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Határterületeken mozogni, túllépni a hagyományos művészeti ágak 
keretein mára szinte sztenderd művészi magatartásforma. Mégis, 
kizárólag és tudatosan a határterületeket választani az alkotói élet-
pálya középpontjául, ritkább vállalkozás. Rémy Zaugg tevékenysége 
ráadásul nem marad meg a szűkebb értelemben vett képzőművésze-
teknél – megvalósult építészeti és várostervezési munkák is kötőd-
nek a nevéhez. Mintha az egyes diszciplínák szétválasztása csupán 
az értelmező számára szolgáló mankó lenne: Zaugg műveinek befo-
gadása a felosztás, a szétválasztás hátrahagyásával kísérelhető meg. 
Érdeklődésének középpontjában egészen más kérdések állnak, meg-
felelő kifejezésükhöz különböző médiumok szolgáltatják számára 
a felületet.1

A szerteágazó életműben újra és újra felbukkanó téma – sőt, tulajdon-
képpen alkotói attitűd – a műalkotás és befogadójának kapcsolata. 
Zaugg-ot a műalkotás és befogadójának interakciója érdekli, a „meg-
látás pillanata” és az ekkor létrejövő gondolatok és érzések együtte-
se.2 Ebben az értelemben a művészi működés és hatóterület kiterjed 
a szűkebben vett műalkotás keretein kívülre. A befogadói élményt 
befolyásoló összes körülmény is az alkotó érdeklődési terébe kerül: 
így a kiállítótér, valamint a műtárgyak kiválasztása, elhelyezése és 
sorrendbe állítása is. A térben a fények, a felületek, az atmoszféra, 
melyben a műalkotás érvényesül, a megteremtett kontextustól füg-
gően más és más értelmezési zónába kerül, mint ahogy a befogadóra 
is másként hat az így kontextualizált alkotás. Mindennek logikus 
következménye, hogy a kontextus iránti érdeklődése nem fejező-
dik be a kiállítóhely falainál. Építészeti, sőt urbanisztikai lépték-
ben gondolkodik környezet és befogadó kapcsolatáról. Zaugg ilyen 

1 Rémy Zaugg (1943. január 11. Courgenay, Svájc – 2005. augusztus 23. Bázel) 
Svájci festő, konceptművész, kritikus, elméleti író, kurátor. A mennonita 
gyökerekkel rendelkező családból származó Zaugg a Porrentruy-ben töltött 
iskolaévek után a bázeli iparművészeti iskola növendéke 
(Kunstgewerbeschule Basel). 1970–1971-ben svájci művészeti ösztöndíjban 
részesül (Eidgenössisches Kunststipendium). 1990-ben Bázel város művészeti 
díját adományozzák neki. 1991-ben a Párizsban megrendezett Giacometti-
életműkiállítás kurátora. Munkáiban a látás, a nyelv és a művészeti percepció 

– ide értve a téri és építészeti befogadást is – kapcsolatát vizsgálta. A különböző 
médiumokkal való kísérletezés – rajz, festmény, köztéri szobor, városépítésze-
ti analízis, építészeti terv –, tette lehetővé számára a befogadás különböző 
aspektusainak feltárását és megjelenítését. 1989-től rendszeresen együtt 
dolgozik a bázeli székhelyű, Pritzker-díjas Herzog & de Meuron építészirodá-
val. Közreműködése különböző léptékű tervekben követhető nyomon: 
kiállításoktól a város léptékű tanulmányokig. Saját stúdióját a franciaországi 
Pfastattban a bázeli építészek tervezik. Utolsó közös munkájuk a megvalósu-
latlanul maradt Jura Auditórium (2005) a művész szülőhelyének közelében.

