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Ha meghatározni, vagy legalábbis körülírni szeretnénk, mi az, hogy könyv,
akkor úgy járnánk, mint Augustinus az idő fogalmával: ha nem gondolunk, nem kérdezünk rá, akkor tudjuk mi, ha viszont rákérdezünk, akkor
egyre inkább fogalmunk sincsen róla.1 Még nehezebb helyzetben találhatjuk magunkat, ha a művészkönyvről szeretnénk meghatározást adni, mivel
a műtárgyként értett művészkönyv különlegesnél különlegesebb alakbanformában jelenhet meg: képes hangok kibocsátására is, számtalan anyag,
médium lehet a hordozója, monumentális szobrok is épülhetnek belőle, és
amikor ily módon mintha valamiféle Gesamtkunstként jelenne meg ez a
„műfaj”, még mintha akkor se merítettünk ki volna, minden lehetséges megközelítésmódot. Ha mindezen elgondolkodunk, akkor nem tudjuk nem észrevenni, hogy a könyv, legyen akár olvasásra szánt, akár megnézésre alkotott,
folyamatosan reneszánszát éli, mind szöveghordozóként, mind pedig képzőművészeti alkotásként. Ebben az évben például, a székesfehérvári V. Nemzetközi Művészkönyv Kiállításon kívül is, számos más, önálló képzőművészeti
könyvművészeti esemény zajlott: tavasszal került sor például a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum A táguló Gutenberg galaxis című bemutatójára,2
nyár végén a Barabás Villa Galéria kamara-kiállítására;3 ha távolabbra is
kitekintünk, akkor az idei a minneapolisi művészkönyv biennálé éve, de
a legjelentősebbnek tartott sheffieldi nemzetközi művészkönyv díj 4 eseményei is októberben kezdődnek; a 2013. év valószínűleg legextravagánsabb és
legnagyobb, könyv témájú kiállítását pedig tavasztól egészen őszig Olaszországban, Catanzaróban rendezték meg.5 Itt érnek össze a szálak Székesfehérvárral, amelynek előző, negyedik, 2006-ban megrendezett kiállításán6
szerepelt Matej Krén munkája is, ami idén egy másik művével, a nyolcezer
könyvből felépített Idiom7 című, lényegében könyv-Bábel-toronnyal együtt
Catanzaróban is bemutatkozott többek között például Anselm Kiefer, Dennis
Oppenheim, Jannis Kounellis, Maria Friberg, Michelangelo Pistoletto, Robert
Rauschenberg műveivel együtt.
Ez a sokféleség megújulóan reflektál a művészkönyv mibenlétére, ontológiai
alapjának kérdéses és izgalmas voltára, valamint a könyv, mint műalkotás,
illetve annak alapanyaga, összetevője, alkotóeleme problémájára, és ami még
leglényegesebb: az alkotók könyvműtárgyhoz fűződő viszonyára, amelybe
kikerülhetetlenül a nézőt is bevonják.
A művészkönyv eredetét nem könnyű megtalálni vagy kijelölni, hiszen többféle
kiindulás lehetséges: vannak, akik az 1920-as évek avantgárd mozgalmainál
keresik a művészkönyv pályájának elindulását, és vannak, akik visszamennek a XVIII-XIX. századig, William Blake saját szövegeit illusztráló könyveihez.8 De ugyanígy megemlíthető — éppen problémafelvetése miatt — a világ
legnagyobb könyveként számon tartott, Burmában 1860–68 között felépített könyv-kőtáblák palota-együttese is, ami szobor is, ház is, de olvasható
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könyvlap és díszes műtárgy is egyben.9 Az „eredetkérdést” minden könyvkiállítás felveti valamilyen módon: az 1987 óta megrendezett székesfehérvári
művészkönyv kiállítás és az ott bemutatott művek is újra és újra szembesítik
a befogadókat ezzel a kiindulópont-kereséssel és persze az ehhez kapcsolódó
sok más kérdéssel is.10 Ilyen problémakör például a művészkönyvek műfajainak,
rendszerezési szempontjainak megállapítása is, amellyel kapcsolatban nincsen
— talán mert nem is lehet — szoros konszenzus, inkább csak részleges, egyedi
jellegű, sajátos szempontú megközelítések léteznek.
