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Először gyermekfejjel, a nyolcvanas években ta-
lálkoztam annak a gondolatnak a fizikai megva-
lósulásával, hogy egy funkcionális belső tér műal-
kotások  hordozója  is  lehet.  A  stockholmi  metró  
gránitsziklákba robbantott állomásainak dekorációit 
kortárs svéd művészek tervezték és kivitelezték: 
munkáik hol figurális, hol absztrakt, hol skandináv 
népi  motívumokkal,  hol  pedig  egyezményesebb  
képi  jelrendszerrel  hivatkoznak  a  svéd  vizuális  
kultúra szerteágazó világára és az egyéni művészi 
útkeresésekre. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
a hetvenes évek Magyarországán is sorra jelentek 
meg az üzletportálokon, aluljárókban, középületek 
belső és külső tereiben azok a dekorációs célú 
műalkotások – jellemzően reliefek, tűzzománcok 
és egyéb murális munkák –, amelyek ha sokszor 
nem fejeztek is ki autonóm alkotói gondolatokat, 
de már a rendszer ideológiáját sem kellett tükröz-
niük. Sőt jelentős részük a nemzetközi művészeti 
közegben most is megállná, és ha megmaradt, meg 
is állja a helyét.

A szakrálison túli, publikus városi terekben a 
művészet már az antikvitás óta velünk él. A köztéri 
emlékművek vagy a világi freskók megrendelői 
évezredeken át az aktuális vezető rétegből – ural-
kodók, az állam és az egyház, majd a polgárság – 
kerültek ki. A múlt század második felében jött létre 

a hétköznapi embert a művész saját véleményével 
megszólító public art: az aktív köztéri művészetként 
definiálható irányzat a hatvanas évek amerikai 
művészeti törekvéseinek egyikeként terjedt át 
az USA-ból Európa és Ázsia szabad országaiba, 
majd jelentős késéssel az 1989 környékén politikai 
szabadságukat visszanyerő kelet- és közép-európai 
társadalmakba. 

A nyolcszáz férőhelyes, városligeti Múzeum 
mélygarázs művészeti koncepciója mindkét irány-
zattól eltér, más és újfajta minőséget és célokat 
szolgál. A művek megjelenésének helye szintén 
a publikus városi tér, ahol már az első benyomások 
arra engedik következtetni a parkolóba érkezőt, 
hogy egy –  még épülő – kulturális negyedben jár. 
A három szint látszóbeton felületein megjelenő 
művek mindegyike magyar képzőművész – Bak 
Imre, Bortnyik Sándor, Fajó János, Hopp-Halász 
Károly, Kassák Lajos, Keserü Ilona, Konok Tamás, 
Lantos Ferenc, Maurer Dóra, Moholy-Nagy László, 
Nádler István, Victor Vasarely – egy-egy munkája 
nyomán készült másolat. A Szépművészeti Mú-
zeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Vasarely 
Múzeum gyűjteményéből származó tizenkét alkotás 
eredetije az elmúlt bő évszázad konstruktivista és 
absztrakt geometrikus magyar művészetének rep-
rezentációjaként is értelmezhető, az egyes darabok 
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Magyarországon egyedülálló ötlet valósult meg a Liget 
Budapest projekt részeként nemrég átadott Múzeum 
mélygarázsban. A háromszintes parkolóban tizenkét 
magyar képzőművész alkotásának replikája látható, 
amelyek az esztétikai, figyelemfelhívó funkción túl 
a tájékozódást is segítik. 
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nemzetközi kontextusban is könnyedén elhelyezhetők, 
az alkotók közül többen ma is aktívak.

A Múzeum mélygarázs így egyszerre többféle szán-
dékot is beteljesít. Első pillantásra szembetűnő, milyen 
jó érzékkel helyezték el az alapvetően funkcionális és 
tisztán műszaki-mérnöki térben a nonfiguratív, geo-
metrikus alkotásokat, nem túlgondolva a dekorativitást, 
mégis megőrizve azok műalkotás voltát. Örömteli látni 
az absztrakt művek felvállalását is. Magyarországon 
történetileg úgy alakult, hogy az 1940-es évek végétől 
a hazai művészeti élet, így a társadalom is évtizedekre 
elzáródott a szabad világ művészeti áramlataitól, benne 
az absztrakciótól – legalábbis a hivatalos színtérben. 
Elég Hamvas Béla és Kemény Katalin Forradalom a 
művészetben – Absztrakció és szürrealizmus Magyar-

országon című, 1947-ben megjelent, majd hamarosan 
betiltott és bezúzott teoretikus művére utalni, amely 
sajátosan magyar értelmezési keretet adott a nonfiguratív 
áramlatokhoz. A kötetben a szerzők sok más mellett 
felhívják a figyelmet arra is, hogy az absztrakcióban és 
az archaikus művészetben egyazon metafizikai igények 
ismerhetők fel.  

Noha a Múzeum mélygarázs enteriőrjei hangsúlyo-
zottan nem kiállításpótlékok, létrehozói azt a sokadik 
kitűzött célt is képesek elérni, hogy a múzeumi atmoszfé-
rát ha jelképesen is, de kivigyék az intézményi keretek 
közül. A gyűjtemény a nemzeti képtár fontosságát, 
vele a mindenkori magyar avantgárd és neoavantgárd 
művészet nonfiguratív áramlatainak jelentőségét új 
formában mutatja fel a nagyközönségnek.  
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„Már az első benyomások arra engedik 
következtetni a parkolóba érkezőt, 
hogy egy – még épülő – kulturális 
negyedben jár”
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„Örömteli látni 
az absztrakt művek 

felvállalását”




