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Gigászi, reneszánsz festményeket idéz a Homérosz apoteózisa című kép, mely-
nek reprodukciója a Ludwig Múzeum lépcsőfordulójában, felütésként fogadja a 
kiállításra tartó látogatót. Rajta ókori görög filozófusokként, tudósokként a szent-
pétervári új akadémizmus legfontosabb művészei, a csoporthoz köthető mecé-
nások és elméleti szakemberek láthatók. „Ez komoly? Vagy vicc? Nem, ez nem 
csak vicc! De, ez biztosan egy poén. Vagy…?” Így bizonytalankodtam magamban, 

miközben a kiállításhoz vezető lépcsőfokokra 
léptem. Ellentmondásos érzéseimtől azóta sem 
szabadultam meg teljesen, de végül rádöbben-
tem, hogy erre nincs is szükség. 
A Ludwig Múzeumban látható tárlat az 1989-ben 
Szentpéterváron, Timur Novikov orosz filozó-
fus, képzőművész és művészetteoretikus szel-
lemi vezetésével alakult Új Művészeti Akadémia 
köréhez tartozó kortárs orosz alkotók munkái-
ból mutat be egy válogatást. A kiállítás ígérete 
szerint a Szovjetunió felbomlásával egyidőben 
születő csoportot a korai művektől egészen a 
kilencvenes évek végén induló, e közösségen 
belül alakult „Új komolyság” irányzatáig mutatja 
be. A művészek egy része még ma is aktív. A tár-
lat így mintegy 25 évet ölel fel, nem követi azon-
ban szigorúan a történeti kronológiát. Noha az 
első két terem a korai időszakban készült műve-
ket vonultatja fel, a kezdet és a végpont között 
a kurátorok bővebb válogatással kiemelnek 
néhány jelentős alkotót is (Olga Toblerucot, vala-
mint Oleg Maszlov és Viktor Kuznyecov páro-
sát), ugyanakkor a belga Agnes Rammant-Peeters 
magángyűjteményébe tartozó művek is külön 
terembe kerültek. 
A kiállítótérbe lépve a kurátorok (Jekatyerina 
Andrejeva és Andrej Hlobisztyin) új akadé-
mistákat ismertető szövegei mellett Novikov 
figurájával találkozunk elsőként. Ő volt a moz-
galom elméleti megalapozója és 2002-ben 
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bekövetkezett haláláig a művészcsoport veze-
tője is, nem véletlen tehát, hogy számos kiállí-
tott alkotáson feltűnik jellegzetes alakja. Novikov 
1991-ben írta meg Jekatyerina Andrejeva javas-
latára az új akadémisták manifesztumát, amely-
ben a következőképpen fogalmazta meg a 
csoport ars poeticáját: „Pygmalionok galerije-
ként vizslatják a múzeumokat, túrják a könyvtá-
rakat, száguldoznak a stadionokban, kókadoznak 
a színházakban. Keresik a szépséget. Szépségből 
pedig sok van. Még maradt.” 
A társaság legfőbb, vállalt célkitűzése volt 
ugyanis, hogy a „modernizmus művészeti dia-
lektusainak bábeli sokasága” után visszatalál-
jon az „abszolút szépséghez”, amelyet számára 
az ókori görög és római művészet, a reneszánsz, 
illetve a klasszicizmus jelentett.  Ezen kultúrák 
elemeiből építették fel a mozgalomhoz tartozó 
alkotók a tradíciókat a XX. század szellemiségé-
nek megfelelően átértelmező művészetüket, s 
ehhez felhasználták az akkori legújabb technikai 
vívmányokat is. Ezért találkozhatunk a kiállítótér-
ben a szobrokon és festményeken túl fotókkal, 
videókkal, számítógépes montázsokkal is. A cso-
port alkotói tehát nem csupán a klasszikus műfa-
jokban gondolkodtak, ugyanakkor elzárkóztak az 
erős amerikai hatásnak kitett tömegkultúrától, és 
visszanyúltak az elitista, magas kultúrához. 
A művészekre jellemző a szubjektív esztétikum 
keresése. Mindannyian egyéni, sajátos módon 
értelmezett szépség-fogalommal operáltak. 
Ebben látta ugyanis Novikov az orosz művé-
szet megújításának lehetőségét a kilencvenes 
években. A Szovjetunió bukása után a csoport 

