenn, ha tudjuk, hogy a Föld teherbírása véges.  
A világjárvány nyomán viszont a gazdaság több szegmen-
se, köztük az idegenforgalom egycsapásra leállt, ami a 
kulturális szektort is visszavetette. A múzeumok bezár-
tak, az előrejelzések szerint minden tízedik örökre, de 
minden harmadikban is sor került elbocsátásokra. Van 
ellenpélda is: a járvány alatt három katalán fiatal egy új – 
egyelőre csak virtuális – múzeumot alapított az Instagra-
mon. Az e cikk írása idején 161 ezer követővel rendelkező 
#CovidArtMuseum oldalára bárki elküldheti a járvány ál-
tal ihletett, bármilyen technikával készült alkotását. A lé-
nyeg, hogy a mű ötletes legyen: olyan, általában abszurd 
humorral átitatott alkotásokat keresnek, melyeken tükrö-
ződik az aktuális Zeitgeist. Az alapítók célja egy később a 
valóságban is kiállítható korlenyomat létrehozása.

Ezalatt az igazi múzeumok zárt kapui mögött is foly-
tatódik a munka, mert az intézmények nemcsak a kultu-
rális örökség kiállításának és raktározásának feladatait 
látják el, hanem a tudományos diskurzus, a kutatás és az 
oktatás folytonosságát is fenntartják. „A kulturális sok-
színűség értékein alapuló múzeumok erősítik a társadalmi 
kohéziót, elősegítik a kreativitást, ugyanakkor a kollektív 
emlékezet közvetítői is, sőt az idegenforgalom népsze-
rűsítésében betöltött szerepük a fenntartható gazdasá-
gi fejlődés kulcsfontosságú mozgatórugója mind helyi, 
mind országos szinten, ami elengedhetetlen a következő 
hónapokban és években a válság leküzdéséhez” – áll az 
UNESCO múzeumokkal foglalkozó kiadványában.

Mivel egy kiállítás látogatók nélkül elképzelhetetlen, a 
múzeumok (a művészeti vásárokkal együtt) birtokba vet-
ték az internet virtuális terét, és a személyes vizitáció meg-
kerülésével igyekeztek a legkülönfélébb alternatívákkal 
előállni a közönség figyelmének fenntartása érdekében.  
A Google Arts & Culture és az ahhoz hasonló applikációk 
a világ legkülönbözőbb múzeumaiban tesznek lehetővé 
háromdimenziós sétákat az adott intézmények honlapjai-
ra kattintók számára, de a tárlatokról rendszerint trailerek 
is megtalálhatóak a YouTube-on. 
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A számtalan példa közül néhányat kiragadva, újdonság-
ként hatott a Tate Modern Warhol-kiállítása, melyen a 
kurátor személyesen kalauzolt bennünket teremről te-
remre vagy a Rijksmuseum Nightwatch című platformja, 
mely a világhírű Rembrandt-festmény megtekintésének 
élményét a képről szóló szöveges és vizuális információk 
összhangja által új szintre emeli. A British Museum hon-
lapján interaktív idővonalon bukkannak fel a világtörténe-
lem legkülönbözőbb periódusainak műkincsei a múzeum 
legalább nyolcmillió tárgyat számláló gyűjteményéből. 
Sir John Sloane-nak, a múzeum alapjául szolgáló gyűj-
temény tulajdonosának az épületben található büsztjét 
nemrég áthelyezték korábbi reprezentatív helyéről, mert 
neve kapcsolatba hozható a korabeli rabszolga-kereske-
delemmel. A téma aktualitását mutatja, hogy tavasszal 
az előbb említett Rijksmuseumban is lesz egy, a holland 
gyarmati periódus 250 éve alatt fennálló rabszolgatartás-
ról, illetve a faji és társadalmi egyenlőtlenségekről szóló 
tárlat. A volt gyarmattartó országok történelmi múltjukra 
vonatkozó önvizsgálata nyomán idővel a rendkívül gaz-
dag nyugat-európai múzeumi gyűjtemények darabjainak 
megszerzési körülményei is át fognak értékelődni, a nem-
zetközi provenienciakutatás fókusza így a közeljövőben 
fokozatosan a gyarmati időkben elrabolt műkincsek ere-
detének vizsgálatára tevődhet át. 