2 Rémy Zaugg: Die List der Unschuld – Das Wahrnehmen einer Skulptur [Cseles 
ártatlanság – Egy szobor befogadása], 1982, Kunstmuseum Basel, 2. kiadás 
2004

értelemben témavezérelt alkotó, aki a probléma felfejtéséhez a kife-
jezés lehető legváltozatosabb és legkülönfélébb eszközeihez nyúl.
Zaugg a gondolatait a festészettel párhuzamosan, elméleti írásaiban 
foglalja össze, sőt, mondhatni, hogy képeiben gondolatait festi meg: 
a két tevékenység számára egymást feltételezi, lendíti előre, egymás 
nélkül nem lenne egyik sem gyakorolható. Festészetének alapmo-
tívuma a kép és szöveg közötti határ megszüntetése, a két külön-
böző kifejezési forma kvalitásainak ötvözése. A kép a szöveg, illetve  
a szöveg a kép terébe lép és üzenettartalma ezáltal felerősödik. Ez a 
módszer alkalmas arra, hogy néző és kép viszonyát is újrarendezze. 
Későbbi műveiben a néhol filozofikus, vagy felkiáltáshoz hasonló 
mondatok a nézőt azonnal megszólítottá teszik, s ezzel dialógusba 
is lépnek vele.3 A monokróm háttérszín és az ehhez képest szimul-
tán kontrasztban festett szöveg szinte irritáló intenzitása a néző-
től önkéntelenül is válaszreakciót követel, mintegy felcseréli kép és 
nézője – közlő és befogadó – klasszikus viszonyát.
Zaugg a képek közötti interakció, illetve a közöttük létrejövő, létre-
hozható viszonyrendszer megteremtését is az alkotás szerves részé-
nek tartotta.4 Műalkotások és kiállítóhely viszonyát járja körül a Das 
Museum, das ich mir erträume című könyvében,5 mely a múzeum mint 
a műalkotások helyének definícióján túl konkrét útmutatásokat is 
tartalmaz a kiállítóhely építészeti kialakítását, a kiállítóterek formá-
ját és feltárását illetően.
A sokrétűségével zavarba ejtő életmű szükségszerűen töredékes 
bemutatása mellett írásomban a művésznek az épített környezet-
tel és terekkel foglalkozó munkáit szeretném kiemelni. Ez irányú 
érdeklődése a Herzog & de Meuron építészirodával olyan hosszú 
távú együttműködéshez vezetett, mely az építészet és képzőművé-
szet modern történetében szinte egyedülálló.6 Az iroda alapítóinak, 
Jacques Herzognak és Pierre de Meuronnak a gondolkodásmódja és 
érdeklődése a kezdetektől fogva túlmutatott az építészek és az épí-
tészet megszokott érdeklődési horizontján. Első munkáiktól kezdve 
keresik a képzőművészekkel való párbeszéd lehetőségét. Számukra 
a művészet mint az építészetnél kötetlenebb, szabadabb és dina-
mikusabb alkotási forma inspiráló és iránymutató karakterrel bír. 
Erre példa a „Bázel – város születik?” című urbanisztikai tanulmány,7 
amely a svájci, francia és német határon fekvő városról és agglome-
rációjáról készült pillanatfelvétel. A vizsgálat az urbanisztikában 
bevett utópisztikus, uniformizáló megközelítések helyett a telepü-
lésszövet és az abban tapasztalható változások alapos megfigyelé-
sére épít. A környezet tudatos, reflektált befogadása, a benyomások 
összegzése képezi a régió jövőjére vonatkozó megállapítások alap-
ját. A hármashatáron fekvő, közigazgatásilag rendkívül szétszab-
dalt területet egy összetartozó „trinacionális régióként” gondolják el.  

