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már egy puritánabb gondolkodás felé mutat. 

A fekete felület és ráragasztott torz öregasz-

szony közti ideges vibrálás sokkoló, de mindvégig 

feszes képi működést hoz létre. A figura mintegy 

rákopírozódik a képre, jelenléte azonban megőrzi 

távollétszerűségét, mintha folyamatosan retu-

sálódna is egyben. A kísértet-fényképek és aura-

fotók világa ez, de a hatás rendkívül személyes, a 

játékbabát markoló öregasszony nem egyszerűen 

bizarr jelenés, hanem valamiért/valakiért érkező 

pszichotikus vendég. ugyancsak figyelemre 

méltó a Gulácsy-rajzok fantasztikumát is meg-

idéző, A gyerekek nem szeretnek álmodni című kép. 

A fekete-fehér erős kontrasztjaival operáló mun-

kán két figura áll egymás mellett, meztelensé-

güket sötét vászon takarja el, melynek felüle-

tén csak egymásba kulcsolódó kezük úszik-tűnik 

át. A figurák nemisége nem határozható meg 

világosan, a kompozíció mégis egy rituális „erdei 

esküvő” képzete felé tereli a nézőt. A kiemelt két 

mű letisztult poétikája példaértékű, csak remél-

hető, hogy Magyarósi elég fegyelmezett ahhoz, 

hogy ebben az irányban haladjon tovább. 

Az innovatív, de egyenetlen színvonalú kép-

anyag mellett a kiállításon látható még az 

oberhausen-i rövidfilmfesztiválon díjazott 

Hanne című alkotása is, mely átütő erejű szinté-

zise a művész munkásságának. Az egyes képek 

fölött lebegő metatörténet itt egy termékeny 

kihagyásokkal tagolt, szürreális „anekdotaként” 

elevenedik meg. A perverz meseszerűség reme-

kül áll Magyarósinak, aki — úgy tűnik — íróként 

is tehetséges. A két férfi (Hanne és jan) között 

őrlődő női narrátor groteszk szövege Erdős 

Virág nyelvi radikalitását idézi meg, de a zsigeri 

erő nem marad reflektálatlanul, mert a hetero-

gén képszekvenciák/felületek úgy másznak egy-

másra, hogy az (ön)agresszív attitűd végig őrzi 

dekorativitását. A már említett transzmutációk 

a Hanne-ban is központi szerepet játszanak. 

A középpontba állított női test a közlekedőedé-

nyek működését követő rendszert alkot más 

testekkel-tárgyakkal. Vagy elkezd osztódni, s 

önmaga másával, tükröződéseivel lép kapcso-

latba. Ez a működés a születés-abortálás dia-

lektikáját követi, vagyis egyszerre jellemzi az 

érzelmi azonosulás, illetve az önhasadás folya-

matát, mégpedig úgy, hogy képileg eldöntetlen 

marad a processzus iránya. 

ugyanaz az elidegenített nosztalgia műkö-

dik tehát itt is, mint a kiállítás más műveiben is, 

mégis érezhető, hogy a folyamatszerű gondol-

kodás alkatilag közelebb áll Magyarósihoz, mint 

a statikus képkomponálás. A Hanne felől visz-

szaolvasva a kiállított képek egy része való-

ban inkább előkészületnek, illetve vázlatnak 

tűnik, de ez nem feltétlenül elmarasztaló érték-

ítélet, csupán annak megállapítása, hogy egy 

koncepciózusan építkező művészről van szó, aki 

megtalált világának elemeivel szuverén módon 

kísérletezik.

Máthé Andrea

Valamit hoz a víz
Varga Rita kiállítása

 � Viltin Galéria, Budapest 
 � 2009. január 29 – február 28.

Varga rita alkotásainak ezen a kiállításán is a nőiség problémáját, illetve a nő(i 

történetek) ábrázolási lehetőségeit feszegeti tovább, másrészt azzal is folytatja 

eddigi művei sorát, hogy kiemelten jelenidejűségként — de a múltra is utalva —,  

továbbá diszkurzív módon mutat be eseményeket, jelenségeket. Három fiatal  

nőkkel megtörtént, valóságos, tragikus történetet választ tárgyául, és egymás  

mellé helyezéssel a köztük lévő hasonlóságra irányítja a befogadó figyelmét,  

ezzel felerősítve a képi hatásokat. Művében a festményt ötvözi a videó- 

installációval, amit kiegészít saját és vendégszövegekkel (Keresztesi józsef) is.  