A vírus rendkívüli mértékben megnehezítette az eljöven-
dő kiállítások megszervezését, hiszen a közeli jövőnk 
is kiszámíthatatlanná vált, a kurátorok mégsem tétlen-
kedtek: idén is számos érdekes anyagot láthatunk a vi-
lág múzeumaiban. A már tavaly október óta nyitva tartó 
bostoni Writing the Future – Basquiat and the Hip-Hop 
Generation című online kiállítás például nem csak a leg-
híresebb graffitiművész munkáira koncentrál, hanem a 
körülötte felbukkanó képzőművészek alkotásai mellett 
könnyűzenei élményt is nyújt. Az egyik legismertebb 
kortárs alkotó, a japán Yayoi Kusama 70 éves művé-
szeti tevékenységének retrospektív kiállítását a berlini 
Gropius Bauban rendezik háromezer négyzetméteren, 
Drezdában pedig június 4-től Vermeer-tárlatot látha-
tunk, melynek fő attrakciója a németalföldi mester Nyi-
tott ablaknál levelet olvasó lány című képe a jobb felső 
sarokban látható restaurált Cupido-ábrázolással, mely-
nek létezésére röntgenvizsgálatok révén derült fény. 
Georgia O’Keeffe európai vándorkiállítása a madridi 
Thyssen-Bornemisza Múzeum és a Pompidou Központ 
után a bázeli Beyeler Alapítvány kiállítóterében zárul, 
a londoni designmúzeumban pedig májustól Ai-Da Self 
Portraits címmel egy oxfordi diákok által készített robot-
nő alkotásait csodálhatjuk meg.

Jean-Michel BASQUIAT:  
Hollywood Africans,  

1983, akril, olaj, vászon,  
213,5×213,4 cm

© The estate of Jean-Michel 
Basquiat / HUNGART 2021
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Török Judit

Land art vagy 
szoborpark?
Arte Sella

A címben feltett kérdésre a válasz: mindezek együtt. 
A ma már több ezer látogatót vonzó park kísérlet-
ként született meg 1986-ban, amikor a Borgo Val-

sugana városkában élő baráti társaság, azaz Enrico Fer-
rari, Emanuele Montibeller és Carlotta Strobele összejött 
a Strobele Villa kertjében, hogy elképzelje, hogyan lehet-
ne a kortárs művészetet és a szép természeti környezetet 
ötvözni. Az ekkor megszületett egyesületnek 2000-ig En-
rico Ferrari volt az elnöke, azután 2012-ig Laura Toma-
selli, azóta Giacomo Bianchi. 1989 óta mind a mai napig 
Emanuele Montibeller a művészeti vezető. Mint mondja, 
közvetlen az alapítás után felvették a kapcsolatot a helyi 
kulturális intézményekkel, mecénásokkal, a lakossággal 
és a művészekkel, elsősorban külföldiekkel. Ekkor vetet-

ték papírra azt a néhány alapelvet is, amely a mai napig 
meghatározza az Arte Sella tevékenységét:

A művész nem a műalkotás abszolút főszereplője, hanem 
elfogadja, hogy a természet teszi teljessé a munkáját.
A természet az egyén történeti közege, tehát védeni kell.
Az ökológiával új kapcsolat létesül: a természet eszerint 
ismeretek és tapasztalatok forrása.
A művek hic et nunc, erre a meghatározott helyre és 
időre vonatkoztatandók; előnyben részesül a természe-
tes anyagok használata, fontos az alkotás kölcsönhatása 
a tájjal.