3 https://www.mai36.com/exhibitions/03-04-2016
4 „...egy kiállítás több mint kifejezési forma, mely mások számára élővé tesz  

egy bizonyos tapasztalatot. Számomra ugyanúgy a kutatás, a vizsgálat és 
kísérletezés megkerülhetetlen eszköze. Lehetővé teszi számomra, hogy 
teszteljek és megkérdőjelezzek dolgokat, ugyanúgy, mint amikor festek vagy 
írok. Majdnem elfelejtettem leszögezni, hogy nem csupán a nyilvánosságnak 
szánt kiállításokról van szó, amikor a kiállítás tapasztalatáról beszélek, hanem 
azokról a kiállításokról is, melyeket a magam számára készítek, a műtermem-
ben. Ilyenkor próbálkozom, vizsgálódom és ezzel magamat is motiválom.”  
In: Rémy Zaugg: Herzog & de Meuron. An Exhibition. [Egy kiállítás] Szerk.: 
Kunsthaus Bregenz (kiállítási katalógus: Centre Georges Pompidou, Párizs. 
1995. március 8. – május 22.), Hatje Cantz, 1996.

5 Rémy Zaugg: Das Kunstmuseum, das ich mir erträume – Der Ort des Werkes und 
des Menschen [A művészeti múzeum – amelyről álmodom – A műalkotás és az 
ember helye], Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 1987, 16-17.

6 Az együttműködésre – 1989-től a művész 2005-ben bekövetkezett haláláig 
– mintegy tizenöt különböző projektben került sor. Pl.: Masterplan Université 

de Burgogne, Dijon, Franciaország, 1989.; Studio Zaugg, Pfastatt, Franciaor-
szág, 1995.; Herzog & de Meuron – kiállítás, Centre Prompidou, Párizs, 1995.; 
Kunsthaus Aarau, Aarau, Svájc, 1996–2003.

7 „Basel, eine Stadt im werden?” – städtebauliche Studie, Herzog & de Meuron, 
együttműködésben Rémy Zaugg-gal, 1991. https://www.herzogdemeuron.
com/index/projects/complete-works/076-100/077-eine-stadt-im-werden-
urban-study/image.html (utolsó megtekintés:2018. október 13.)
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mintázatok (pattern-ök) pedig irányváltáskor változnak. A minta-
rendszerek fekete-fehérek és sok esetben geometrikusak, de ceru-
zavonásokra emlékeztető részletekkel, számokkal, betűkkel és 
szavakkal is találkozhatunk. Az animációs film valójában az azonos 
című grafikai regény mozgóképes verziója, amely újrakomponálva 
mutatja be Palotai friss és régebbi munkáit. Ebből adódóan a film 

– különösen Ungváry Tamás zenéjével – a címhez méltóan eposzi,  
a szerkesztés logikája pedig Palotai gyakran használt módszerein, az 
ismétlésen és recikláláson alapszik, magában hordozva a digitális 
korszak hajnalának esztétikáját. 
Az ODYSSEUS a kiállítótérben való elhelyezésének köszönhetően 
már a belépés pillanatában összegzi és szó szerint előrevetíti, hogy 
mire számíthatunk a kiállítás egészével kapcsolatban. A kiállított 
anyag ugyan négy különböző, az elmúlt két évben készült soro-
zat darabjait tartalmazza, mégis rendkívül egységes képet mutat. 
Tovább erősíti ezt az egységérzetet az installálás Palotai által kita-
lált megoldása; a ZOO, COSMOS és a POSSIBLE LANDSCAPES 
sorozat plexire nyomott digitális printjei ugyanis teljesen vegyesen, 
egymáshoz kapcsolódva, különleges rácsmintát alkotva láthatóak 
a kiállítótér leghosszabb falfelületén. Csak a nyomtatási techniká-
ban kissé eltérő, lentikuláris printeket tartalmazó SYMMETRIC 
LANDSCAPES sorozat kapott helyet egy másik, az előbbivel szem-
ben található falon. A kiállítótér további falfelületei teljesen üresen 
maradtak, ugyanakkor ez az üresség cseppet sem borítja fel az egyen-
súlyt. A különböző sorozatok kiállítótérben való összekeverése és 
összetapasztása nem mondható szokványos megoldásnak, ugyanak-
kor Palotai Gábor munkái esetében a gesztus nem zavaró, még akkor 
sem, ha a képeken feldolgozott témák az ízeltlábúak parányiságá-
tól a világegyetem felfoghatatlan hatalmasságáig terjednek. A táj-
kép, a bolygó- és állatsziluettek keveredése az ismétlődő, és reciklált 