A festmények a képregény- és a filmes technikát szinkronban alkalmazzák: egy-

egy jelenet felvillantásával, ugyanakkor momentumok kihagyásával készteti 
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a nézőt a kiegészítésekre, az üres helyek kitöl-

tésére, és a néző saját történetének, drámájá-

nak összeállítására. A szintén térkihagyások-

kal mozaikszerűen egymás mellé helyezett, lát-

hatóan összeill(eszthet)ő képek fragmentumok-

ban rekonstruálnak eseményeket, amelyek foko-

zatosan állnak össze a néző fejében. A női test 

passzív helyzetekben való ábrázolásával is kijelöl 

egy interpretációs irányt: fekve, ki- vagy meg-

fosztva, egy-egy intim vagy személyes tárgyát 

felnagyítva, önpusztító módon, vízbe csobba-

násokkal és tehetetlen sodródásban mozognak 

vagy merevednek ki a testek és a jelenetek.  

Ezt a passzivitást ellenpontozza a képek dekora-

tív, színes, könnyed ábrázolástechnikája, amely 

először távolságot teremt a bemutatott hely-

zetek és a néző között, majd még inkább rádöb-

benti a szemlélőt bevontságára. A szintén kép-

regényes-filmes technikára utaló ráközelíté-

sek egy-egy tárgyra, az eltávolodások a beál-

lításoktól, mintázattól a látható és a láthatat-

lan közötti távolságra villantanak rá, és a tör-

ténetek ismert és nem ismert momentumai 

közt meglévő hiányt is megjelenítik, illetve a 

temporalitásból adódó megismerhetetlen lehet-

séges képeire referálnak. A képek a titokkal öve-

zett, de kikövetkeztethető történéseket emó-

ciót kiváltó effektussal töltik meg. 

A kiállítás fő témája az áldozattá válás és 

kiszolgáltatottság, és az ehhez viszonyuló 

tehetetlen vagy tenni nem akaró szociolektus. 

ugyanakkor a befogadónak is át kell gondolnia 

saját viszonyulását mindehhez. Nehezen tud-

juk kezelni ezeket a tragédiákat, eltávolítanánk 

magunktól, hiszen épp olyan idegen, kezelhe-

tetlen, rémületes, mint a hamleti ophelia — a 

francia ophélie vízben lebegő teste. A közeg 

tehetetlenségét nemcsak a dunából egy uszoda közepébe átlebegő menyasz-

szonyruhás (holt)test közönyös fogadtatása jelzi, hanem a lego-bábukként ábrá-

zolt rendőrök is. Ez a szimbolikus képi és utalásos írott mező a viktimizálódás 

momentumaira koncentrál és kérdez rá, nem moralizál, hanem csupán bemutat, 

sajátos diskurzusra hív a testről, az áldozattá válásról, a hatalmi visszaélésről 