A 2013. évi V. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás alkotásai áttekintést adnak a
— kis méret lehetőségeit figyelembe véve — a művészkönyv szélesre tágítható
határairól, nemcsak amiatt, mert oly sok országból — Ausztria, Szlovákia, Cseh
Köztársaság, Románia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Hollandia,
9 A Mandalay hegy lábánál építtette Mindon király. 730 darab 153 cm magas és 107 cm
széles faragott, drágakővel díszített kőlapból áll, a kőtáblák mindkét oldalán van írás,
így 1460 oldalt számlálnak. Mindegyik lapot egyforma fehér sztupa veszi körül.
10 Kérdés például, hogy a 2006-ban Berlinben felállított kültéri egymásra rakott,
a könyvgerincen a legnevesebb írók nevét mutató könyvsor, ami ráadásul egy hat
gigantikus plasztikából álló szoborcsoport — a Walk of Ideas — része, milyen meghatározás alá eshet. Az alkotásokat a labdarugó-világbajnokság alkalmából készíttette a
Scholz and Friends cég.
41

Várnai Gyula
Igazságügyi közlöny, 2013

Agata Nowak
A legcsöndesebb szöveg, 2013, vers: Jeremi Przybora, papír, fonal, tű, 20 × 19,5 cm
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Pessoának ajánlva, a portugál költőnek, aki elsőként írt
verset írógépen, 2013, vas, írógép fej, 12 × 14 × 17 cm

Belgium, Franciaország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Izrael, Jordánia,
Mexikó, Korea — érkeztek a művek, hanem a széles spektrumú művészkönyvvariánsok miatt is. A kiállításon szerepelnek „hagyományos”, irodalmi alkotáshoz — Shakespeare, Lorca műveihez (pl. Patrizia Meinert), Basho verseihez
(Gisela Oberbeck) — kapcsolódó művészkönyvek, bár Sylvia Waltering
munkája már csak a Wirginia Woolf Orlandójához fűzött olvasói jegyzeteket,
beírásokat rögzíti, Elke Lückener Az értelmezés tere című a betűket rizssze42
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mekkel imitáló könyve pedig épp a jelentés-rögzítés nehézségeire vagy éppen
lehetetlen voltára utal. Külön csoportokat alkotnak az alkotók által írt-rajzolt
könyvek (pl. Evelyn Eller, Elisabeth Champonier, Maria Lucia Cattani);
az anyag-voltot hangsúlyozó könyv-tárgyak (pl. fa: Ursziula Jedrejczyk,
fém: John Roach-Matthew Rohrer, műanyag: Gloria G. Persiani, textil:
Loretta Cappanera); a leporellóval vagy különleges formahajtogatással
operáló művek (pl. Ute Breitenberger, Hyewon Jang, Alf Björk), valamint
a régi technikákra (pl. papírusz-tekercs: Franco Nuti) utaló, a könyv csendjére és fehérségére (pl. Agatha Nowak, John Roach-Matthew Rohrer,
Linda Johnson), a semmire reflektáló munkák (pl. Bernard Villers). Vannak egy-egy ötletet kibontó művek (Sergio Borrini szív-könyv szíve vagy
Maria Diduch színes-játékos Tavaszi szünete, Brig Laugier „zsebkönyvei”);
a tipográfiát, a betűk, az írásmódok változatos formáját fő témául választó
alkotások (pl. Delio Gennai, Bas Fontein, Dorothea Fleiss); a könyv ontológiai státuszát, önreflexivitását középpontba állító (pl. Stano Masar), a
könyv és végtelenség problematikájára utaló (Andrea Pézman, Franco Nuti)
művészkönyvek. A hagyományos könyv formáját vágással, hajtogatással (pl.