mintázatoknak köszönhetően tökéletes egységet képez, pont úgy, 
ahogy a képzőművészet, a dizájn és az ipari folyamatok hármasa is 
szétválaszthatatlan Palotai Gábor munkásságában. 
A Budapesten Iparművészeti Főiskolát végzett, majd 1981 óta 
Stockholmban élő művész tevékenységét talán a vizuális forma-
tervezés kifejezéssel lehet a legjobban jellemezni. Munkái – kissé 
idejétmúlt terminusokkal leírva - a képző- és az alkalmazott művé-
szet határmezsgyéjén mozognak és talán épp ezért fontos számára a 
mostani kiállításon is megjelenő médium, a könyv. A kiállított soro-
zatok ugyanis valójában Palotai művészkönyveinek a kiállítótérbe 
adaptált lapjai. Ezek közül legfontosabb a korábban említett, 2007-
ben Red Dot díjjal is elismert Odysseus. A ZOO sorozatot bemutató 
könyv 2017-ben jelent meg, a téma előzménye pedig az AM MU NA HI 
(American Museum of Natural History) című kiadvány, amiben a New 
York-i Természettudományi Múzeumban fotózott kitömött állatok 
szerepeltek. A legfrissebb kiadvány pedig a Cosmos, amely az azonos 
című sorozat képeit tartalmazó grafikai regény. Maguk a könyvek is 
megjelennek ugyan a kiállítótérben, de – és talán ez a kiállítás egyet-
len kifigásolható pontja – üvegbúra alatt, lapozhatóságuktól meg-
fosztva, műtárgyként kiállítva. 
Talán ezen a ponton indokolt egy kis magyarázat, hogy mit is értünk 
művészkönyv, vagy artists’ book alatt; leegyszerűsítve, olyan kiadvá-
nyokat, amelyek önmagukban és saját jogukon tekinthetőek műal-
kotásnak, azaz nem más médiumban készült műveket mutatnak 
be lapjaikon, ellentétben a kiállítási katalógusokkal, vagy mono-
gráfiákkal. A művészkönyvek jellemzője, hogy több példányban 
léteznek (még ha a példányszám limitált is), a műtárgypiac áraihoz 
képest olcsók, ennek köszönhetően pedig viszonylag széles körben 
és demokratikusan elérhetőek4. Az artists’ bookoknak számos válfaja 
létezik a fanzine típusú, pár oldalas kiadványoktól a reprezentatív 
fotókönyvekig. Ezek a könyvek a legváltozatos nyomdatechnikával, 
kötészettel és papírra készülnek, de közös jellemzőjük, hogy valahol 
a tervezőgrafika, a vizuális művészet, a könyvkiadás, a dizájn és 
a kísérleti elbeszélés által behatárolt mezőben helyezkednek el.  
Az artists’ bookokban rejlő számos potenciál közül az egyik legfon-
tosabb, hogy komplex befogadói élményt biztosítanak, vagyis a szö-
veges és képes tartalom, a nyomdai kivitel, valamint a tipográfia és 
a tervezés együttesen hat a befogadóra. Az élmény szerves részét 
képezi a kötetek megérintése, kézbefogása, a lapozás aktusa, vala-
mint az, hogy a kiadvány megvásárolható, hazavihető, az élmény 
így újra és újra átélhető. A kiállításhoz készült és a galéria előteré-
ben megtekinthető remek videó interjúban Palotai Gábor így fogal-
maz ezzel kapcsolatban: „A könyv mindig érdekelt mint téma. Az egy 
nagyon jó találmány tulajdonképpen. Az archiválás szempontjából 
is megmarad. Nem kell számítógépes program hozzá, ki lehet nyitni. 
(...) A könyv végül is szintén egy dizájn munka. Művészet vagy dizájn? 
Ez a kérdés nem is vetődik fel így számomra. Dizájn is, alkalmazott 
grafika is, ugyanakkor művészet is. Nem tudom milyen nevet lehet 
adni egy művészkönyvnek. Plusz még iparilag is készül, nyomdában 
készül. Nekem tetszik ez a keveredése és hogy létrejön egy körforgás, 
amely tartalmazza a tervezést, a művészetet és egy ipari folyamatot.”5