e törekvése ellenpontozni kívánta a szocialista realizmus örökségét is, noha a 
sportos, idealizált test mint idol középpontba állítása rokonságot mutat az új aka-
démisták fétisei, illetve a szocialista realizmus héroszai között. 
A második terembe lépve Novikov falon függő, erőteljes színvilágú „tabló-drapé-
riái”, templomi zászlói szinte vallásos hangulatot teremtenek. A kizárólag erre a 
térre korlátozódó feltűnő vörös falak ráerősítenek erre az ünnepélyes hangulatra. 
A színválasztás ugyanakkor a szocialista időket is felidézheti a nézőben. A terem 
közepén egy szimbolikus értelmű alkotással találkozunk, Andrej Hlobisztyin 
Apollóniája kiválóan illeszkedik a Novikov-féle ideához: a földből valódi, élő növé-
nyek nőnek ki, e felületre antik szobrot formázó nőalakot festett fel a művész – 
utalásként arra, hogy az új akadémisták művészete is a klasszikus hagyományokból 
sarjadt. 
A következő teremben látható rövidfilmek a csoport saját „kalóztévéjének” munkái. 
A kiállításmegnyitókon készült dokumentumfilmek viccesen komolykodó, ugyan-
akkor hiteles tanúi is egy-egy eseménynek, utánozzák és egyben szándékosan ki 
is figurázzák a hivatalos televíziótársaságok hasonló riportjait. A kiállított folyóira-
tok, könyvek és meghívók, az új akadémisták kiadványai jól érzékeltetik, hogy a 
csoport számára mennyire fontos volt a minél szélesebb körben való ismertség 
és a dokumentálás. 
A Szovjetunió felbomlását követően a csoport nemzetközi szinten is ismertségre 
tett szert, az elmúlt évtizedekben Európa-szerte kiállításaik nyíltak. A már említett 
belga magángyűjtő különtermi kollekciója felsorakoztat néhányat a művészek által 
tervezett ruhák közül, amelyeken az underground kapcsolatok révén a punk stílus 
erőteljes hatása is megfigyelhető. Az alkotók esztétikai felfogásának kettősségére 
utal, hogy példaképnek tekintették a 19. századi, kifinomult angol dandy figuráját is, 
melynek legismertebb képviselője Oscar Wilde volt. Az angol író alakja Novikov 
korai munkáin is megjelent. 
Olga Tobleruc műveivel a számítógépes animáció és montázs alkalmazása is 
a csoportot jellemző műfajok közé került. A Maszlov-Kuznyecov páros giccsbe 
hajló, érzéki-erotikus festményei, „színházi” kellékei, fotói és videómunkája ugyan-
csak párbeszédet folytatnak a görög és római mitológia hagyományaival. Az ő 
alkotásuk a fogadóképként már említett Homérosz apoteózisa is. Munkáiknak leg-
gyakrabban saját maguk a főszereplői. Jellemzőjük a színpadiasság, legtöbb képü-
kön ők személyesítik meg beöltözve a mitológiai történetek szereplőit. Műveik 
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megidézik a görög kultúrából örökölt fluid nemi 
szerepeket, játékosan közelítve a nemi identi-
tás kérdéseihez. Ebben az esetben a szexuali-
tásra való rájátszás az öncélúság helyett inkább 
önreflexív attitűdöt mutat, és a korunkra jellemző 
olcsó, erotikus médiatartalmaknak is görbe tük-
röt tart. Susan Sontag a „camp” fogalmát körüljáró 
írásának néhány részlete jól illusztrálja e művek 
szellemiségét: „A camp a világ következetesen 
esztétikai érzékelése. Ebben testesül meg a  
stílus diadala a tartalom fölött, az esztétikáé  
a morál fölött, az iróniáé a tragédia fölött. (…) Azok 
a hagyományos eszközök, amelyek révén koráb-
ban túl lehetett lépni a tömény komolyságon – az 
irónia, a szatíra – manapság mintha veszítené-
nek hatásosságukból, mintha már nem felelné-
nek meg annak a kultúrával túlságosan átitatott 
közegnek, (…) a camp új minőséget vezetett be: 
a csináltat, a színpadiast tette eszményképpé.”1 
A Sontag által említett színpadiasságot, a camp 
esztétikát és a meztelen (elsősorban férfi-) tes-
tek érzékiségét a korai műveket bemutató ter-
mekben is fellelhetjük, többek között Bella 
Matvejeva Fekvő hercegén, Denisz Egelszkij 
csupasz férfitorzóján, a szerepjátékokról 
készült videómunkákon (Matvejeva – Zakharov: 
Feltámadás és Polescsuk: Az arany nem ezüst), 
az Aranyszamárhoz készült fotóillusztrációkon 
és a Vlagyiszlav Mamisev-Monroe-t mint XIV. 
Lajost ábrázoló portrékon is. 
Humor, illetve egyértelmű irónia érződik az alko-
tásokban, noha a csoport tagjai mozgalmukat 
véresen komolyan veszik. Ezt látszik alátámasz-
tani a késői munkákat, illetve az „új komolyság” 
képviselőit bemutató utolsó két terem. A külö-
nösség itt merev sematizmussá, a klasszicizálás 
pedig vaskos konzervativizmussá alakul. Az „új 
komolyság” mintha régimódi, anakronisztikus 
irányba mozdítaná el a csoport alkotóinak egy 
részét. Megdöbbentő és tragikus történelmi 
asszociációkat előhívó az a videó, ahol a művé-
szek korábbi, szabadosnak és pornográfnak 
titulált munkáikat egy közös máglyán égetik el.  
Ez a markáns irányváltás hozzájárult napjaink radi-
kálisan konzervatív művészeti vonulatának tér-
nyeréséhez Oroszországban. (Lehetséges, hogy 
még ebben is feltételezhetünk egy fricskát, egy 
cinikus rendszerkritikát?) 
A kiállítást záró termében látható két mű, 
Novikov kilencvenes évek végén készült videói 
bizonytalanítanak el leginkább azt illetően, hogy 
hogyan értékelhetjük az új akadémizmus utolsó 
időszakát. A Vörös négyzet, avagy az arany-
metszés című film a némafilmek hatását mutatja.  
A történet szerint egy fiatal hallgató a művészeti 
akadémián a malevicsi vörös négyzetet festi le 
a kiállított modell helyett, ezért büntetést kap: 