Rainer GROSS: 
Szamarkand szelleme, 
2018, dinamikus 
elemek, amelyek 
áthaladnak az 
épületen,  
Villa Storbele

Edoardo TRESOLDI:  
Szimbiózis, 2019 
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Ez az 1986-ban született, kortárs nemzetközi művészeti 
esemény a szabadban, a Brenta folyó Sella nevű völgyé-
nek rétjein és erdeiben zajlik minden évben. Olyan más 
kifejezőformákkal is párbeszédben áll, mint a zene vagy a 
tánc. Az alkotások létrejöttét képzett szakemberek segítik, 
a partnerek támogatásával. Eleinte (1986–1996 között) az 
esemény kétévente került megrendezésre a Casa Strobele 
parkjában. 1996 óta a helyszín felkúszott a lankás Armen-
tera hegy déli oldalára a Val di Sella-i erdei ösvény men-
tén, és átkeresztelték Arte Naturának. A völgy legvégén 
épült Malga Costa, az egykor szarvasmarha-tenyésztésre 
és tejtermékek előállítására használt gazdasági épület ma 
az önkormányzat tulajdonában van, és átmeneti otthont 
ad a rendezvényeken részt vevő művészeknek. 

Az itt rendezett koncerteken, színházi előadásokon és 
egyéb eseményeken komoly művészek szerepeltek, töb-
bek között Moni Ovadia, Antonella Ruggiero és az általam 
nagyra becsült, videóművészeti Studio Azzurro. Mario 
Brunello a zenei, Roberto Casarotto a táncszektor, Mar-
co Imperadori az építészeti, míg Ugo Morelli a didaktikai 
részleg igazgatója. A művészeti projektek mindenekelőtt az 
alkotói folyamat bemutatására koncentrálnak, a mű szüle-
tését követik napról napra. A feltételek közé tartozik, hogy 
a művész tiszteletben tartsa a természeti adottságokat, 
és abból inspirációt, ihletet merítsen. A művek általában 
háromdimenziósak, a felhasznált anyagok részben a hely-
színen találhatók, mint a kövek, a levelek, az ágak vagy a 
fatörzsek; ritkábban más tárgyakat, anyagokat is használ-
nak a művészek. A művek a szabadban láthatók, szervesen 
beépülve a hely környezeti sajátosságai közé, amelyet kü-
lönböző típusú erdők, sziklák és monumentális fák jelen-
léte jellemez. A művek a természeti ciklusok részét képe-
zik, végső lebomlásukig többé-kevésbé lassú átalakuláson 
mennek keresztül, így számuk évről évre változik. Tizenhat 
kilométeres gyaloglásunk során úgy ötven művet számol-
tunk meg, de valószínűleg nem sikerült mindet útba ejteni.

Az Arte Sella szimbóluma, a leghíresebb és legna-
gyobb lélegzetű alkotás Giuliano Mauri 2001-ben épült 
Zöld székesegyháza a Malga Costa melletti tisztáson, 
amit több mint háromezer ágból fontak össze egy három-
hajós székesegyház formájára. Nyolcvan tizenkét méter 
magas oszlop ágaskodik az 1220 négyzetméteres alapte-
rületen. Minden oszlop mellé ültettek egy gyertyáncse-
metét, amely a régi, rothadásra ítélt törzseket hívatott be-
helyettesíteni idővel. A művet Mauri a 1980-as évek végén 
tervezte Németország számára, a milánói triennálén is 
bemutatták, de szerkezeti összetettsége miatt korábban 
soha nem építették fel. Ez a munka nagy sikert aratott, és 
egymagában is sok látogatót vonzott ide.

Azóta a program tovább gyarapodott olyan művészek 
munkáival, mint Nils-Udo, Arne Quinze, John Grade, Mi-
chelangelo Pistoletto, Henrique Oliveira, Edoardo Tresol-
di, Atsushi Kitagawara vagy Kengo Kuma installációi. Ma 
az Arte Sella folyamatos fejlődése révén olyan hálóza-
tokba illeszkedik, mint az ELAN (European Land Art Net-
work), a Táncoló Múzeumok (Dancing Museums) vagy a 
Föld Nagy Kertjeinek Szövetsége (Grandi Giardini Italiani 
& Great Gardens of the World). 