Palotai Gábor művészkönyveit jól ismeri a nemzetközi művészköny-
ves szakma, kiállította és díjazta őket számos művészeti könyvvásár, 
kaphatóak (vagy kaphatóak voltak) a legfontosabb művészeti köny-
vesboltokban világszerte, Budapesten mégsem ismertek, hiszen 
nem is elérhetőek. A Trafó Galériának, valamint Mucsi Emese és 
Salamon Júlia kurátoroknak köszönhetően legalább egy időszaki 
kiállítás erejéig vethetünk pillantást Palotai különleges univerzu-
mára. Fontos első lépés! 

4  https://www.printedmatter.org/about/artist-book (utolsó hozzáférés: 2018. 
november 18.) 

5  https://www.youtube.com/watch?v=RPa912r4nSc (utolsó hozzáférés 2018. 
november 18.)

Palotai Gábor
Odysseus, 2018, videó animáció Palotai Gábor grafikai regénye alapján, 15’05” 
© Fotó: Surányi Miklós

Palotai Gábor
Cosmos, 2018, grafikai regény © Fotó: Surányi Miklós
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TÉPÁZOTT, 
HONTALAN 
HALHATATLANSÁG
Tölg-Molnár Zoltán: Fenn, 
magasan

S z e n t  I s t v á n  B a z i l i ka ,  L o v a g t e r e m ,  B u d a p e s t
2 0 1 8 .  s z e p t e m b e r  2 1  –  n o v e m b e r  1 8 .

L é t-  é s  id ő - f r a g m e nt u m o k a ku p o l a a l a t t
Impozáns, emblematikus épület, a magyar neoreneszánsz-klasszi-
cista építészet egyik remekműve, az ország egyik főtemploma, a Szent 
István-kultusz egyik fő helyszíne, a főváros egyik legnépszerűbb ide-
genforgalmi látványossága. A Szent István Bazilika kissé megtévesz-
tően Lovagteremnek nevezett padlása, bár az éghez közelebb van, 
mint a díszes, mondhatni arisztokratikus templomtér, mégis leg-
inkább afféle rusztikus átjáró. Turisták százai rohannak át naponta 
nyerstégla falai mentén a kupolatérhez, vagy onnan le a liftekhez. 
Tömör és szikár idő- és létlenyomatait ennek a matt-rusztikus, kopár 
és zegzugos padlásnak a falain állítja ki Tölg-Molnár Zoltán az 
ars sacra rendezvénysorozat részeként. Mondanom kellene, hogy és 
állítja meg vele például a turistákat, de attól tartok, keveseket. Pedig 
színes-fényes templomtérben tükör által homályosan, a matt pad-
láson fekete-fehérben is színről színrelátunk: Tölg-Molnár a kevés 
fehér falfelületre fekete monokróm roncsolt képtábláját akasztja. Bár 
a címe Földbe rajzolva, a látogató szénné égett, drámai, tépázott papír- 
vagy faltöredékkel szembesül. . Aztán a bazilikapadlás sötét zugai is 
áldozatmetaforaként értelmezhető képtáblákat tárnak elénk. Apor 
Vilmos, a második világháború alatt zsidókat is mentő, asszonyokat 
védelmező, szovjet katonák által lelőtt, néhai győri vértanú püspök 
victimæ-opusa a nyers, barnás tégla - szürke fúga-háló apszisában 
feszül. A padlás-átjáró túloldalán ugyanilyen falfülkében két hosszú 
fekete, fényes festékpászma támaszkodik egymásnak. Dermesztő, 
tömör, néma stációk, az anyaggá kövült szellem passiója, egy mai 
festő tépelődésének-töprengésének lenyomatai. Nem patetikus 
túlzás ez, Tölg-Molnár Zoltán időtlen és személytelen művészete 
nagyon is személyes: a múló pillanatot szegezi szemünk elé: az egy-
szeriben szólaltatja meg az örököt, a változó anyagban az állandósá-
got. Egy csillogó, narratív templomtér fölött, annak zengő harangjai 
alatt némán beszédes képtáblák, a képpé hajtogatott idő imaginációi.