1  Susan Sontag: A campről (1964), in: A pusztulás képei, Eu-
rópa Kiadó, [h.n.], 1966. 293-294. o.

professzora jól elfenekeli. Lehetetlen komolyan nézni a fiatal tanítványát élvezet-
tel megvesszőző Novikovot. 
A másik videón Novikov a Második Nemzetközi Neoakadémista Kongresszus 
résztvevőihez beszél. A korábban humorosnak érzett diktatórikus novikovi figura 
itt hátborzongatóvá válik, tovább erősítve azt a kettősséget, ami oly zavarba ejtően 
munkál a kiállítás egész alatt. A csoport erőssége talán éppen e kettősségben,  
a nézőt folyamatos bizonytalanságban tartó attitűdben áll: vajon komolyan vehe-
tő-e bármelyik mű és a köré épített kultusz, vagy az egész csak színtiszta irónia, 
netán blöff? 
Az új akadémisták munkáit értelmezhetjük úgy, hogy egy idealista, utópisztikus világ-
gal állunk szemben, melynek tragédiája, hogy önmaga számára is gyakran inkább 
bizarr, mint vonzó. Egyszerre alkotó játék és színjáték. „Mint minden posztmodern 
alakzat, ez is a semmi tükörképe. De a fragmentáció és a deformáció segítségével 
az akadémizmus irányzatában újjáélednek az egykori boldog ábrándok a szép, kel-
lemes európai Paradicsomról, és ez a Paradicsom születik újjá a hamis történelmi 
emlékezet virtuális terében.”2  
A kiállítás „vállalása” tehát, hogy bemutassa a Szentpéterváron működő csoport 
történetét, sikeresnek mondható. A Ludwig Múzeum semleges, fehér tereiben 
jól érvényesülnek a művek. A rendezés szerencsésen elkerüli a zsúfoltságot,  
a tárgyak befogadásukat segítő, elegendő térhez jutnak, ami az erőteljes vizuális 
hatások miatt különösen indokolt. 
A kiállításban található falszövegek többnyire megfelelően informálnak az adott 
teremben felsorakoztatott művekről, illetve alkotóikról. Problémásnak tartom 
ugyanakkor, hogy e szöveges információ nem kap kellő kiemelést a térben, oly-
kor kifejezetten keresni kell ezeket. Az első teremben elhelyezett csoport-mani-
fesztumot például – noha ez a programadó szöveg nyújt leginkább segítséget 
ahhoz, hogy az kiállítás során hogyan értelmezhetjük a műveket – nehéz megtalálni. 
Hiányoznak az egyes művekhez tartozó, rövidebb elemzések is, melyek további 
információval szolgálhatnának az egyes műalkotásokról. Nem kapunk például tám-
pontokat Olga Tobleruts Ádám és Éva című munkájához sem. A kép bibliai figurái 
Elvis Presley és Madonna vonásait viselik, az amerikai tömegkultúra két ikonikus 
figurája az emberiség ősszüleit helyettesíti. A pop arthoz távoli rokoni szálakon 
kötődő alkotás ironikus gesztusként is felfogható, Oroszország amerikanizálódása 
miatti elégedetlenségként. Amennyiben nem rendelkezünk elegendő információ-
val a mozgalom jelentőségét illetően, ha nem értjük meg, mi volt a csoport életre 
hívásának lényege, a korban betöltött szerepe, úgy tűnik, nem tudjuk megítélni 
munkáik jelentőségét sem.

2  Jekatyerina Andrejeva: A szentpétervári neoakadémizmus (Timur Novikov, Olga Tobleruc műveirõl. 
Ford. Pálfalvi Lajos). Balkon, 1998/6., 5. o.
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