és a hiábavaló várakozásról a védelemre. Felhívja a figyelmet arra, hogy a sze-

mélyes elválaszthatatlan a személyek köztitől. Az ilyesfajta narratív-diszkurzív 

felmutatás olyan festészeti cselekvés, ami arra mutat rá, hogy a mindennapok 

biztonsága és védettség-érzete csak illúzió. úgy tűnik, nem felszín és mélység 

közti különbséget érzékeltet, hanem a felszínesség változatait, és ezzel referál 

mélyebb összefüggésekre: a Valamit hoz a víz alkotásain keresztül felerősödve 

jelenik meg a másik/mások megtapasztalására szólítottság. Nyilván nem vélet-

len az ismert idióma — „valamit visz a víz” — megfordítása sem: az irányváltoz-

tató szó megcserélése a közelséget, a szemünk előtt lévőséget, be(le)vontsá-

gunkat hangsúlyozza. Ezzel felfüggeszti hétköznapi, berögzült kis viszonyulá-

sainkat, ugyanakkor megtartja az arányokat a képzőművészeti eszközök és a 

narráció, a mértéket az absztrakt és konkrét megjelenítési mód, az átjárhatósá-

got az általános és sajátos között; ahol áttetsző tükörként tekinthetünk Varga 

rita Valamit hoz a víz című kiállítására.
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GEt COnnECtED
ALEXAnDER REZnikOv COLLECtiOn PREsEntED in AUstRiA FOR tHE FiRst tiME At 
WiEnER kÜnstLERHAUs k/HAUs, tOGEtHER WitH WinnERs OF tHE FiRst ALEXAnDER 
REZnikOv AWARD 

Together with the opening of the exhibition GEt COnnECtED at the künstlerhaus k/haus, karlsplatz 5, 
1010 vienna, on tuesday, 31 March 2009 at 7 p.m., the winners of the ALEXAnDER REZnikOv AWARD 
2008 will be presented for the first time. The exhibition can be visited from 01 to 19 April 2009 (admission 
is free) and will show visitors an exciting confrontation of works by young artists from Austria and russia, 
as well as their perspectives.
For Alexander reznikov, the russian real-estate developer, the passion to collect art began with purchases 
of works by the second russian avant-garde. parallel to that, he focused his interest on young artists 
both from russia and Austria, his adoptive country. The contemporary art from the two countries, which 
is comprised in his collection, will now be made accessible to the public in exhibitions and permanent 
loans, as well as in the form of donations to art institutions. Quite separate from his personal preferences 
as an art collector, he launched the ALEXAnDER REZnikOv AWARD for artists below the age of 35, in 
cooperation with artmagazine.cc, the online magazine, and Galerie Ernst Hilger / hilger contemporary, Vienna. 
The prize is awarded in the form of three purchases for a total amount of 30,000 euros.
From more than 240 submissions an international jury — Werner Rodlauer (publisher, www.artmagazine.
cc), Eva Komarek (editor, Börsen-Kurier, Wirtschaftsblatt), Rainer Metzger (professor for art history, 
Kunstakademie Karlsruhe), Victor Misiano (curator, publisher, Moscow Art Magazine), Bernhard Wolf, (director, 
forum stadtpark, Graz) — selected for purchase the works of Deborah sengl, Moussa kone and Maria & 
natalia Petschatnikov, which facilitated their integration into the ALEXAnDER REZnikOv COLLECtiOn 
and thus also their planned showing at exhibitions, as in the GEt COnnECtED show of works at the Vienna 
Künstlerhaus k/haus.
For many years, the Austrian artist Deborah sengl has dealt with the many different power relationships 
in our society. In her work, which can be attributed to concept Art, she tackles the topics of disguise and 
deception in many different ways. Questions concerning identity, camouflage and masquerade, transferred 
to the animal kingdom, are at the center of her artistic analysis. The selected work, the object Ohne 
Maßstab (2008) uses a creature that combines a rat and a human being to deal with the topics of victim 
and malfeasor, imitation, camouflage and persiflage, for which she uses irony and sarcasm.
The installation resetting/phantasana (2008), consisting of a black-and-white curtain, five white stools 
and several drawings in Indian ink, by the Austrian artist Moussa kone, affords a view of a circus arena. 
Mounted elephants are showing the tricks they have learned, before the eyes of their trainers. They stand 
on dressage stools during their performances; this renders the animals strangely artificial. As in earlier 
series, the artist unveils a universe of dualisms, shown in black and white. As a result, the dualisms of 
town and country, man and animal, life and stage, action and motionlessness move to center stage in his 
installation.
The twins Maria & natalia Petschatnikov constitute an entity, not only in family but also in artistic terms. 
They work together on all their projects — from planning to implementation. For the past seven years, the 
two russian artists have been living in Germany. The works by the petschatnikov sisters are rooted in an 
education in classical painting. overcoming the limitations of contemporary painting, they have developed 
together a visual language for their installations and wide-ranging works, which gives a formal structure 
and color design to the spaces created in each case. In the purchases proposed by the jury, i.e. UNORTE: 
Schule (2008) and Unorte: Ruheraum (2008), they focus their artistic analysis on the artificiality and 
emptiness of three-dimensional designs.
Moreover, the works of the following artists in the collection can be seen at GET coNNEcTEd: AES+F, 
Aleksey Buldakov & david Ter-oganyan, Asgar/Gabriel, Heinrich dunst, Vasilena Gankovska, ludmil-
la Gorlova, Tillmann Kaiser, Anastasia Khoroshilova, Andreas leikauf, ulrike lienbacher, Vladimir logutov, 
yerbossyn Meldibekov, Aleksander petlura, Katrin plavcak, Markus reiter, Gia rigvava, Kyrill rubcov,  
Martin Schnur, Esther Stocker, Maja Vukoje, rainer wölzl, Erwin wurm, leo zogmayer.
The works selected from the ALEXAnDER REZnikOv COLLECtiOn, which are shown at the Künstlerhaus 
k/haus, as well as the presentation of the first winners of the ALEXAnDER REZnikOv AWARD 2008, 
which is the encounter between young russian and Austrian art, is fully in line with the project, i.e. to  
GEt COnnECtED.