H a r a n go k é s  ké p e k p á rb e szé d e
Ez a Tölg-tárlat alcíme: a harang súlyos anyag, időjelző és kommuni-
kációs szimbólum, itt megbizonyosodhatunk, a képek is hordozzák 
mindezt. Az időben,intenzív belső fénytől fakult, vagy ugyanet-
től a belső izzástól szenesedett-feketedett kép-töredékeket látunk. 
Tölg-Molnár régóta a hétköznapok anyagait, a profán világ szikár 
matériáit használja: a homok, a korom, a gipsz, a géz, a papír mind a 

törékeny, sebezhető és múlandó lét memento mori-jelképei. A hófe-
hértől a hamuszürkén át a szénfeketéig terjedő színskálájú, meg-
gyötört, olykor töredékes jelképeket, máskor egy-egy szavas latin 
létigéket hordozó anyag-darabok, szenvedésnek kitett képek szak-
ralitása kétségtelen, de Pilinszky „mélypontjába”1 mártottságuk is 
az. Elhagyatást és megfeszíttetést is hordoz a képek jelentős hányada, 
hetykén fénylő óriási metrikus csavarok szegezik ezeket visszavon-
hatatlanul és könyörtelenül deszka-hordozókra s ezáltal vizuálisan 
a falhoz. 

„ É l i ,  é l i  l a m á sza b a k tá n i? ”
Jézus kereszten elhangzott szavai elhagyottságot, kétségbeesést, 
tehát az ember-mivoltot fejezik ki drámaian. Ilyen súlyos sóhaj ele-
gyedik párbeszédbe a Bazilika sokmázsás harangjaival Tölg-Molnár 
munkái nyomán. A közelmúlt és a jelenkor alkotói közül jónéhányan 

1  Pilinszky János: A mélypont ünnepélye.Uő.: Szálkák 1971-72, Budapest, 1987.

A szétválasztás helyett az akár nyelvben, kulturálisan, vagy gazda-
ságilag különböző részek együttműködésére helyezik a hangsúlyt: 
a szűk területen fellelhető zavarba ejtő sokszínűség az összekötte-
tések, a kapcsolatok kiépülése révén válik előnnyé és teszi a régiót 
vonzóvá mind az emberek, mind a gazdasági szereplők számára.  
A konkrét, hosszú távú javaslatok között szerepel az ipari és logiszti-
kai zónák racionalizálása, a redundáns infrastruktúrák összevonása, 
ezzel együtt pedig a Rajna mentén felszabaduló területek aktiválása 
a városlakók számára.
Ugyancsak Bázelben található Zaugg kiterjedésében legnagyobb 
műve, a Roche gyógyszergyár új kutató-és laboratóriumépületébe8 
készített falfestmény. Ebben a munkájában a korábban festmé-
nyekre illesztett szavak és mondatok elhagyják a kép határait és egy, 
az épületet lényegében kettészelő belső falra kerülnek. A hozzáve-
tőlegesen hatszáz négyzetméteres felületen a kiválasztott szövegek 
elszórtan helyezkednek el, reagálva az épület szintenként változó 
funkcióira. Zaugg felismerte és szinte drámai szintre emelte az épí-
tészet által felkínált téri szituációban rejlő lehetőséget. A mintegy 
kilenc szintet összekötő, vízszintesen három részre osztott függőle-
ges fal a házban zajló két nagyon különböző tevékenységet választja 
el, technológiai és szimbolikus értelemben. A város, az utca felől 
találhatók a transzparens üvegdobozba helyezett bejárati csarnok, 
auditórium és könyvtár, olyan félnyilvános terek, melyek adott 
esetben külső vendégeket is fogadnak. A háttérben a kilenc szintet 
összekötő falfestménnyel együtt alkotják a ház és a gyógyszergyár 
város felőli transzparens, a fényben folyamatosan változó homlok-
zatát. A fal túloldalán helyezkedik el az a körülbelül hetven labora-
tórium, ahol a nyilvánosságtól elzártan folynak a gyógyszerészeti 
kutatások. Rémy Zaugg művét tudatosan kép és architektúra szin-
téziseként alkotta meg: a téri adottságokat kihasználva, azokat fel-
erősítve nagyítja az épület léptékére a képi üzenetet.
Zaugg-ot a képről és annak üzenetértékéről való gondolkodással 
egyidejűleg ugyanilyen intenzíven foglalkoztatja a kép környezete 