2018. október 28-29. között dél felől tört be az a vad 
vihar, amely egyszerre kilométernyi csodálatos erdőt 
tarolt le Veneto megyében, Trentino-Alto Adige és Friu-
li-Venezia-Giulia között. Néhány órán belül megváltozott 
a táj. „Száz évbe telik, míg újra helyreáll az egyensúly, a 
korábbi állapot – mondta Reinhold Messner, a híres olasz 
alpinista –, ilyen erős szélvihar legalább 40 éve nem volt.”  
A Sella-völgy erdei az alkotásokkal és a természettel 
együtt váltak akkor a vihar martalékává. Az Arte Sella 
kurátorai erkölcsi kötelességüknek tartották a helyreállí-
tást a 200 ezer euróra tehető károk ellenére. A műveknek 
csaknem a fele megrongálódott vagy megsemmisült. Az 
újjáépítésre Calamity Atelier néven pályázatot írtak ki. 
Az Arte Sella munkatársai Montibellerrel együtt, bízva a 
természet és a művészet akadályokat felülmúló erejében, 
nem adták fel. A pályázatot a YAC-vel (Young Architects 
Competitions, azaz a Fiatal Építészek Versenyei) közösen 
tervezték, és a park újjáépítéséért 14 ezer eurós pályá-
zati díjat írtak ki. A nemzetközi intézményekből, egyete-
mekből, építészeti és tájrendezési stúdiókból összeállított 
zsűri három nyertest választott ki. Jelenleg a károk már 
nem észrevehetők. Montibeller beszélgetésünk során így 
foglalta össze az elért eredményeket: 

John GRADE: 
Reservoir. Esőcseppek 

mennybemenetele, 
2018
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Emanuele Montibeller: Az Arte Sella – avagy 
Művészet a természetben – nemzetközi vál-
lalkozás. Célja a kulturális értékek megha-
tározása az adott történelmi korszakban és 
a hagyományos esztétikai értékek újragon-
dolása. 
TJ: A harmadik ütem átmenetet jelentett a 
regionális szintről a nemzetközire. Kinek 
köszönhetően? 
EM: Annak a hatalmas energiának, amelyet 
nap mint nap erre fordítottunk. A vállalko-
zás sok embernek ad munkát. Az Arte Sella 
87 százalékban önfenntartó, a helyi önkor-
mányzatokkal közösen dolgozza ki a célo-
kat és finanszírozza a projekteket. Emellett 
negyven önkéntesünk is van.
TJ: Ha nem is land artról van szó, itt a mű-
vészet konstruktív párbeszédet folytat ma-

gával a természettel. Hogyan alakul a mű-
vész és a természet viszonya?
EM: A land art a környezet állapotát hang-
súlyozza, míg a „művészet a természetben” 
meghatározza a bolygón való létezésünk 
lehetséges útjait a valós környezeti problé-
mák és a természet szempontjából. A létre-
hozott művek jellemzője a szerves anyagok 
felhasználása, ezek idővel újra beleolvad-
nak a természeti közegbe. 
TJ: Milyen hatással van ez mindazokra, 
akikkel megosztják ezt a kreatív élményt? 
EM: Csodálkozás, elégedettség.
TJ: 1992 óta előadások, koncertek, zenei 
események követték egymást.
EM: Hisszük, hogy a különböző megközelí-
tések hozzáadnak a még meg nem valósult 
projektekhez, azokhoz, amelyek készek be-