Ido Agassi, A. L.—J. S. Noien, Sergio Borrini), tárgyak be- vagy melléhelyezésével (pl. Hilary Judd, Kueun Cho, Ayano Mouri) megmozgató, illetve
már-már plasztikává alakító (pl. Brig Laugier), a témát a könyv megjelenésével
felerősítő (pl. Susanne Nickel), a kottakönyvekre „játszó” (pl. Mohammad
Shaqdih, Thomas Parker Williams), a rendhagyó lapozást-mozgatást
(Waldemar Rudik, Evanda) kívánó munkák. A „megszokott” könyv-forma
egyfajta felbontására, kitágítására lehet példa reluxán megjelenő szöveg
(Katerina Zemanová) vagy Evrard Sün — magyar-francia művészkönyv
alkotó — Paroles en l’air című, rugókra felfüggesztett rudakra felcsavart papírlapokon megjelenő rendhagyó könyve, amely a rúd végén lévő karikát lehúzva
bontja ki az oldalakat és „a levegőbe beszélés” témáját. Nem hiányzik az ironikus megformálás (pl. Carola Willbrand, Beata Wehr, Judith Railton,
James Prez, Sergio Borrini), vagy a dvd-művészkönyv sem (pl. Vlad Basarab
az idő múlásával omló-romló könyve).
Mindezek a lehetséges csoportosítások a magyar alkotók művészkönyvei
között is fellelhetőek, mint ahogy például az olyan szellemes, kritikai szemléletű színvonalas alkotások, mint Várnai Gyula Igazságügyi közlönye, amely
a lebegtetés, utolérhetetlenség és átfedés témáját dolgozza fel, vagy a
hasonlóképpen kritikus Varga Gábor Farkas Honfoglaló című öt lapból álló,
mozgatható fémlánccal a digitális printnyomással rajzolt figurákat a befogadó kiegészítésére bízó műve, amely formai egyszerűséggel, játékos-humoros megközelítéssel groteszk-ironikus utalásmezőt hoz létre, de tematikailag
Eperjesi Ágnes protest-könyve is ehhez a kritikai szemlélethez sorolható.
Tóth Gábor Metakönyve a könyv, az emberi test és a gondolkodás lehetőségei-lehetetlenségei köré épít interpretációs területet. Székelyi Kati Zanzák
című alkotása a formai-képi elemek változatosságát egyesíti finom kézimunkával, és szintén hasonló érzékenységgel készült Farkas Rita linómetszetes
Tengeri kikötő című munkája is. Széchy Beáta személyes történeteket dokumentál és rejt el pontosan tervezett és kivitelezett objektjében és könyvdobozában; Péli Mandula papírból hajtogat (Könyvben), Richter Sára pedig
textilből hímzéssel és applikációval hozta létre művét. Mosberger Róbert
tárgyiasította és konkretizálta a Betűtengert, Hargitay Virág Weöres Sándor A teljesség felé című könyvére merített papírból készített művet, Heller
Franciska vegyes technikájú műveit, Háy Ágnes pedig drótrajzait Kiss Ilona
Szilvalekvár című könyvét állította ki. Adorján Éva akvarellel és faintarziával
készült jellegzetes művei valamint Alföldi László kollázs-technikát alkalmazó Újrahasznosított katalógusa műfajközi átfedésekre hívják fel a figyelmet. Bandy László rajzokkal, kézírással könyvvé formált labirintusa a Minden
hiábavalóság, Rónai Péter könyve a manipulációt tárgyiasítja, míg Banga
Ferenc könnyed, groteszk, kis jelzésekből álló printjeinek és a hozzájuk tartozó szövegeknek a témája A túlvilág kapuja. Farkas Zsuzska is a groteszk
játékosságot helyezte színes rajzos mesekönyvszerűen elkészített „felnőtt
Gulliver” könyvének középpontjába; Garami Richárd „összenézhető” harmonika formájú könyve pedig a Bálnabosszú címet viseli. Barabás Márton