8 Építész: Herzog & de Meuron, Roche Pharma-Research Building 92, Bázel, 
Svájc, 1993–2000., ld. http://www.herzogdemeuron.com

is: a hely, ahol a kép megtekinthető, a tér, amelyben üzenetét köz-
vetíti, melyben érvényesülnie kell, illetve hagyják érvényesülni.9 
Zaugg megfogalmazásában a kiállítótér az alkotás befogadására 
optimalizált „szerszám”10 és mint ilyen a háttérben marad, sem-
milyen formában nem manipulálja a mű és nézője találkozását.  
A kiállítóhelyekről való gondolkodás 1989-től a Herzog & de 
Meuron építészirodával való együttműködés során öltött kézzel-
fogható formát.11

Zaugg 1996-ban építtette fel12 műtermét Pfastattban, ahol elképze-
léseit a gyakorlatban is kipróbálhatta. A földszintes, két műtermet 
befogadó pavilont nagy kert veszi körül, melyet szintén a művész 
elképzelése szerint ültettek be. A két oldalt hosszan előrenyúló elő-
tető által definiált fedett-nyitott tér biztosít lehetőséget a szabadban 
végzett munkára. Erre a térre nyílnak a műtermek, melyek adott 
esetben kiállítótérként is szolgáltak, ahol Zaugg a képek elrendezé-
sével kísérletezhetett. A műtermeket a födémbe illesztett nyílások 
világítják meg, a fény egyenletes elosztását pedig síkba illesztett 
üvegpanelek biztosítják. Az így létrejött szórt fény árnyékmentes 
bevilágítást eredményez, s egyben a vizuális élmény zavartalansá-
gát biztosítja.
Zaugg léptékektől és határoktól független érdeklődése lehetővé tette 
számára a képkeret, kiállítótér, múzeum vagy város gondolati hatá-
rai közötti szabad átjárást. A hely, ahol alkotásain dolgozott, ilyen 
értelemben gondolatainak és alkotói céljainak szintézise is; kép, tér 
és emberi környezet közötti viszony kísérleti műhelye.

9 „Szemtől szembe szeretnének állni. A mű az emberrel, és az ember a művel.  
És hatni. Nem a hely a döntő, hanem a lehetőség, hogy kit tudja fejteni hatását. 
[...] A helynek tehát biztosítania kell, hogy a mű befogadható legyen, és az 
ember számára a lehetőséget, hogy a művet be tudja fogadni. Itt kezdődik  
és idáig is terjed az ember és mű helyének funkciója.” Rémy Zaugg: Das 
Kunstmuseum, das ich mir erträume – Der Ort des Werkes und des Menschenpp, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 1987, 16-17.

10 Zaugg: i.m. 17.
11 Herzog & de Meuron: Aargauer Kunsthaus bővítése 1996–2003.
12 Herzog & de Meuron: Studio Rémy Zaugg, Pfastatt, Mulhouse, Franciaország 

1995–1996.
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