fogadni mások ötleteit. A mai technológiai 
társadalomban az embernek állandóan va-
lamilyen készülék van a kezében, fülhallgató 
a fülében. A természetnek és a technológiá-
nak kéz a kézben kell járnia, kihasználva ez 
utóbbit, de nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy kreatív elmék vagyunk, fontos, 
hogy kísérletezzünk. A művészet által az 
ember tudatosíthatja eredendő kapcsolatát 
a természettel.
TJ: Milyen kritériumok alapján választják ki 
a művészeket?
EM: A művészeket a kurátor és a kuratórium 
hívja meg két-három évvel a mű megvalósí-
tása előtt. Céljaink között szerepel a fiatal 
művészek bevonása is. 
TJ: Új innovációk?
EM: Idén több installáció valósul meg, és 
megnyitottunk egy új területet tájprojektek 
készítésére meghívott építészek bevonásá-
val, akik szabadon hozhatnak létre olyan, 
számukra szórakoztató installációkat, me-
lyek másként nem jöhetnének létre. Több 
elismert építész is csatlakozott, például 
Edoardo Tresoldi vagy Stefano Boeri. Van 
egy másik programunk a szociális és egész-
ségügyi dolgozók számára, táncterápia 
a Parkinson-kórosok részére Dance and 
Health with Parkinson címmel, nemzetközi-
leg elismert csoportok részvételével, és egy 
másik laborunk rákos betegek számára is. 
Évente körülbelül 100 ezer látogatónk van.
TJ: Milyen időszakban látogathatóak a kiál-
lítási útvonalak? 
EM: Az Arte Sella mindig nyitva van, csak 
karácsonykor zár be, de érdemes előre tu-
dakozódni az időjárási viszonyokról a láto-
gatás előtt, hiszen a hegyek között sétálunk. 
Ez egy nyitott kulturális park, nincs keríté-
sek közé zárva.

Stuart Ian FROST:  
A bőr felületén, 2012,  

vésett fatörzs, Villa Storbele

Giuliano MAURI:  
Zöld katedrális, 2002
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AUSZTRIA
Bécs
Arcok. Az emberi tekintet hatalma
Albertina, V. 24-ig
Tájképek Dürertől Klee-ig
Albertina, III. 26. – VII. 4.
Daniel Spoerri
Kunstforum, III. 24. – VI. 27.
A szegények kibernetikája
Kunsthalle, IV. 25-ig
Beethoven-inspirációk
Leopold Museum, IV. 3-ig
Szürkületi zóna. Osztrák művészet 
a két világháború között
Leopold Museum, IV. 5-ig
Andy Warhol
MUMOK, V. 30-ig
Aztékok
Weltmuseum, IV. 13-ig
Joseph Beuys
Belvedere 21, III. 4. – VI. 13.
Sheila Hicks
MAK, IV. 18-ig
Amikor a gesztus esemény lesz. 
Kortárs szlovének
Künstlerhaus, IV. 11-ig
Utónövekedés
Knoll Galerie, IV. 20-ig
Hat szóló (tbk. Csató József)
Galerie Krinzinger, III. 20.ig
Bernard Frize
Galerie naechst St.Stephan,  
III. 27-ig
Barabás Márton:  
Hommage à Beethoven
Haus der Musik, XI. 7-ig
Kismarton
Esterházy-díjasok: Győri Andrea 
Éva, Nemes Márton, Puklus Péter
Esterházy Contemporary, X. 1-ig
Krems
Patrizia Piccinini
KunstHalle, III. 27. – X. 3.

BELGIUM
Brüsszel
Bill Viola installációja
Musée Royaux des Beaux-Arts, 
VIII. 1-ig

DÁNIA
Koppenhága
Artur Jafa
Humlebaek, Louisiana, III. 9. – VIII. 1.