mintegy zeneművek címét konkretizálva, hegedűt és kottát illesztett össze
művészkönyv-alkotássá, Damó István Ligeti György emlékének szenteli szitanyomattal készült könyvét, Hegedűs 2 László Hangjegy-spirált alkot zenei
utalású művészkönyveiben. Bornemissza Rozi precíz papírkivágásokból
állítja össze Limes című könyvét, amely a térkép, a fehérség, az összetartozások, illetve az éles határok és elkülönülések témáját dolgozza fel; Butak
András szitanyomattal készítette el leporellós tenger-könyvét, Büki Zsuzsa
a papír-kihajthatóság-nyithatóság-zártság témát gondolta át boriTÉKA című
művében. Stroe Krisztián színes-játékos herbárium-könyvet festett, Székely Ákos is kiemelten a nagy, színes formákra-képekre helyezte a hangsúlyt;
Czeizel Balázs Senkiföldje című nyomata az álom-tudattalan-emlék utalást

TALÁLKOZÁS MARC AUGÉVAL, A NEM-HELYEK VILÁGHÍRŰ SZERZŐJÉVEL! • Az Elmegyakorlat-sorozat két újabb Marc Augé kötetének
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egy arcban sűríti össze, Szirányi István a képi áttetszőségen keresztül láttat
struktúrák között rejtőző formai hasonlóságokat. Gabriel Marquez Nobel díjas
regényének címére utal Dér Adrienn nagyon személyes műve a bársonykötésű, üres lapokat tartalmazó könyvből kiömlő só, de Sipos Eszter Noteszlapjai is a személyességre illetve annak hiányára kérdeznek rá, amiképpen Solti
Gizella szőtt-applikált munkái is. Szilvitzky Margit József Attila verse
nyomán rendezi a számokat és a betűket könyvvé, Szűts Angéla a költő Nyár
című versére készít monotípia-leporellót. Haász Ágnes műve kilép a könyvformából, amikor vasból és írógépfejből készít plasztikát Pessoának ajánlva,
a portugál költőnek, aki elsőként írt verset írógépen, s hasonlóképpen Pataki
Tibor Párnakönyvei is inkább kisplasztikák. Horváth Judit és Sejben Lajos a
könyvek-elhelyezés-privátszféra-zárt tér témájával foglalkoznak, Pál Csaba
Fény-doboza különféle médiumok átfedésével teremt variációt, Péli Mandula
applikál a lapok közé, Kelecsényi Csilla műve a fotóra és hangos könyvre
egyként utal Nővérek című plexi-lapjaival. Sóváradi Valéria és Vörös István
munkája a papírfűzés faktúráját és a betűsort állítja párhuzamba, T. Horváth
Éva a könyvoldalak plasztikusságot eredményező elhelyezésével épít képes
passzázst. Mosberger Róbert a könyvtenger szót helyezi át „konkrétan metaforikus” papírplasztikába, s különös disszonanciát érezhetünk, ha mellégondoljuk Gloria G. Persiani egylapos plexi Tenger-könyvét. Lengyel András Olvasás
szabadban read & Roll táblagép I-V. című monitorlapjai a fogalmak és meghatározások ellentmondásosságára hívja fel a figyelmet: mi lehet az, hogy könyv és
mi az, ami még mindig könyvnek tekinthető? Mit lehet kezdeni a hagyomán�nyal (ld. Szinyei-Merse Pál)? Mi a kapcsolat tárgy, írás és jelentés között?
Ezzel az áttekintéssel szinte semmit sem vagy csak töredéket sikerült közvetítenem abból a formabontásból, változatosságból, egyéni könyvalakításból, ami
jellemzi a kiállítást, hiszen szinte minden mű, illetve a köztük és alkotóik közti
véletlenszerűen kialakult átfedések, átjárások is külön elemzést érdemelnének.