GEt COnnECtED
ALEXAnDER REZnikOv COLLECtiOn PREsEntED in AUstRiA FOR tHE FiRst tiME At 
WiEnER kÜnstLERHAUs k/HAUs, tOGEtHER WitH WinnERs OF tHE FiRst ALEXAnDER 
REZnikOv AWARD 

Tuesday, 31 March 2009, 7 p.m.
Künstlerhaus k/haus
Karlsplatz 5, A-1010 Vienna
01 April to 19 April 2009
daily from 10 a.m. to 6 p.m.
Thu 10 a.m. to 9 p.m.

www.k-haus.at

www.moussakone.com
www.deborahsengl.com
www.petschatnikov.de

artmagazine.cc, Vienna
Galerie Ernst Hilger / hilger contemporay, 
Vienna
Künstlerhaus k/haus, Vienna

GET coNNEcTEd
Künstlerhaus wien, 
Verlagsbüro Mag. johann lehner 
Ges.m.b.H., Vienna, in English, 64 pages, 
27 pictures

Mag. christina werner
w.hoch.2wei
Kulturelles projektmanagement
phone: + 43 1 524 96 46, ext. 22
Fax: + 43 1 524 96 32
Email: werner@kunstnet.at

Opening
venue
Exhibition duration

Opening hours
ADMissiOn is FREE

visitor information

information about the prize winners

the exhibition is organized by

Catalogue

Press

Moussa Kone

deborah Sengl

Maria & Natalia petschatnikov
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• wISSENSTurM
www.ok-centrum.at
lINz

2009. 03. 13 — 04. 26.

Gerhard Richter
Retrospective
• AlBErTINA
www.albertina.at
BécS

2009. 01. 30 — 05. 03.

Elevator to the Gallows — 
Banks Violette & Miles 
Davis, Dashiell Hammett, 
John Huston, Weegee
• KuNSTHAllE
www.kunsthallewien.at
BécS

2009. 03. 20 — 05. 03.

Kommentar als selber was
• KuNSTHAllE EXNErGASSE
http://kunsthalle.wuk.at
BécS

2009. 04. 02 — 05. 09.

Best of Austria. An art 
collection.
• lENToS KuNSTMuSEuM lINz
www.lentos.at
lINz

2009. 01. 02 — 05. 10.

Maria Lassnig 
The Ninth Decade
Nam June Paik
Music for all Senses
• MuMoK (MuSEuM 
ModErNEr KuNST STIFTuNG 
ludwIG)
www.mumok.at
BécS

2009. 02. 13 — 05. 17.

The Power of Ornament
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BElVEdErE
www.belvedere.at
BécS

2009. 01. 21 — 05. 17.

Photography and the 
Invisible 
• AlBErTINA
www.albertina.at
BécS

2009. 02. 11 — 05. 24.
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• MuSEuM AuF ABruF (MuSA)
www.musa.at
BécS

2009. 02. 26 — 05. 30.