HOLLANDIA (az intézmények egy 
része a tervek szerint március 2-tól 
látogatható)
Amszterdam
A rabszolgaság
Rijksmuseum, III.2. – VI. 1.
Rotterdam
Állatok vagyunk
Kunsthal, V. 23-ig

HORVÁTORSZÁG
Rijeka/Fiume
A 90-es évek: Sebhelyek
MMSU, III. 4. – IV. 30.
Split
Jerolim Miše
Galerija umjetnina, III. 28-ig
Zágráb
Felülről lefelé:  
a Richter-gyűjtemény
MSU, IV. 1-ig

LENGYELORSZÁG
Krakkó
Az 1950–69-es generáció
MOCAK, V. 30-ig
Pawel Althamer, Artur Żmijewski
MOCAK, V. 23-ig
Varsó
A szobor keresi a helyét
Zachęta, IV. 25-ig

Szelekció
CAC U-Jazdowski, V. 16-ig

NÉMETORSZÁG (bizonyos 
intézmények a tervek szerint 
március 7-től látogathatók)
Baden-Baden
Valie Export
Staatliche Kunsthalle, IV. 5-ig
Bonn
Max Klinger
Bundeskunsthalle, IV. 5-ig
Hannah Arendt
Bundeskunsthalle, III. 9. – V. 16.
Hamburg
De Chirico: Mágikus valóság
Kunsthalle, IV. 25-ig
A következményeknélküliség 
iskolája
Museum für Kunst und Gewerbe, 
V. 9-ig

OLASZORSZÁG
Genova
Michelangelo
Palazzo Ducale, V. 2-ig
Milánó
Mantegna
Museo Poldi-Pezzoli, III. 31-ig
Padova
Van Gogh
Centro San Gaetano, IV. 11-ig
Róma
Banksy
Chiostro del Bramante, IV. 11-ig

OROSZORSZÁG
Szentpétervár
Al. Benois
Állami Orosz Múzeum, III. 31-ig

ROMÁNIA
Sepsiszentgyörgy
In memoriam Kántor Lajos
EMÜK, IV. 16-ig
ArTeast Archive
magma, III. 19-ig
Temesvár
Tincuta Marin
Jecza Gallery, III. 4. – IV. 4.

SPANYOLORSZÁG
Barcelona
Mars – a vörös tükör
CCCB, VII. 11-ig
Madrid
Mitológiai szenvedélyek –  
Tizianótól Velázquezig
Prado, III. 2. – VII. 4.
Marokkói trilógia
Reina Sofía, III. 31. – IX. 27.

SVÁJC (a tervek szerint az 
intézmények március 3-tól nyitnak)
Bázel
Impasse Ronsin.  
Szerelem és halál Párizsban
Museum Jean Tinguely, V. 9-ig
Sophie Taeuber-Arp
Kunstmuseum, III. 20. – VII. 20.
Rodin-Arp
Riehen, Fondation Beyeler, V. 16-ig
Genf
Steve McCurry
Musée Barbier-Mueller, VI. 15-ig
Zug
Kelet-Európa (tbk. Nádas Péter)
Kunsthaus, IV. 15-ig
Zürich
Gerhard Richter: Tájképek
Kunsthaus, III. 25. – VII. 25.

SVÉDORSZÁG
Stockholm
Giacometti
Moderna Museet, V. 30-ig

Budapest

acb Galéria
(VI. Király u. 76.)
Gerhes Gábor, II. 12. – III. 26.
Tarr Hajnalka, II. 12. – III. 26.

aqb Project Space
(XXII. Nagytétényi út 48–50.)
Mine my mind, III. 31-ig

Ari Kupsus Galéria
(VIII. Bródy Sándor utca 23/b)
Kecső Endre, III. 10. – IV. 2.
 
Art9 Galéria
(IX. Ráday u. 47.)
Alexandra Dicková és Szilák Andrea
III. 9–19.
Németh Tamás, III. 9–19.
Vén Zoltán, III. 23. – IV. 3.

Artézi Galéria
(III. Kunigunda útja 18.)
Visszaszámlálás
II. 6. – III. 30.

Art Salon Társalgó Galéria
(II. Keleti Károly u. 22.)
Percepció 5. – Taktilitás
II. 19. – III. 12.

Bartók 1 Galéria
(XI. Bartók Béla út 1.)
8AK, III. 5–12.