Másrészt pedig, hogy egy másik szempontra is utaljak, a művészkönyveken
belül is lehetséges — ha nem is teljesen egyértelműen — műfajokat megkülönböztetni. Ennek alapján a kiállításon, az artist’s book szerepel, míg a livre
d’artist nem képviselteti magát. Érthető okokból, hiszen ez utóbbihoz író, képzőművész és kiadó olyan összefogása kellene, ami manapság aligha képzelhető
el, és eleve ritkaságnak tekinthető. Mindenesetre talán nem lenne érdektelen
átgondolni, vajon ösztönözhetné-e a következő pályázati kiírás ezt a műfajt is.
A 220 művész 320 darabból álló anyagát — a székesfehérvári művészkönyv
kiállítás történetében először — zsűrizés előzte meg. A kiállításokra beérkező
egyre nagyobb számú műalkotás követelte meg, hogy az ötödik alkalomra a
rendezők koncepciót alakítsanak ki a művek befogadására vonatkozóan. Így
szerepelnek a meghívott művészek alkotásai és a pályázó művészek alkotásai közül azok, amelyek az elbírálást követően a kiállítótermekbe kerülhettek.
A zsűri tagja volt a három rendező, Kovalovszky Márta a székesfehérvári
művészkönyv kiállítás alapítója, valamint Izinger Katalin és Szűcs Erzsébet, negyedikként pedig meghívták Suzanne Padberget, aki kifejezetten
művészkönyv galériát vezet (korábban Berlinben) jelenleg Bécsben. A kiállított
színvonalas művek műfajban, formában, anyagban és szemléletben is széles
spektrumot mutatnak, s elrendezésüket is sikerült követhető módon egy-egy
főbb — hol formai, hol koncepcióbeli, hol materiális — szempontot figyelembe
vevő alkotás-csoport kialakításával megoldani.
Végezetül térjünk vissza a könyv hangjaira: a megnyitón adta elő és szólaltatta meg a lengyel-dán-izlandi művész, Konrad Korabiewski Művészkönyvzenekar című performanszát. A „különös és áthatóan érzékletes audio-vizuális
koncert, amely nagy nemzetközi figyelmet keltett mind a bemutatóin, mind
a médiában, mi több, még a művészet és technika egymásra hatását vizsgáló újabb kutatásokban is. A mű alapötlete: öt különböző, színpadra állított
művészkönyv, melyek hangszerként való megelevenítése (élő-elektroakusztikus hangzásokkal) szolgáltatja a zenét.”11
A székesfehérvári művészkönyv kiállítás alkotásai csendet és nyugalmat
árasztanak, miközben sajátos képi nyelvükön kihívásokat is megfogalmaznak.
Nagy részük kézbe vehető, tapogatható, közelről nézhető, szagolható, vizsgálgatható; tulajdonképpen könyvek özönébe kerülünk, kicsit hasonlóan ahhoz,
ahogy azt a Catanzaróba látogatók is megtapasztalhatják Alicia Martini a
múzeum ablakából kizúduló hatalmas könyvvízesésének megpillantásakor.
Mindezek a könyvalkotások és összekapcsolódásaik remélhetően azt jelzik,
hogy legyen bármilyen alakú, anyagú, formabontó vagy formatartó, a könyvben és a művészkönyvben még mindig van kihívó erő, vonzó szellemesség,
izgalmas és reményteljes életre-bíztatás.
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Huszár Kata
1 bal
Haarlandschaften
(részlet) 250 × 85 cm, 2012
grafika, fine liner edding
kínai papíron
2 jobb
Haarlandschaften
(részlet) 263 × 85 cm, 2011
grafika, fine liner edding
kínai papíron

11 „…Újabb meglepetés…olvasóink részére!” V. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás
katalógus, Székesfehérvár, 2013, 26.
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