The Porn Identity. 
Expeditions into the Dark 
Zone
• KuNSTHAllE
www.kunsthallewien.at
BécS

2009. 02. 13 — 06. 1.

Konfluenzen & Differenzen: 
I. Günter Brus — Max Klinger
• NEuE GAlErIE GrAz
www.museum-joanneum.at
Gr A z

2009. 03. 05 — 06. 07.

Pawel Althamer 
• SEcESSIoN
www.secession.at
BécS

2009. 04. 25 — 06. 21.

Georg Baselitz
Paintings and Sculptures 
1960—2008
• MuSEuM dEr ModErNE 
SAlzBurG / MöNcHSBErG
www.museumdermoderne.at
SA l zBurG

2009. 02. 28 — 06. 21.

The Other Side. Alfred Kubin 
as drawer and illustrator
• MuSEuM dEr ModErNE 
SAlzBurG / rupErTINuM
www.museumdermoderne.at
SA l zBurG

2009. 04. 25 — 07. 02.

C s e h o r s z á g

Bad Times / Good Times
• FuTurA
www.futuraproject.cz
pr áG A

2009. 03. 03 — 04. 19.

Erwin Olaf
A Choreography of Emotions
• lANGHANS GAlErIE
www.langhansgalerie.cz
pr áG A

2009. 04. 01 — 06. 07.

D á n i a

ENTER ACTION — Digital Art 
Now
• AroS AArHuS 
KuNSTMuSEuM
www.aros.dk
ÅrHuS

2009. 02. 07 — 04. 26.

Poul Henningsen
BLACKOUT
• BrANdTS EXHIBTIoN 
coMplEX
http://uk.brandts.dk
odENSE

2009. 01. 30 — 05. 17.

Max Ernst
Dream and Revolution 
• louISIANA MuSEuM For 
ModErNE KuNST
www.louisiana.dk
HuMlEB æK

2009. 02. 06 — 06. 01.

Qiu Anxiong
UTOPIA 
• ArKEN MuSEuM oF  
ModErN ArT
www.arken.dk
ISHøj

2009. 02. 06 — 11. 22.

F r a n c i a o r s z á g

Jimmie Durham
Pierres Rejetées…
• MuSéE d’ArT ModErNE dE 
lA VIllE dE pArIS
www.mam.paris.fr
párIzS

2009. 01. 30 — 04. 12.

David Altmejd
• MAGASIN — cENTrE 
NATIoNAl d'ArT 
coNTEMporAINdE GrENoBlE 
www.magasin-cnac.org
GrENoBlE

2009. 02. 01 — 04. 26.

Warhol TV 
Mika Rottenberg 
• MAISoN rouGE
www.lamaisonrouge.org
párIzS 

2009. 02. 18 — 05. 03.

GENEROCITY
• cITé dE l'ArcHITEcTurE ET 
du pATrIMoINE
www.citechaillot.fr
párIzS 

2009. 02. 10 — 05. 17.

AFTER ROMA
• collEcTIoN lAMBErT
www.collectionlambert.com
AV IGNoN

2008. 12. 14 — 2009. 05. 31.

Mikael Levin
Christina’s History
• lE poINT du jour
www.lepointdujour.eu
cherbourg-octeville
2009. 03. 21 — 06. 07.

Harun Farocki, Rodney 
Graham
"H F | R G"
• jEu dE pAuME — SITE 
coNcordE
www.jeudepaume.org
párIzS

2009. 04. 07 — 06. 07.

William Eggleston
Paris
Beatriz Milhazes
• FoNdATIoN cArTIEr
www.fondation.cartier.com
párIzS

2009. 04. 04 — 06. 21.

Alexander Calder
Les années parisiennes (The 
Parisian years), 1926—1933
• cENTrE poMpIdou
www.centrepompidou.fr
párIzS

2009. 03. 18 — 07. 20.

H o l l a n d i a

From Collenius to Koons, 
courtesy of the Vereniging 
Rembrandt
• GroNINGEr MuSEuM
www.groningermuseum.nl
GroNINGEN

2008. 11. 22 — 2009. 04. 12.