Centrális Galéria
(V. Arany János u. 32.)
Aratástól aratásig – magyar kálvária 
1918 őszétől 1920 tavaszáig
III. 31-ig (online tárlat)

Deák 17 Galéria
(V. Deák Ferenc u. 17.)
Last Words
II. 6. – IV. 1. (online tárlat)

Deák Erika Galéria
(VI. Mozsár u. 1.)
Kalán Viktória, Kárándi Mónika, 
Rédling Hanna, Sztefanu Marina
II. 18. – III. 26.

Eötvös10
(VI. Eötvös u. 10.)
Magyar Elektrográfiai Társaság
II. 1-től (online tárlat)

Esernyős Galéria
(III. Fő tér 2.)
V. Óbudai Fotótárlat
III. 31-ig (online tárlat)

Faur Zsófi Galéria
(XI. Bartók Béla út 25.)
Bartl József, III. 1–31.

FISE Galéria
(V. Kálmán Imre u. 16.)
Elek Ágnes, III. 2–19.
Jaschik, szilikát, III. 23. – IV. 1.

Gaál Imre Galéria
(XX. Kossuth L. u. 39.)
Závorszky-Simon Márton
III. 3. – IV. 10. (online tárlat)
Drozsnyik István
III. 24. – IV. 10. (online tárlat)

Godot Galéria
(XI. Bartók Béla út 11.)
feLugossy László, III. 15. – IV. 10.

Godot ICA
(III. Fényes Adolf u. 21.)
Tabula Rasa, I. 15. – IV. 15.

Godot Labor
(III. Fényes Adolf u. 21.)
Fiktív Kiállítás
II. 24-től (online tárlat)
Szabó Kristóf KristofLab
III. 3. – IV. 18.

Hegyvidék Galéria
(XII. Királyhágó tér 10.)
Aatoth Franyo 
II. 10. – III. 13. (online tárlat)
Kovalovszky Dániel
III. 18. – IV. 15. (online tárlat)

INDA Galéria
(V. Király u. 34.)
Metzing Eszter, II. 4. – IV. 2.
Süveges Rita, II. 17. – IV. 2.

ISBN könyv+galéria
(VIII. Víg u. 2.)
Olga Bushkova és Mikhail Bushkov
II. 9. – III. 12.
Oláh Norbert, III. 16. – IV. 16.

K.A.S. Galéria
(XI. Bartók Béla út 9.)
Bánki Ákos, II. 10. – III. 16.
Nagy Zsófi, III. 18. – IV. 5.

Kassák Múzeum
(III. Fő tér 1.)
Besnyő Éva
III. 31-ig (online tárlat)
Mattis Teutsch János
III. 31-ig (online tárlat)

Kálmán Makláry Fine Arts
(V. Falk Miksa u. 10.)
François Fiedler, I. 28. – III. 15.

Kisterem
(V. Képíró utca 5.)
Fisher Judit, II. 11. – III. 19.

MAMŰ Galéria
(VII. Damjanich u. 39.)
Sebestyén Zoltán , III. 19. – IV. 2.

MET Galéria
(XI. Bölcső u. 9.)
Bátai Sándor
III. 20. – IV. 10. (online tárlat)

Molnár Ani Galéria
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Konok Tamás, III. 27-ig
Mayer Éva, III. 31. – V. 29.

Műcsarnok
(XIV. Dózsa György u. 37.)
7 év – 150 kiállítás –  
125 éves a Műcsarnok
IX. 26-ig (online tárlat)
DERKÓ 2021
III. 2. – IV. 4. (online tárlat)
Kik vagyunk?  
Fotóművészek képzőművészekről
III. 19. – IX. 26. (online tárlat)
Fotóikonok –  
Archívumból történelem
III. 26. – VI. 27. (online tárlat)

Neon Galéria
(VI. Nagymező utca 47.)
Varga Bertalan, III. 31-ig

Pesterzsébeti Múzeum
(XX. Baross u. 53.)
Szocreál plakátok
X. 2-ig (online tárlat)

Stúdió Galéria
(VII. Rottenbiller u. 35.)
Horváth Villő, III. 9–20.
Bozzai Dániel, III. 24. – IV. 8.

Szikra Képzőművészeti 
Bemutatóterem
(V. Vármegye u. 7.)
Balogh Erzsébet, II. 11. – III. 19.

TOBE Gallery
(VIII. Bródy Sándor u. 36.)
Bede Kincső, III. 10. – IV. 17.

Trafó Galéria
(IX. Liliom u. 41.) 
Perlaki Márton
A kiállítás a járványügyi korlátozások 
feloldását követően lesz látogatható.

Várfok Galéria
(I. Várfok u. 11.)
Más tájak jönnek, III. 16. – IV. 30.
 
Vigadó
(V. Vigadó tér 2.)
Csíkszentmihályi Róbert
IV. 20-ig (online tárlat)
PoszTerra – V4 nemzetközi 
plakátkiállítás
II. 11. – IV. 18. (online tárlat)
Elfolyó idő
II. 17. – IV. 5. (online tárlat)

Viltin Galéria
(VI. Vasvári Pál u. 1.)
Koncz András, II. 24. – IV. 10.

Vintage Galéria
(V. Magyar u. 26.)
Türk Péter, III. 2–26.

Vízivárosi Galéria
(II. Kapás u. 55.)
Bukta Norbert
II. 25. – IV. 30. (online tárlat)

Debrecen
MODEM
(Baltazár Dezső tér 1.)
Antal Balázs és Hatházi László
III. 21-ig,  
Ferenczy Zsolt, III. 28-ig
Kicsiny Balázs, VIII. 22-ig

Diszel
Első Magyar Látványtár
(Derkovits utca 7.)
A feketéről, VI. 4-ig

Dunaújváros
ICA-D
(Vasmű út 12.)
Tarr Hajnalka, III. 31-ig
Fridvalszki Márk, III. 31-ig

Szentendre
Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos u. 5.)
Ferenczy Noémi 
III. 31-ig (online tárlat)
Barcsay 120, III. 31-ig  
(online tárlat)
Szentendre, a kereskedőváros
III. 31-ig (online tárlat)
MANK Galéria
(Bogdányi utca. 51.)
Derkó ’20, I. 28-tól (online tárlat)
Kozma ’19,II. 17-től (online tárlat)

Törökbálint
Gallery MAX
(Tópark u. 1.)
Magyar Géniusz, II. 26. – IV. 28.

Márciusi kiállítási naptárunkat a február 
végén rendelkezésünkre álló adatok 
alapján állítottuk össze. A járványügyi 
helyzet miatt hozott országos korlátozási 
intézkedések változásával a feltüntetett 
adatok és a kiállítóhelyek nyitvatartá-
sa változhat. Kérjük, hogy a listában 
szereplő tárlatok meglátogatása előtt 
mindenképpen tájékozódjon az intézmé-
nyek elérhetőségein!

•

•

•• •••

•••

••
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Számunk szerzői
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A következő számunk tartalmából
Utópiák és disztópiák
Derkó 2021
Bede Kincső
Hungarofuturizmus és hungarofóbia
Kristóf Gábor műterme

LACI & BALÁZS: A fal adja a másikat, 
2020, hungarocell, videó, 200×150 cm
A művészek jóvoltából

XXXII. évfolyam, 3. szám
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Kedvezményes kirakodóvásár az Új Művészet 2019-es  
és 2020-as megmaradt lapszámaiból

-hetek

[remittenda] lapárusoknál eladatlanul megmaradt lapmennyiség. 
Latin szó a remittere (visszaküld) ige gerundiumából (remitten-
dum), többes számú semleges alak, tkp. visszaküldendők, a 
re- (vissza) és mittere (küld) elemek alapján. Lásd még [misszió].

Gyere válogatni!

ISBN könyv+galéria
(VIII. kerület, Víg utca 2.)

2021. március 16–31.
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