Holy Inspiration — Religion 
and spirituality in modern 
art
• THE NIEuwE KErK
www.nieuwekerk.nl
www.stedelijk.nl
A MSz T ErdA M

2008. 12. 13 — 2009. 04. 19.

In Search of the Unknown
• NETHErlANdS MEdIA ArT 
INSTITuTE
www.montevideo.nl
A MSz T ErdA M

2009. 02. 13 — 04. 25.

Edith Dekyndt 
Agnosia
• wITTE dE wITH
www.wdw.nl
A MSz T ErdA M

2009. 02. 28 — 04. 26.

Elixir: the video organism of 
Pipilotti Rist
• MuSEuM BoIjMANS VAN 
BEuNINGEN
www.boijmans.nl
roT T ErdA M

2009. 03. 07 — 05. 10.

Richard Avedon
Photographs 1946—2004
• FoAM_FoToGrAFIEMuSEuM 
AMSTErdAM
www.foam.nl
A MSz T ErdA M

2009. 02. 13 — 05. 13.

Love! Art! Passion! /Artist 
Couples
• GEMEENTEMuSEuM dEN 
HAAG
www.gemeentemuseum.nl
HáG A

2009. 02. 21 — 06. 01.

Gerhard Richter
48 Portraits
• dE poNT MuSEuM Voor 
HEdENdAAGSE KuNST
www.depont.nl
T IlBurG

2008. 11. 01 — 2009. 06. 14. 

Deimantas Narkevičius
The Unanimous Life
• VAN ABBEMuSEuM
www.vanabbemuseum.nl
EINdHoV EN

2009. 02. 28 — 06. 21.

David Claerbout
The Shape of Time
• dE poNT MuSEuM Voor 
HEdENdAAGSE KuNST
www.depont.nl
T IlBurG

2009. 03. 14 — 2009. 06. 28. 

Exile on Main St./ Humour, 
exaggeration & anti-
authoritarianism 
in American art
• BoNNEFANTENMuSEuM
www.bonnefanten.nl
M A A S T rIcH T         

2009. 02. 17 — 08. 16.

Í r o r s z á g

James Coleman
• IrISH MuSEuM oF ModErN 
ArT
www.modernart.ie
• projEcT ArTS cENTrE
www.projectartscentre.ie
• royAl HIBErNIAN AcAdEMy
www.royalhibernianacademy.
com
duBlIN

2009. 03. 07 — 04. 26.

Hughie O’Donoghue
• IrISH MuSEuM oF ModErN 
ArT
www.modernart.ie
duBlIN

2009. 03. 03 — 05. 17.

L e n g y e l o r s z á g

PATHFINDER — project 
BEYOND POSTMODERNISM. 
RE: RE: RECONSTRUCTION
• cSw ŁAźNIA
www.laznia.pl
GdANSK

2009. 02. 27 — 04. 05.

L i t v á n i a

Shifting Identities. (Swiss) 
Art Now
• THE coNTEMporAry ArT 
cENTrE
www.cac.lt
V IlNIuS 

2009. 04. 10. — 05. 24. 

L u x e m b u r g

The Space of Words 
Moving Stills
• MudAM luXEMBourG
www.mudam.lu
luXEMBourG

2009. 02. 19 — 05. 15. 

N a g y - B r i t a n n i a

UBS Openings: Paintings 
from the 1980s
• TATE ModErN
www.tate.org.uk
loNdoN

2008. 11. 12 — 2009. 04. 13.

Libraries of Light: 
Photographic Books from 
the V&A Collection
• V&A
www.vam.ac.uk
loNdoN

2008. 04. 24 — 2009. 04. 19.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  
szakirányú továbbképzéseket  
indít 2009.szeptembertől  
művészetmenedzsment,  
múzeumi menedzsement és
kultúramenedzsment szakokon.

Képzési díj: 150.000 Ft/félév

jelentkezési határidő: 2009. május 13.

Képzéssel és a felvételivel kapcsolatos  

információk a www.mome.hu   

honlapon találhatók, vagy e-mailben  

a gemes@mome.hu címen kérhetők.

w w w . f u t u r s p e k t i v . h u




